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«Παλιά Αθήνα», έργο του Σ. Χρήστου

Σελίδα 30

Σάββατο 22 Δεκέμβρη 2001 Σελίδα 30

Εικαστικά

Ζωγραφική και αρχιτεκτονική
Αντιπροσωπευτικά έργα απ' όλες τις περιόδους της ζωγραφικής του
Σοφοκλή Χρήστου, περιλαμβάνει το λεύκωμα που κυκλοφόρησαν οι
εκδόσεις «Εφεσος» με τίτλο «Αθλα Ζωής - Οδοιπορία στην Τέχνη
(1950-2001)». Το λεύκωμα αναφέρεται στον άγνωστο- στο μεγάλο
κοινό- καλλιτέχνη. Ενα σημαντικό δημιουργό, που παρά την αναπηρία
του (και τα δυο χέρια του κόπηκαν από όλμο στην Kατοχή), φιλοτέχνησε
έργα θεματολογικής ευαισθησίας, μορφοπλαστικού κάλλους,
τελειοθηρικής τεχνικής.

Ο Σ. Χρήστου δεν ανήκει απλώς στους νεοπαραστατικούς ζωγράφους.
Ανήκει στους εικαστικούς που εμπνέονται από τα έργα του πολιτισμού,
της πίστης και της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Ταξιδεύει και με το
βλέμμα του περιηγείται και αναψηλαφεί τη φύση, τα κτίσματα, τις
παραδόσεις, τις μνήμες, τις ώρες, τις εποχές ενός παρελθόντος, το οποίο
εμψυχώνεται με το πενάκι της σινικής του και γίνεται παρόν. Τα έργα
παρουσιάζονται κατά θεματικές ενότητες, από τα χρόνια που ήταν
φοιτητής στην ΑΣΚΤ, μέχρι τα πρόσφατα. Μέσα από αυτά αποτυπώνονται
οι όψεις της μεταπολεμικής αστικής και νησιωτικής Ελλάδας και οι όψεις
μεγαλουπόλεων, που έχουν γίνει διεθνή σημεία αναφοράς. Πρόκειται για
έργα με εσωτερική οικονομία, λυρισμό, ευκρίνεια, μεταφυσική πνοή και
αληθοφάνεια.

Μία ολοκληρωμένη και επιστημονικά έγκυρη εικόνα της
αρχιτεκτονικής του παραδοσιακού αιγαιοπελαγίτικου σπιτιού,
αποτελεί το βιβλίο των: Κ. Σ. Παπαϊωάννου, Αικ. Κρεμέζη, Μ.
Φινέ, «Το παραδοσιακό σπίτι στο Αιγαίο», έκδοση του
Ιδρύματος Παναγιώτη και Εφης Μιχελή. Η ιδιομορφία και η
εγκυρότητα της εργασίας αυτής, βασίζεται στον πλούτο και στη
γεωγραφικά ομοιογενή πληρότητα του εξεταζόμενου υλικού που
χρησιμοποιεί. Πρόκειται για υλικό αποτελούμενο κυρίως από
αρχιτεκτονικά σχέδια, το οποίο συγκεντρώθηκε συστηματικά και επίμονα από όλες τις πηγές (δημοσιευμένες
μελέτες, αδημοσίευτα αρχεία κ.α.). Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο βιβλίο
αναφέρονται σε πάνω από 1300 κτίσματα, ενώ σε προηγούμενες ανάλογες εργασίες, δεν ξεπερνούσαν τα 20-
30.

Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο παρουσιάζεται συνοπτικά, με αντιπροσωπευτικές κατόψεις, η ιδιαίτερη
αρχιτεκτονική παράδοση κάθε νησιού κατά γεωγραφικές ενότητες. Στο δεύτερο γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστούν
οι κύριοι - βασικοί - αρχιτεκτονικοί τύποι του αιγαιοπελαγίτικου σπιτιού. Στο τρίτο -συμπληρωματικό- μέρος επιχειρείται
η συνολική ταξινόμηση του συγκεκριμένου υλικού σε πίνακες κατά τυπολογικές ενότητες. Το βιβλίο βασίζεται σε
έρευνα που έκαναν στη δεκαετία του '90 μέλη του Σπουδαστηρίου της Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας του ΕΜΠ, σε
συνεργασία με το Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών.
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