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Πράσινο του φθινοπώρου

Π

όσες φορές θα έτυχε στον καθένα να παρατηρεί τις
αντανακλάσεις του φωτός στην επιφάνεια του νερού, το μαγευτικό καθρέφτισμα αντικειμένων και
στοιχείων της φύσης και να μένει έκπληκτος!...
Αν τώρα δείτε πίνακες ζωγραφικής του Αστέριου Λάμπρου
από τη σειρά «Reflections, Αντανακλάσεις», θα απορήσετε
πώς είναι δυνατό να αποδοθεί με τέτοιο ρεαλισμό στη ζωγραφική το φυσικό αυτό φαινόμενο! Είναι, νομίζω, από τα
πιο δύσκολα θέματα της ζωγραφικής και πολλοί ζωγράφοι
δοκίμασαν με διάφορες τεχνικές και τεχνοτροπίες να το αποδώσουν. Οι πίνακες, που σας προτείνουμε στο άρθρο αυτό,
όμως, είναι πρωτοποριακοί. Η δουλειά του Αστέριου στη σειρά «Αντανακλάσεις» ανοίγει νέους ορίζοντες στην κατεύθυνση του νεορεαλισμού, όπου εντάσσεται η ζωγραφική του,
όπως και η λογοτεχνία του.
Ο Αστέριος Λάμπρου γεννήθηκε το 1962, στη Θεσσαλονίκη.
Σπούδασε Καλές Τέχνες στη Ν. Υόρκη και στη Νάπολη Ιταλίας.
Ανακηρύχτηκε διδάκτωρ της Αισθητικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1996. Διδάσκει σε σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης στην
Πάτρα. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων («Χρωματιστοί Κύκλοι» μυθιστόρημα, «Στη γροθιά του Σούπερμαν» - μελέτη για την Αισθητική του Υπεράνθρωπου), ενώ υπό έκδοση είναι το βιβλίο του
«Το Πενταπλάσιο του Μηδενός». Έχει εικονογραφήσει τρία παιδικά βιβλία. Τη ζωγραφική του έχει παρουσιάσει σε πολλές εκθέσεις, ομαδικές και ατομικές. Τη σειρά «Αντανακλάσεις» παρουσίασε σε ατομική έκθεση στο Corfu Imperial Grecotel, 7-16 Αυγ. 2015.
Γράφει ο Αστέριος για τις Αντανακλάσεις:
«…Το πρόβλημα της αλήθειας, της επιστημονικής και της
καλλιτεχνικής, είναι κεντρικό στη θεωρία της αντανάκλασης: Επειδή ο ανθρώπινος εγκέφαλος δεν είναι καθρέφτης, η αντανάκλαση
της πραγματικότητας είναι ιδιάζουσα και δεν είναι ακριβής, αντίθετα είναι πάντοτε ατελής, ανολοκλήρωτη, προσεγγιστική…
»…Δημιούργησα λοιπόν αυτή τη σειρά έργων για να διατυπώσω με τρόπο εμπράγματο, την εξής θεωρητική θέση: “Η αντανάκλαση της πραγματικότητας, κάθε αντανάκλαση μπορεί να είναι
ωραία, παρότι είναι ψευδής πραγματικότητα. Και όταν είναι
ωραία, είναι αυταξία”.
»Επέλεξα τις αντανακλάσεις των καραβιών στο νερό της θάλασσας, για πολλούς λόγους. Γιατί αγαπώ τη θάλασσα, την αισθάνομαι να ρέει στις φλέβες μου. Επίσης, γιατί το σχήμα των καραβιών
είναι σε μας τους Έλληνες πολύ οικείο, τόσο, που δεν χρειάζεται
να το κοιτάξουμε για να το αναγνωρίσουμε. Κυρίως όμως, γιατί
η αντανάκλαση στο νερό της θάλασσας είναι φευγαλέα, ευμετάβλητη, ασταθής, αβέβαιη, ασαφής, ρευστή, απεριόριστη, ακριβώς
όπως η ανθρώπινη σκέψη, η νόηση, και άρα, η ομορφιά του ενός
μπορεί να παραπέμπει στην ομορφιά του άλλου.
»Επέλεξα μια οπτική γωνία που δεν είναι συνηθισμένη. Που εμφανίζει μόνο την αντανάκλαση κι όχι το καράβι, από το καράβι
κρατώ συνήθως, μόνο ό,τι υπονοεί την παρουσία του... Σ’ αυτή
την κοντινή οπτική, η αντανάκλαση, η “σκιά”, καταλήγει να είναι
πιο ωραία από το ίδιο το αντικείμενο, ακριβώς εξαιτίας της απίστευτης μεταβλητότητας και της ρευστότητάς της…»
Αστέριος Λάμπρου, asterioslamprou@yahoo.gr
https://www.facebook.com/asterios.lamprou
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