
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ: «ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΖΩΟΥ» 

 

Α. 

Ο Βασίλης Σταύρου πριν από τέσσερα χρόνια παρουσίασε το ζωγραφικό του έργο 

των ετών 1995-2003 με τον ενδεικτικό τίτλο: «Το μεγαλείο του ασήμαντου». Τόσο η 

τιτλοφόρηση αυτή όσο ιδίως οι θεματικές χρωματικές ενότητες αυτών των έργων 

προετοιμάζουν αβίαστα την παρούσα έκθεση που προφανώς υπερβαίνει ό,τι 

προηγήθηκε. Μάλιστα σε μια εξομολογητική αναφορά του ζωγράφου υποτυπώνεται 

με ευκρίνεια ό,τι θα επακολουθούσε: προτιμά το «βλέμμα του ζώου» από 

οποιοδήποτε «τεχνητό άδειο παράδεισο». Έτσι λοιπόν βρισκόμαστε απόψε μπροστά 

στη νέα κατάθεση του Σταύρου στο ταμείο της τέχνης, με το δικό μας βλέμμα 

στραμμένο σε ένα σύνολο έργων με εσωτερική συνοχή, μορφική ποιότητα και 

πλούσιο ως προς τα ερεθίσματα προβληματισμών που προξενεί. 

Β. 

Θα μου επιτρέψετε να διατυπώσω ορισμένους απ’αυτούς τους προβληματισμούς, 

ως φίλος ενδιάμεσος, σε μια εποχή τηλεοπτικής ευκολίας και πνευματικών 

εκπτώσεων, μένοντας βέβαια στην αξία χρήσης μιας τέτοιας κοινοποίησης αυτών των 

ερεθισμάτων, δηλαδή κινούμενος διακριτικά ανάμεσα από την καλλιτεχνική 

δημιουργία και το απαιτητικό της κοινό. 

Γ. 

Από την εποχή του Ζαν-Πωλ Σαρτρ (Jean-Paul Sartre), εδώ και αρκετές 

δεκαετίες, έχουμε εθιστεί στη διανοητική φόρμουλα: «το βλέμμα του άλλου», 

υπονοώντας τον τρόπο με τον οποίο εντάσσεται το υποκείμενο ή – ακριβέστερα – με 

τον οποίο υπόκειται σε ένα σχήμα διυποκειμενικότητας που το επικαθορίζει. 

Μάλιστα υπήρξε σειρά λογοτεχνικών και εικαστικών αποδόσεων αυτού του 

«βλέμματος του άλλου». 

Δ. 

Πώς αντιμετωπίζει κανείς σήμερα την εικαστική σύλληψη του «βλέμματος του 

ζώου»; Με δεδομένη τη συζυγία σημαίνοντος και σημαινομένου, μορφής και 

περιεχομένου, στο έργο του Βασίλη Σταύρου, θα μπορούσαν να στοιχειοθετηθούν 

κάποιες υποθέσεις εργασίας χωρίς ωστόσο να παραπέμπουν σε μια κανονιστικότητα 

απροϋπόθετη. Ίσα-ίσα έχουν τη δυνατότητα της επαλήθευσής τους, χωρίς 

διαμεσολαβήσεις, μια και οι πίνακες είναι ακριβώς μπροστά μας.  

Ε. 



Έτσι, θα επιμείνω, συνοπτικά βέβαια, σχεδόν συνθηματικά ή υπαινικτικά σε 

δεκαοχτώ σημεία: 

1
ο
. Οι ζωγραφικές συνθέσεις δεν αποκρύπτουν την αγάπη της λεπτομέρειας 

που διαδοχικά συναπαρτίζει το «όλο». 

2
ο
. Οι θεματικές τους ενότητες, με την απλότητα των χρωμάτων, παρωθούν σε 

στιγμές αφιλοκέρδειας. 

3
ο
. Συγκροτούν διαύλους επικοινωνίας με μιαν άλλη «κοινότητα οικειότητας», 

προκαλώντας μια παρήγορη εγγύτητα με έναν κόσμο διαφορετικό από αυτόν 

βιώνουμε. 

4
ο
. Αν ρωτήσουμε: «είναι πράγματι το ζώο μόνο του, συνήθως στο κέντρο του 

πίνακα;», η απάντηση που επιβάλλεται να δοθεί είναι ότι αποτελεί έναν «άλλο» 

κόσμο μέσα στον υπάρχοντα, δίπλα μας κι ας τον προσπερνούμε αδιάφορα. 

5
ο
. Το αυτοτελές ζώο διαμένει στον τόπο του, δηλαδή μακριά από το 

ανθρώπινο σφαγείο και τη μέγγενη της αγοράς. 

6
ο
. Επομένως κινείται πριν και πέραν της αγοραφοβίας, σε ό,τι δηλαδή 

συνιστά το πλέγμα των αναστολών και των χειραγωγήσεων του σημερινού 

ανθρώπου. 

7
ο
. Υπονοείται λοιπόν ένα αυταπόδεικτο πλαίσιο δικαιωμάτων του ζώου που 

σε κάθε περίπτωση δεν υπόκειται σε μια αρχή ιεραρχίας των όντων με κορωνίδα τάχα 

τον άνθρωπο.  

8
ο
. Το εικονιζόμενο ζώο που δεν φοράει κανένα ρούχο, δεν περιβάλλεται από 

κάποια μοδάτη αμφίεση που να παραπέμπει σε σύστοιχη μεταμφίεση και 

προσποίηση. 

9
ο
. Σ’αυτήν τη χρωματική αυτοτέλεια και τη διακριτική έξαρση το όν που μας 

κοιτάζει κατάματα διέπεται από το «πάθος για ταυτότητα». 

10
ο
 Με την ισορροπία των γραμμών υπονοείται τιθασευμένη ορμή του ζώου 

και συναφώς αντικαθίσταται η τυχόν ματαιοδοξία του από την υπερηφάνεια της 

ύπαρξής του.  

11
ο
. Ο χώρος που περιβάλλει το ζώο δεν είναι αποπνικτικός. Αντίθετα, είναι ο 

αγέρωχος ορεινός όγκος της γενέτειρας του καλλιτέχνη, από τις παρυφές του ως τις 

κορυφογραμμές. 

12
ο
. Υποφαίνεται έτσι μια ενθουσιώδης και συνάμα μητρική φύση, 

φθινοπώρου ή άνοιξης, που σηματοδοτείται απ’αυτό που φεύγει και βέβαια απ’αυτό 

που θα ξανάρθει. 



13
ο
. Δεν σκιαγραφείται ένα βλέμμα-παγίδα, δηλαδή μια πρακτική παγίδευσης 

στον υπολογισμό του κόστους, αλλά μια διακριτική προστασία απέναντι στο φόβο 

του «άλλου». 

14
ο
. Διαμορφώνεται ένα άλλο είδος «κατοικείν», μια μορφή άνετης διαμονής 

που μας εγκαλεί για τον εγκλεισμό μας σε άξενα δομημένους χώρους. 

15
ο
. Το εικονιζόμενο ζώο είναι συνήθως «κατοικίδιο», δηλαδή αιώνες τώρα 

φιλικό προς τον άνθρωπο, παρά το γεγονός ότι το έχει καταστήσει υποχείριό του.  

16
ο
. Δεν εικονογραφείται ο Μινώταυρος, αγαπημένο θέμα των ζωγράφων του 

αιώνα που πέρασε (Picasso, Εγγονόπουλος) για τον εξορκισμό των τυραννιών και 

των μηχανισμών επιβολής τους.  

17
ο
. Ο χρόνος που αναδύεται από τις εικαστικές αυτές συνθέσεις οδηγείται σε 

μια ενεστωτική διάσταση ή σε μία οντολογία της στιγμής που επιμένει να μη 

διαφεύγει από τη ματιά που επικοινωνεί με την άλλη ματιά, ανθρώπου και ζώου.    

18
ο
. Συνολικά, το «βλέμμα του ζώου» θα μπορούσε ως πρωτότυπο θεματικό 

μοτίβο να παραλληλισθεί με το βλέμμα του «άγγελου της ιστορίας», όπως ο Βάλτερ 

Μπένγιαμιν (Walter Benjamin) διέκρινε σε πίνακα του Πάουλ Κλε (Paul Klee) το 

«αυτοστιγμεί» ως σύνοψη του ιστορικού χρόνου. 

ΣΤ. 

Συνοψίζοντας: αγάπη της λεπτομέρειας, αφιλοκέρδεια, παρήγορη εγγύτητα, 

άρνηση της μεταμφίεσης και της προσποίησης, πάθος για ταυτότητα, υπερηφάνεια 

του όντος, χώρος καθαρός και φύση που ενθουσιάζει, προστασία από το φόβο του 

«άλλου», αβίαστη συγκατοίκηση, χρόνος που δεν διαρρέει μέσα από τα χέρια σου 

κλπ. συναποτελούν πτυχές για προβληματισμένη επιστροφή στον άνθρωπο. Για 

όλους αυτούς τους λόγους ευχαριστούμε τον Βασίλη Σταύρου για ό,τι απόψε μας 

κοινοποιεί. 
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