
Με ένα αίσθημα ευδαιμονίας
Αναδρομική έκθεση του Ανδρέα Βουρλούμη και με άγνωστα έργα για το κοινό

Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ

Το μαλακό πρωινό φως του αι-
θρίου στον τέταρτο όροφο της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλά-
δας (ΕΒΕ) ταιριάζει αρμονικά με 
το έργο του Ανδρέα Βουρλού-
μη (1910-1999), «όλον αυτό τον 
κόσμο των μικρών πραγμάτων», 
όπως εύστοχα ονομάζει το σύ-
μπαν του ζωγράφου ο πρόεδρος 
του Εφορευτικού Συμβουλίου της 
ΕΒΕ Σταύρος Ζουμπουλάκης.

Η μεγάλη αναδρομική έκθε-
ση με τίτλο «Ανδρέας Βουρλού-
μης ο Αττικός» που φιλοξενείται 
από σήμερα εδώ, έχει μία ακό-
μη πλευρά εναρμονισμένη με το 
πνεύμα της Βιβλιοθήκης: ο καλλι-
τέχνης έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα 
με τις ελαφρές ύλες, και ειδικά 
το χαρτί. Επιπλέον με τη σύζυ-
γό του Υπατία, το 1940, έφτιαξαν 
ένα παραμύθι, «Το βασιλόπου-
λο». Το χειρόγραφο, σε κείμενο 

της Υπατίας, «αποτελεί ένα μο-
ναδικής ομορφιάς βιβλίο που δι-
ακοσμείται με ολοσέλιδες παρα-
στάσεις, ζωγραφισμένες από τον 
Ανδρέα», και αποτελεί «καρπό 
της ευρύτερης παιδείας και των 
δύο αλλά και της προσπάθειάς 
τους, σε μια εποχή ανέχειας, να 
προσφέρουν στα παιδιά τους ένα 
ποιοτικό ανάγνωσμα», σχολιάζει 
ο ιστορικός τέχνης και επιμε-
λητής της έκθεσης Σπύρος Μο-
σχονάς. 

Είναι αλήθεια ότι το έργο του 
Ανδρέα Βουρλούμη δεν στερήθη-
κε προβολής μέσα στα χρόνια, 
κι έτσι ήδη από τη δεκαετία του 
1990 τόσο στην Εθνική Πινακο-
θήκη όσο και στο Μουσείο Μπε-
νάκη, το κοινό μπόρεσε να δει 
τη δουλειά του. Ωστόσο τώρα, 25 
χρόνια μετά τον θάνατο του ζω-
γράφου, η συγκεκριμένη έκθεση 
διακρίνεται για την πληρότητα 
και την αυστηρή επιστημονική 
της προσέγγιση. Από τα 5.000 έρ-
γα που καταγράφηκαν από τον 
κ. Μοσχονά και τη συνεπιμελή-
τριά του Αθηνά Κυριακώδη, πα-
ρουσιάζονται 130 πίνακες και 80 
λυτά σχέδια, μεγάλο μέρος των 
οποίων παρέμεναν μέχρι σήμε-
ρα αδημοσίευτα, άγνωστα στο 

κοινό και στους ειδικούς. «Πρώ-
τη φορά επιχειρούμε να έχουμε 
μια πλήρη θεώρηση του έργου 
του Βουρλούμη», μάς λέει ο επι-
μελητής «βάζοντας σε σειρά τη 
δουλειά του, χωρίζοντάς την σε 
ενότητες και συμπληρώνοντας 
το υλικό με κριτικά σημειώματα 
της εποχής».

Το σώμα των εκθεμάτων (το-
πία, νεκρές φύσεις, εσωτερικά, 
γυμνά και πορτρέτα) παρουσιά-
ζει ευθύγραμμα την καλλιτεχνι-

κή διαδρομή του καλλιτέχνη: με 
αφετηρία τα πρώτα του βήματα 
στη ζωγραφική, τη δεκαετία του 
1920 και τα χρόνια της εφηβείας, 
προχωρεί στα χρόνια της νιότης 
στο Παρίσι και τη σκληρή περί-
οδο της Κατοχής, εστιάζει στις 
πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες 
και φτάνει έως τις λεπταίσθητες 
δημιουργίες του γήρατος. Μέσα 
από τη χρονολογική παράθε-
ση ξεδιπλώνεται η πορεία και 
ο χαρακτήρας ενός ζωγράφου 

που διατηρεί μέσα στον χρόνο 
αναλλοίωτο το ύφος και τα θέ-
ματά του. 

«Ημουν τυχερός που τον 
πρόλαβα νέο. Λάτρευε τη φύση 
και με έπαιρνε μαζί του σε μακρι-
νές πορείες, καμιά φορά μερόνυ-
χτα εδώ στην Αττική αλλά και 
στην Πελοπόννησο [...] Του άρε-
σε να εξηγεί για τα πετρώματα, 
τα δέντρα, την ιστορία του κάθε 
τόπου, αρχαίους μύθους, για το 
’21 αλλά και πρόσφατα γεγονότα. 
[...] Ηταν στοργικός και φρόντιζε 
με τον δικό του τρόπο τη μόρφω-
σή μας, των αδελφών μου και τη 
δική μου. Μας διάβαζε Οδύσσεια 
με συνέχειες πριν κοιμηθούμε, 
τα καλοκαίρια τις νύχτες μας έκα-
νε μαθήματα αστρονομίας». Ετσι 
θυμάται τον πατέρα του ο Πα-
ναγής Βουρλούμης στο εξομο-
λογητικό κείμενό του που συ-
μπεριλαμβάνεται στον έγχρωμο 
πολυσέλιδο κατάλογο της ΕΒΕ, 
σε επιμέλεια του Σταύρου Ζου-
μπουλάκη.

Αττικός χώρος
Ο Ανδρέας Βουρλούμης υπήρ-

ξε ένας από τους πλέον χαρακτη-
ριστικούς, αλλά χαμηλόφωνους 
εκπροσώπους της ελληνικής ζω-
γραφικής του δεύτερου μισού 
του 20ού αιώνα. Παραστατικός 
ζωγράφος, που διαμορφώθη-
κε κάτω από την επίδραση του 
ιμπρεσιονισμού και στάθηκε επι-
φυλακτικός απέναντι στα διδάγ-
ματα του μοντερνισμού, ενδια-
φέρθηκε σχεδόν αποκλειστικά 
για τον αττικό χώρο. Ζωγράφισε 
στον καμβά και στο χαρτί την 
Αθήνα και τους ανθρώπους της, 
εστίασε στην αστική κατοικία.

Τοποθετημένος εκφραστικά 
και κοινωνικά στη γενιά των 
λεγόμενων «ζωγράφων της ελ-
ληνικότητας», παρέμεινε στην 
πραγματικότητα ανέντακτος, 
ένας καλλιτέχνης που δεν αγα-
πούσε τις τομές αλλά με επιμονή 
μελετούσε την πραγματικότητα 
προσπαθώντας να την καταγρά-
ψει. Για να μιλήσουμε με τα δικά 
του λόγια: «Ζωγραφίζουμε αυτό 
που βλέπουμε, όταν συμβεί να 
μας συγκινήσει με ένα δυνατό 
αίσθημα ευδαιμονίας. Πιστεύω 
ότι αυτή η συγκίνηση έχει την 
αιτία της στα σχήματα και τα 
χρώματα του αντικειμένου και 
προσπαθώ, με την ευσυνείδη-
τη αντιγραφή τους, να προκα-
λέσω στον εαυτό μου και στους 
άλλους την ίδια συγκίνηση που 
μου προκάλεσε το αντικείμενο, 
όσο μου είναι δυνατόν».

«Ανδρέας Βουρλούμης ο Αττι-
κός», έως 28 Φεβρουαρίου 2023.

Tης ΜΑΡΩΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ

«Σπίτια», 1944. Ιδιωτική συλλογή.

Tη γιορτινή ατμόσφαιρα αποδομεί ο Μάιλς Ντέιβις στο τραγούδι 
«Blue Xmas» του ’60 μιλώντας για Χριστούγεννα της υποκρισίας,  
των φτωχών και των πεινασμένων.  

«Δρόμος με φιγούρες», 1963. Ιδιωτική συλλογή.

«Πύργος Ηλείας», 1970. Ιδιωτική συλλογή.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΚΑΡΑΚΗ
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Το σώμα των εκθεμάτων 
–τοπία, νεκρές φύσεις, 
εσωτερικά, γυμνά και 
πορτρέτα– παρουσιάζει 
ευθύγραμμα την 
καλλιτεχνική διαδρομή 
του καλλιτέχνη.

ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Χριστουγεννιάτικο
μουσικό κοκτέιλ 

Oταν το 1944 ο συνθέτης 
Φρανκ Λέσερ έγραψε ένα τρα-
γουδάκι με τίτλο «Baby, it’s 
cold outside» («Μωρό μου, έξω 
κάνει κρύο»), σίγουρα δεν φα-
νταζόταν ότι 75 χρόνια μετά θα 
θεωρούνταν ότι υποδαυλίζει 
τη σεξουαλική καταπίεση εις 
βάρος των γυναικών.

Σε ένα περιβάλλον που θα 
μπορούσε να είναι και χρι-
στουγεννιάτικο, ο ήρωας του 
τραγουδιού προσπαθεί να πεί-
σει την κοπέλα που φλερτά-
ρει ότι θα περάσει πολύ κα-
λύτερα μόνη, μαζί του, πλάι 
στο τζάκι, παρά έξω στον χιο-
νιά. Oμως εκείνη αρνείται επί-
μονα. Και αυτό, στην έξαρση 
του #ΜeΤoo, ήταν αρκετό για 
να ενοχοποιηθεί το ανάλαφρο 
τραγούδι. Υπάρχουν όμως και 
πολλά άλλα ενοχοποιητικά 
στοιχεία, τα οποία είναι πολύ 
πιο ισχυρά. Τραγούδια πολύ 
νεότερα, πολύ πιο σαρκαστικά, 
που έχουν ως ευθύ στόχο τα 
ίδια τα Χριστούγεννα ή, μάλ-
λον, τον υπερβολικό ρομαντι-
σμό και τον καταναλωτισμό 
που αναβοσβήνει μαζί με τα 
λαμπάκια τους.

Μερικά έχουν πολιτικούς 
στίχους. Και ποιο μουσικό 
είδος θα ήταν καταλληλότε-
ρο για να τους υπηρετήσει 
από το ροκ; Στο «Christmas 
in February» («Χριστούγεννα 
τον Φεβρουάριο»), ο Λου Ριντ 
διεκτραγωδεί τον χαμό νέων 
Αμερικανών στον πόλεμο του 
Βιετνάμ. Oπως του Σαμ που 
έβλεπε τους μισούς του φίλους 
«παραχωμένους σε μαύρες σα-
κούλες με τα ονόματά τους τυ-
πωμένα στην κορυφή».

Το 1983, τραγουδώντας 
«Christmas in Cape Town» 
(«Χριστούγεννα στο Κέιπ Τα-
ουν»), ο επίσης πολιτικοποι-
ημένος τραγουδοποιός Ράντι 
Νιούμαν έβλεπε έναν άλλο 
πόλεμο να εκτυλίσσεται στο 
απαρτχάιντ της Νότιας Αφρι-
κής. Oμως, οι μαύροι Αμερι-
κανοί ράπερ Run DMC μπο-
ρούσαν στο «Christmas is...» 
να διακρίνουν την αδικία και 
στα Χριστούγεννα που γιορ-
τάζονταν στο γκέτο της αμε-
ρικανικής μεγαλούπολης όπου 
είχαν μεγαλώσει. 

Oχι πολύ μακριά, στους πλα-
τείς, στολισμένους δρόμους 

λάμπουν οι βιτρίνες που απο-
τελούν τον σατιρικό στόχο 
του Αμερικανού συγγραφέα, 
ηθοποιού και τραγουδοποιού 
Γουίνστον Τονγκ, ο οποίος 
διασκεύασε το παραδοσιακό 
τραγούδι για τις 12 μέρες των 
Χριστουγέννων τοποθετώντας 
σε κάθε μία ένα πανάκριβο κα-
ταναλωτικό αγαθό. Ανατρε-
πτικά συγκροτήματα όπως οι 
Fall και οι Damned έχουν επί-
σης συμβάλει στην αποδόμηση 
της αγιοσύνης των Χριστου-
γέννων. Μια αποδόμηση που 
μπορεί να εντοπίσει κανείς και 
ανάμεσα στις πιο ετερόκλητες 
προσωπικότητες, όπως ο Μά-
ιλς Ντέιβις με το «Blue Xmas 
(To whom it may concern)», 
(«Λυπημένα Χριστούγεννα - 

Για όποιον ενδιαφέρεται»), ή η 
Κέιτ Νας, η οποία στο «I Hate 
You This Christmas» («Σε μισώ 
αυτά τα Χριστούγεννα») ανα-
φέρεται σε έναν χωρισμό που 
καταστρέφει τις γιορτές της.

Μελαγχολικά Χριστούγεν-
να μπορούμε να βρούμε σε δι-
αφορετικά είδη τραγουδιού. 
Ετσι, ο βελούδινος Νατ Κινγκ 
Κόουλ δεν διστάζει να ραγίσει 
τις ευαίσθητες καρδιές τρα-
γουδώντας για «Το μικρό αγό-
ρι που ξέχασε ο Αγιος Βασί-
λης». Και η Κρίσι Χάιντ, στο 
«2.000 Miles» νοσταλγεί, χω-
ρίς να τον αναφέρει, τον κι-
θαρίστα του συγκροτήματός 
της, των «Pretenders», Τζέιμς 
Χάνιμαν Σκοτ, που είχε πε-
θάνει ένα χρόνο πριν, μόλις 
στα 25 του.

Η σάτιρα εναντίον της πολι-
τικής και του καταναλωτισμού 
είναι λοιπόν παρούσα και στα 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια. 
Και αν σας έλειψαν τα ερωτι-
κά υπονοούμενα, παρόντα εί-
ναι και αυτά, σε στίχους όπως 
του «Back door Santa».  

Ερωτικά, ρομαντικά, 
σαρκαστικά και 
πολιτικά, τα τραγούδια 
που αφιερώθηκαν 
στα Χριστούγεννα 
κρύβουν εκπλήξεις 
στους στίχους τους.

Τ η ς  Γ ι ω Τ α ς  ς υ κ κ α

 ● Το Εθνικό Θέατρο - «Σκηνή Νίκος 
Κούρκουλος» φιλοξενεί τη θεατρι-
κή παράσταση «Ο άλλος» της Πένυς 
Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Σοφίας 
Πάσχου. Με τους Παντελή Δεντάκη, 
Δημήτρη Δρόσο, Γιώργο Ζυγούρη, 
Κατερίνα Πατσιάνη, Ευδοκία  
Ρουμελιώτη, Κώστα Φιλίππογλου.  
Στις 9 μ.μ., Αγ. Κωνσταντίνου 22-24. 

 ● Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου-
σείο εγκαινιάζει την περιοδική έκ-
θεση με τίτλο: «Η Σμύρνη στις αρχές 
του 20ού αι. Μέσα από τα μάτια του 
βυζαντινολόγου Γεωργίου Λαμπάκη». 
Η πλειονότητα των εκθεμάτων προ-
έρχεται από το αρχείο της οικογένει-
ας Λαμπάκη, ενώ η έκθεση εμπλου-
τίζεται και από αντικείμενα των 
συλλογών του BXM. Από τις  
6.30 μ.μ., Βασ. Σοφίας 22. 

 ● Η Μυρτώ Ναούμ και ο Μάρκος 
Χαϊδεμένος έρχονται στο Ινστιτού-
το Γκαίτε Αθηνών για μια μοναδι-
κή βραδιά με ένα αφιέρωμα στη 
mainstream vocal jazz με smooth εκ-
δοχές και διασκευές κομματιών της 
παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Από τις 
7 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., Ομήρου 14-16.

 ● Συνεχίζεται έως τις 5 Φεβρουαρί-
ου η θεατρική παράσταση «Ο Γορίλας 
και η Ορτανσία» (φωτ.) του Ιάκωβου 
Καμπανέλλη, σε σκηνοθεσία Τάσου 
Πυργιέρη. Μια κωμωδία καταστάσε-
ων με αλλεπάλληλες ανατροπές, με 
πρωταγωνιστές τους Λευτέρη Βασι-
λάκη, Ρένα Κυπριώτη, Γιώργο Φλω-
ράτο και Δημήτρη Οικονομίδη.  
Στις 8 μ.μ., στο Δημοτικό Περιφερει-
ακό Θέατρο Καλαμάτας.  

 ● Μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, ο Χώρος 
Τέχνης «ΣΤΟart Κοραή» παρουσιάζει 
την ομαδική εικαστική έκθεση «Art 
Puzzle Group 22 Ζωγραφική, Χαρα-
κτική, Γλυπτική». Από τις 10 π.μ. μέ-
χρι τις 6 μ.μ., Κοραή 4.

ΑΤΖΕΝΤΑ
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