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Ανοίγει η έκθεση µε έργα από τη συλλογή Γ. Βογιατζόγλου
07/10/201313:29

Μια σηµαντική έκθεση ζωγραφικής εγκαινιάζεται σήµερα -7 Οκτωβρίου- στη Νέα
Ιωνία µε έργα της συλλογής Βογιατζόγλου -'Εργα που δεν έχουν δει το φως της
δηµοσιότητας θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό!
Πτυχές της ιστορίας της νεοελληνικής ζωγραφικής, που ξεκινούν από τον 19ο αιώνα και καταλήγουν στις
µέρες µας «ξεδιπλώνονται» από σήµερα - 7 Οκτωβρίου- στη Νέα Ιωνία στην Πινακοθήκη Γ. Ν.
Βογιατζόγλου.
Πρόκειται για την εναρκτήρια έκθεση -µιας σειράς πέντε εκθέσεων µε έργα παραστατικής ζωγραφικής- που
συγκροτούν τη συλλογή του µικρασιατικής καταγωγής αρχιτέκτονα, Γιώργου Βογιατζόγλου, ο οποίος για
τριάντα χρόνια «µε διάλογο, µε διάβασµα και πηγαινέλα» στα ατελιέ των ζωγράφων, συγκέντρωνε έργα,
όπως σηµειώνει ο ίδιος στον συνοδευτικό κατάλογο της έκθεσης.
Η επιλογή των έργων που παρουσιάζονται στην έκθεση έγινε µε βάση την χρονολογία γέννησης των
δηµιουργών τους. Εκτείνεται στην περίοδο 1875 έως 1935, µε αρχαιότερο έργο την ποιητική ακουαρέλα
του Αλέξη Μπαρκώφ, Φιλανδού ζωγράφου που έζησε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και ολοκληρώνεται
µε πίνακες του Αλέκου Φασιανού, από τα βασικά κεφάλαια της Πινακοθήκης Βογιατζόγλου.
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Ανάµεσα στους καλλιτέχνες των οποίων έργα εκτίθενται, είναι οι Σπ. Βικάτος, Ουµ. Αργυρός, Λ. Κογεβίνας,
Κων. Παρθένης, Κ. Μαλέας, Γ. Μπουζιάνης, Αγ. Αστεριάδης, Ν. Εγγονόπουλος, Ανδρ.Βουρλούµης, Γ.
Τσαρούχης, Β. Σεµερτζίδης, Γ. Μαυροΐδης, Μ. Πράσινος, Γ. Γαϊτης κ.ά.
«Το ενδιαφέρον µου για την τέχνη αναπτύχθηκε σα φυσιολογική προέκταση της αγάπης µου για τη ζωή»,
σηµειώνει ο συλλέκτης υπογραµµίζοντας ότι «το φάσµα των επιλογών µου ήταν εξαρχής ευρύ, χωρίς
στεγανά και αποκλεισµούς».
Την έκθεση «Πράξη Α’ / Νεοελληνική ζωγραφική 1870 - 1935» θα πλαισιώσουν µία σειρά από εκδηλώσεις:
στις 25 Οκτωβρίου η η Κάτια Γέρου θα διαβάσει Σαχτούρη και Καρούζο, στις 4 Νοεµβρίου η Μελεντίνη
θα ερµηνεύσει τραγούδια από τα Βαλκάνια και την Ιρλανδία ενώ στις 25 του ίδιου µήνα ο συγγραφέας
Βάσος Βογιατζόγλου θα αφηγηθεί στο κοινό την ιστορική διαδροµή των προσφύγων και την εγκατάστασή
τους στη Νέα Ιωνία.
Πινακοθήκη Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου, Ελ. Βενιζέλου 63-71, Νέα Ιωνία.
Θέλεις να αποκτήσεις ένα VW Polo; Έχουµε τον τρόπο! Έτσι απλά! Νέο χρηµατοδοτικό
πρόγραµµα Έτσι απλά. Polo!
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