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∆ΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α Ο ΝΙΚΟΣ ΛΥΓΕΡΟΣ

Τα εγκαίνια της έκθεσης ζωγραφικής του Νίκου Λυγερού µε τίτλο «η ανθρωπιά του Vincent» θα
πραγµατοποιηθούν την Πέµπτη 11 Ιουνίου στις 8 µ.µ. στο Παλαιοντολογικό και Ιστορικό Μουσείο
Πτολεµαϊδας.
Ο Νίκος Λυγερός, ο οποίος είναι καθηγητής παγκοσµίου φήµης µε τον υψηλότερο δείκτη νοηµοσύνης,
βρέθηκε στην Πτολεµαϊδα στα τέλη του Φεβρουαρίου στο πλαίσιο των διαλέξεων του Ανοιχτού Λαϊκού
Πανεπιστηµίου και µίλησε µε θέµα «Ανθρωπότητα και Χρόνος», αποσπώντας τα καλύτερα σχόλια.
Τώρα επιστρέφει µε την έκθεση ζωγραφικής, για την οποία λέει τα εξής:

«Η Ανθρωπιά του Vincent είναι πρώτα απ’ όλα φυσική. ∆εν είναι φτιαγµένη για την κοινωνία. ∆ιότι η
αµεσότητά του µε τη φύση είναι απαράδεκτη για τα συµβατικά δεδοµένα. ∆εν προσεγγίζει τα λουλούδια
ως απλά φυτά, αλλά ως ανθρώπινες µορφές µε τη δική τους ψυχοσύνθεση. Τα αγγίζει µε ταπεινοσύνη
διότι γνωρίζει την ευαισθησία τους. Για τον ίδιο λόγο, τα πορτρέτα του είναι τόσο ανθρώπινα. Οι
πίνακές του αναδεικνύουν τον κρυφό διάλογο που υπάρχει µεταξύ µοντέλου και ζωγράφου. Αυτή η
σιωπηλή συνοµιλία είναι ο σκοπός του έργου.
Ο Vincent δεν είναι ζωγράφος µε τη συµβατική έννοια, καθώς το εξηγεί κι ο ίδιος στην αλληλογραφία
του µε τον αδελφό του, τον άλλο του εαυτό. ∆εν ζωγραφίζει µόνο για την οµορφιά αλλά και για την
αλήθεια κι αυτό αποτελεί το παράδοξο της εικαστικής του γραφής. Παλεύει µε την τεχνική των
χρωµάτων για να καταλήξει στην τέχνη της ανθρωπιάς. Ζωγραφίζει αισθήµατα και συναισθήµατα,
σιωπηλός κι ακίνητος µέσα στην ερηµιά της κοινωνίας. Βαδίζει ώρες στα µονοπάτια της φύσης για να
βρει το τοπίο που δεν πρέπει να ξεχάσει κι η απεικόνισή του είναι φόρος τιµής προς τη µνήµη και τον
πόνο. Η ανθρωπότητα κι ο χρόνος είναι βασικά στοιχεία στο έργο του Vincent, αλλά εµφανίζονται µόνο
µέσω της θρησκείας όπου η έννοια της κενότητας είναι ενσωµατωµένη ως αξίωµα. Σκέφτεται συλλογικά
διότι δεν έχει νόηµα το άτοµο από µόνο του.
Ο Vincent υπάρχει µόνο µέσω της συνύπαρξης. Η υλοποίηση αυτού του σχήµατος είναι η σχέση του µε
τον αδελφό του και το ίχνος της, η αλληλογραφία τους. Ως προικισµένος, ο Vincent χρησιµοποιεί τη
γλώσσα για να εκφράσει τη σκέψη του και για να αποφύγει την παρανόηση της κοινωνίας. Κι αν

επαναστατεί µέσω του έργου του, ο σκοπός του είναι δίκαιος κι ανθρώπινος διότι δεν µπορεί να είναι
διαφορετικός. Όλη του η αγάπη µετατράπηκε µε την πάροδο του χρόνου σε πάθος. Και το πάθος
µεταµορφώθηκε σε πάθη από την αντίδραση της κοινωνίας. Οι χρωµατικές έρευνες του Vincent έχουν
ως στόχο την κατανόηση της φύσης των ανθρώπων. Χρειάζεται τον ήλιο της δικαιοσύνης για να φωτίσει
όχι µόνο την έναστρη νύχτα, αλλά και τις προσδοκίες των φτωχών που παρέµειναν άνθρωποι µέσα στη
µεγαλοσύνη της αθλιότητας. Έτσι, ο σκοπός του Νίκου Λυγερού είναι ν’ αναδείξει τη συµβολή του
Vincent van Gogh στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Αυτή τη φορά, η µελέτη δεν αφορά µόνο τα λάδια,
αλλά και τα παστέλ. Μ’ αυτόν τον τρόπο, ο θεατής µπορεί να εξετάσει θεµελιακές λεπτοµέρειες του
δασκάλου των χρωµάτων.
∆οµικά η χωροαντιληπτική του Vincent van Gogh βασίζεται στις σχέσεις µεταξύ των χρωµάτων. Αυτός
είναι ένας από τους λόγους που τα διαχωρίζει µε µία µαύρη γραµµή, που επέτρεψε σε µερικούς ειδικούς
να τον χαρακτηρίσουν ως σχεδιαστή παρά ως ζωγράφο. Όµως η ιδιοµορφία του Ολλανδού δασκάλου,
όταν ανακάλυψε τα χρώµατα και τη µάζα τους στη Γαλλία, έκανε την υπέρβαση του σχεδιαστή και
ξεπέρασε τα όρια της συµβατικής ζωγραφικής. Τον άγγιξαν πολλά κινήµατα και µόδες, αλλά στην ουσία
ο Vincent van Gogh ακολούθησε το δικό του µονοπάτι µέσα στο χώρο της τέχνης. Έτσι δηµιούργησε µε
την ανθρωπιά ένα νέο κόσµο που δεν υπήρχε ούτε στην ουτοπία της ζωγραφικής. O Vincent van Gogh
προκάλεσε µια αλλαγή φάσης που έχει επιπτώσεις ακόµα και τώρα. Τα νοητικά του σχήµατα δεν
ξεγυµνώνονται µε αυτή τη νέα έκθεση του Νίκου Λυγερού, απλώς γίνονται πιο προσιτά και
αντικειµενικά. Η ανάλυση της γραµµής και του πάχους έχει νόηµα µόνο µε το βάθος της σκέψης. ∆ιότι
για να κατανοήσεις ένα ζωγράφο τέτοιας εµβέλειας, πρέπει να επινοήσεις µία νέα προσέγιση, ένα µείγµα
στρατηγικών που να εµπεριέχει και τέχνη και τεχνάσµατα για ν’ αντιµετωπιστεί ένα µέτωπο λαµπερό
µέσα στο σκοτάδι της λήθης».

