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«…σε κάθε κουβέντα ο Βασίλης Σταύρου έχει γραμμένη τη γενέθλια γή στις φτέρνες του και την
καρδιά του. Ανα πάσα στιγμή ξεπετάγεται η ιδιαίτερή του πατρίδα ,τα βιώματα  ,τα ακούσματά του
κι αυτά μεταφέρει στη ζωγραφική του με έναν σύγχρονο τρόπο, βέβαια. Μας παραπέμπει λοιπόν
σ`αυτούς τους τόπους της μνήμης ,των βιωμάτων ,της νοσταλγίας ,γιατί όχι, της ουτοπίας θα έλεγα
μ`άλλα λόγια, σε τόπους που έχουν ερημωθεί αλλά κάτι διατηρούν. Αυτό το κάτι που διατηρούν για
τον Βασίλη Σταύρου λειτουργεί ως αρχέτυπο. Εκεί παραπέμπει, αυτό το τοπίο επεξεργάζεται στα
έργα  του   χρησιμοποιώντας  τεχνικές  φωτομηχανικές,  τεχνικές  που  αφορούν  τη  ζωγραφική  ,τη
μεταξοτυπία και τη φωτογραφία καθεαυτή.

Το διαδραστικό μέρος ,η διαδικασία, στον Βασίλη Σταύρου έχει έναν ιδιαίτερο λόγο και αυτή
αποτυπώνεται στο τελικό αποτέλεσμα. Αν δεί κανείς το εργαστήριό του (και θα έχουμε τη χαρά να
δούμε ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ –video που έχει δημιουργήσει ο ¨Αγγελος ο Πανάγου), θα δούμε
πώς ,ανα στάδιο, η εικόνα μεταμορφώνεται χημικά κι αλχημικά στα χέρια του. Εμεις βλέπουμε το
τελευταίο στρώμα αλλά πάντοτε διακρίνουμε όλη αυτή τη διαστρωμάτωση που έχει προηγηθεί και η
οποία δεν αφορά το επίπεδο προετοιμασίας, αφορά τεκταινόμενα της εικόνας. Όλα είναι εμφανή,
λιγότερο ή περισσότερο στο τελικό αποτέλεσμα. Τι επιτυγχάνει    μ`αυτόν τον τρόπο ο Βασίλης
Σταύρου; Κατ`αρχήν μία επιβλητική ατμόσφαιρα. Μια ατμόσφαιρα που σε παραπέμπει κάπου και σε
απομακρύνει  από  κάθε  συσχετισμό,  γιατί  κατορθώνει  μια  εγγύτητα  και  μια  αποστασιοποίηση
ταυτόχρονα. Μία αναδιπλωτική φθορά  που διαμορφώνει μέσα από τα υλικά του. Τα γερνά και τα
καταστρέφει για να τα ανασυντάξει  μέσα από έναν άλλο κόσμο δικό του, δίνοντας εν τέλει  τα
παραλειπόμενα της εικόνας, μέσα από τα χρώματα και τα σχήματά του. Είπα τα χρώματα και τα
σχήματά του γιατί  οι μορφές εμφανίζονται ως αποτυπώματα. 

Ονομάζει  την έκθεση « Το βλέμμα του ζώου ».  Ουσιαστικά το  ζώο είναι  ο  καθρέφτης  του
εαυτού, που γίνεται ετερότητα μέσα στα έργα του. Βλέπουμε αυτό το ζώο ,που μας αντικατοπτρίζει
και ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την αμηχανία ,την ενοχή μας, την μελαγχολία ,την αισιοδοξία, την
νοσταλγία ..¨Όλα αυτά τα αμφίθυμα συναισθήματα τα διακρίνουμε μέσα απ`αυτό το βλέμμα, το
βλέμμα του ζώου που είναι θεματοφύλακας  του τόπου του, γιατί ο τόπος στον Βασίλη Σταύρου
γίνεται τρόπος ζωγραφικής. 

Ετσι λοιπόν έχουμε αυτή την ερημιά, την εγκατάλειψη, αλλά και την θεματοφυλακή μέσα απ`το
βλέμμα του ζώου . Είναι ,όπως γράφω και στο κείμενό μου , αυτό που λέν οι μοναχοί όταν τους
ρωτήσεις  :   «Τι  ποιείς  μοναχέ  ;»  ¨και  η  συνήθης   απάντηση:  «Τον  τόπον  φυλάττω  »,  είναι  η
αναγνωριστική φράση. Λοιπόν αυτά τα ζώα  “τον τόπον φυλάττουν”, χωρίς να το θέλουν ,χωρίς να
το επιδιώκουν, βρέθηκαν εκεί .Και αυτά είναι τα εφαλτήρια  για να αναχθεί κανείς στα αρχέτυπα ,σε
ζωή και κόσμο ,που έχει αποδράσει. Αλλά πάντοτε αναφύεται,μέσα απ`το πηγάδι του συλλογικού
ασυνειδήτου  και  από μια  πραγματικότητα  που είτε  είναι  διαλυμένη ,με  χαμόκλαδα,  σπασμένες
καρέκλες, απελθόντες ανθρώπους, είτε σκάλες που δεν οδηγούν πουθενά, παρά σ`αυτήν την ουτοπία
που έλεγα, όλη αυτή η ερήμωση του τοπίου και η ενυδάτωση από το βλέμμα και η παρουσία του
ζώου που δεν ξέρει δεν γνωρίζει , όμως είναι σαν να ξέρει και να γνωρίζει και σαν να εγγράφει μέσα
του όλη αυτή την απελθούσα ιστορία ,έρχεται να μας  τα παρουσιάσει μ`έναν δικό του τρόπο ο
Βασίλης  Σταύρου,  με  χρώματα  που  θυμίζουν  παληές  επιχρωματισμένες  φωτογραφίες  του  19ου

αιώνα, θυμίζουν αλλοτινούς καιρούς , αλλά , με ένα σύγχρονο « βλέμμα » .
Θα μπορούσε  η ζωγραφική του να τείνει προς την νοσταλγία, προς κάτι παληό. Δεν είναι όμως

γιατί αν δεί κανείς το διαδραστικό χρώμα τις διαδικασίες και πώς αυτές μεταμορφώνουν το θέμα ανά
στάδιο , θα καταλάβει ότι είναι ένας απ` τους σύγχρονους καλλιτέχνες ,που παλεύει με τα υλικά του,
προσπαθεί να τους προσδώσει έκφραση και φωνή  και νομίζω ότι το επιτυγχάνει, σ`αυτό το ούτως ή
άλλως υποβλητικό αποτέλεσμα  στο οποίο μας μυεί. ¨Ηθελα να τον ευχαριστήσω που μου έδωσε την
ευκαιρία να ασχοληθώ με τη δουλειά του σ`αυτή την έκθεση, (ξαναθυμήθηκα κι όλα όσα είχα δεί
απ` τα παλαιά του έργα), του εύχομαι να πάει καλά αυτή η έκθεση, και ν`αγαπηθεί από τον κόσμο.»

Ομιλία το 2007 στον “Εικαστικό Κύκλο” στην έκθεση “Το βλέμμα του ζώου”


