!

!

!

!

!

!

!

ΤΕΧΝΗ-ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

«...Ένας ευαισθητοποιημένος παρατηρητής
δημιουργεί συνειδητά και με ευθύνη προς
τον θεατή...»
Από τον Γ. Δήμα
Φωτογραφίες Γ. Γαβανάς

Λίγες μέρες πριν την πρώτη προσωπική του έκθεση στις
Βρυξέλλες, στην γκαλερί Θεώρημα, συναντάμε τον ζωγράφο
Βασίλη Οικονομίδη σε μια συνέντευξη εφ΄όλης της ύλης.
!
!
!
!
!
!
!
!
!

! !"#$% &'(")*+) µ' $,- .)/+0% 1(2,-,µ+3% )!,!-4'( '(0(2"+-'(). 5, 6'µ7$, µ!,6(48 - /$)9'": &4"( 2)( $, 2)9)": ;04µµ), !,< :0, 2)( !(,
/!7-(, 6+-'$)( /$(8 µ4"'8 µ)8, µ' 2)0=/,"+>,<- /$, )$'0(4 $,< -')",?
>=6"7@,<. A$, &#", $%8 3%µ(,<"6+)8 $,<, , .)/+0%8 1(2,-,µ+3%8,
-(#9'( /)- $, /!+$( $,<. B-7µ'/) /$) !,0?&"=µ) !(-40), $(8 µ!,6(48
2)( $) $'07"), 2)9#8 2)( $) 3'273'8 700) '"6)0'+) 2)( µ%&)-Cµ)$) !,<
!",3+3,<- $,- (3()+$'", &)")2$C") $%8 3,<0'(78 $,<, )"&+>,<µ' $%2,<;4-$).
Εμείς, οι καθημερινοί άνθρω!οι, θέλουμε να !ιστεύουμε ότι
η Τέχνη είναι !έρα και !άνω α!’ όλα ελευθερία, έκφραση
χωρίς καλού!ια και «!ρέ!ει». Πως βιώνεις εσύ την έννοια
της ελευθερίας μέσα α!ό την ζωγραφική;

« H '0'<9'"+) '+-)( , 9)-7/(µ,8 )-$+!)0,8 $%8 $4&-%8 » 6"7@'( ,
2)00($4&-%8 Lennep, 2( '6# $, !(/$'?= )<$:, 3(:$( $, 4&= >C/'(.
D$)- Cµ,<- !(, -4,8 2)( /)@#8 !(, )9#,8, !+/$'<) 2( '6# )/<-'+3%$) :$( ,
!'(")µ)$(/µ:8 2)( % 4"'<-) /$,- $,µ4) $%8 $4&-%8 4$'(-', !7-= )! :0),
!",8 $%- 2)$72$%/% µ()8 !",/=!(2C8 '0'<9'"+)8, !"7E%8 2)( 0:6,<.
F'6)0#-,-$)8 :µ=8 )"&+>'(8 2)( /<-'(3%$,!,('+8 :$( 3'- '+/)( E'27"@=$,8
µ4/) /' 4-) ):"(/$, /?µ!)- 2)( :$( >'(8, 2(-'+/)(, 2)( <!7"&'(8 µ4/) /'
27!,(, /<62'2"(µ4-, !0)+/(,, µ() /<62'2"(µ4-% 2,(-=-+) µ' $,<8 2)-:-'8 $%8
2)( $,<8 !'"(,"(/µ,?8 $%8, µ' $%- (/$,"+) $%8 2)( $, !)":- $%8, % ,!,+) /'
3(4!'( 2)( 2)9,"+>'( $, ;04µµ) 2)( $%- /24*% /,<. G (3)-(2C )<$C '0'<9'"+),
!,< E'/%2#-'( $,- 7-9"=!,, 4&'( -:%µ) :$)- % +3() '+-)( !'"(,"(/µ4-%. D$)3'- /<-)-$78 $,<8 3(2,?8 /,< !'"(,"(/µ,?8 /$,- 'E=$'"(2: 2:/µ,, $:$'
/$"4@'/)( !",8 $,- '/=$'"(2: /,< 2:/µ,, !:/, µ700,- :$)- 9'="'+/)(
2)00($4&-%8, 3%0)3C 4-)8 '<)(/9%$,!,(%µ4-,8 !)")$%"%$C8 !,< 4&'( $,
2)9C2,- -) 3%µ(,<"6'+ /<-'(3%$7 2)( µ' '<9?-% !",8 $,- 9')$C. G
)<$,!'(9)"&+) '+-)( )!)")+$%$% )2:µ) !'"(//:$'", /$,- 2)00($'&-(2: $,µ4),
$%- #") $%8 3%µ(,<"6+)8 :!,< H)( «!"4!'(» -) /!)8 $) 2)0,?!() '@:/,:µ=8 4&'(8 /<-'(3%$,!,(C/'( $%- ?!)"EC $,<8.
Πότε μ!ήκε στη ζωή σου η ζωγραφική; !οιο είναι το βασικό
κίνητρο, ο λόγος !ου σε οδηγεί στη δημιουργία;
I,?µ' 3?/2,0'8 '!,&48. J<µ7µ)( $%- %µ4") !,< /</$%9C2)µ', /' 4-)
2)@'-'+, /$(8 ."<E400'8, :!,< µ,< 40'6'8 «4E= 6+-'$)( !:0'µ,8 @+0'». K'µ' )"4/'( -) 279,µ)(, '+µ)( )-C/<&,8 7-9"=!,8, 940= -) µ)9)+-=, -)
/<µµ'$4&=, -) 3%µ(,<"6#. G >=6")@(2C '+-)( % >=C µ,<. 5, 2)00($'&-(2:
;04µµ) 2)( % !"7E% 3+-,<- -:%µ) /$%- )-9"=!:$%$). K'- E4"= !:$' 2)(
!#8 µ!C2' % >=6")@(2C /$% >=C µ,<. L/=8 -) @$)+'( , !)!!,?8 µ,< !,<
>=6"7@(>' 2( )<$:8 :0% $,< $% >=C, +/=8 % )($+) -) '+-)( % )-)$",@C !,<
µ,< 43=/)- ,( 6,-'+8 µ,<, C )2:µ) -) '+-)( 4-) 4µ@<$, &)")2$%"(/$(2:.
F!,"'+ -) '+-)( 2( :0) µ)>+.

Παρατηρώντας τα έργα σου και ιδίως τα εντυ!ωσιακά
!ορτραίτα καταλαβαίνω !ως τα εξωτερικά, καθημερινά
ερεθίσματα τα βιώνεις, ό!ως ο καθένας α!ό εμάς, μέσω ενός
εσωτερικού φίλτρου. Μίλησέ μας για την διαδικασία αυτή και
!ως τελικά μια εξωτερική εικόνα φτάνει να α!οτυ!ωθεί στους
!ίνακές σου.
D!=8 '+!) !)")!7-=, 279' '!,&C 2)9,"+>'$)( 2)( &)")2$%"+>'$)(
$)<$:&",-) )!: µ() /<62'2"(µ4-% )(/9%$(2C. B!: $% µ() !0'<"7, (/&?'( $,
6'6,-:8 :$( $) 3(7@,") 2)9%µ'"(-7 ;(#µ)$) !079,<- /$,- 2)94-) µ)8 4-)
'/=$'"(2: !",/=!(2: @+0$",, 2)( )!: $%- 700% !"4!'( -)
/<-'(3%$,!,(C/,<µ' :$(, '@:/,- 3'- '+µ)/$' )/2%$48 2( :$( 3'- >,?µ'
)!,µ,-=µ4-,( /' /!%0(48, $, /<62'2"(µ4-, '/=$'"(2: @+0$", 3'- '+-)( !,$4
:0=8 3(:0,< !",/=!(2:, 3(:$( µ)8 $, 2)9,"+>'( $, 7µ'/, !'"(;700,- µ)8. G
/%µ'"(-C 6'-(7, !)")3'+6µ)$,8 &7"(-, >'( 2)( 'E'0+//'$)( /' 4-) 2:/µ, :!,<
% &"C/% $,< <!,0,6(/$C '+-)( 2)9%µ'"(-C 2( :!,< $, Photoshop µ'$)007//'(
$) 9'µ40() $%8 /%µ'"(-C8 '(2:-)8. 1 2:/µ,8 /$,- ,!,+, >,?µ'
&)")2$%"+>'$)( )! )<$C $%- !)62,/µ(,!,(%µ4-% '(2:-).
1 µ:-,8 $":!,8 /<-'(3%$C8 '!(0,6C8 2)( )-'E7"$%$%8 3%µ(,<"6(2C8 !"7E%8
!'"-7'( µ4/) )!: $% 6-#/% $=- 2)-:-=- ( $%8 54&-%8 ) $%8 /%µ'"(-C8
2,(-=-+)8, $%- !",/=!(2C 3(79'/% &"C/%8 $=- '"6)0'+=- !,< !",/@4"'(,
$%- µ'04$%, $%- !)")$%"%$(2:$%$), $%- !'!,+9%/% :$( 4&'(8 27$( $,
3()@,"'$(2: -) )!,3#/'(8 2)( µ()8 )/<62"7$%$%8 3%µ(,<"6(2C8 3+*)8.
M$/( 0,(!:-, µ' )<$: $, /2'!$(2: 2)( µ' !,0? !'(")µ)$(/µ:, 2)$40%E), !",8
$, !)":-, /' )<$C $% $'&-,$",!+) !,< µ' &)")2$%"+>'( /Cµ'"), :!,< %
&"C/% $%8 *%@()2C8 @=$,6")@+)8 2)( % '!'E'"6)/+) $%8 /$,- <!,0,6(/$C
µ,< !",/@4"'( µ() 6")@(2C )µ'/:$%$) % ,!,+) 2)9"'@$+>'(, 2)$7 $% 6-#µ%
µ,<, $%- )(/9%$(2C $,< /Cµ'"). N)"7>= $%- '(2:-) !7-= /' µ() /)-+3)
!,0<'/$4") $%- ,!,+) $<!#-= /' 2)µ;7 !7-= /$,- ,!,+, '!'µ;)+-= µ'
3(7@,") <0(27, E)-7 2)( E)-7, #/!,< -) 2)$)0CE= /' 4-) (2)-,!,(%$(2:
)!,$40'/µ).

Γεννημένος στην Αθήνα, μεγαλωμένος στις Βρυξέλλες,
εκ!αίδευση και εικαστική ωρίμανση σε Παρίσι και
Βαρκελώνη. Πως μοιράζονται μέσα σου οι διαφορετικές
αυτές βιωματικές εμ!ειρίες και σε !οιο βαθμό αυτή η
!ολυ-!ολιτισμικότητα α!οτυ!ώνεται στα έργα σου;
H,µ+>= :$(, µ4/) µ,<, 3'- µ,("7>,-$)( 2)9:0,<. B-$(94$=8 4&= $%'-$?!=/% :$( :0'8 )<$48 ,( 'µ!'("+'8 )-)µ'(6-?,-$)( µ4/) µ,<.
A+6,<"), /<-'(3%$7 C :&(, $, 7µ'/, !,0($(/$(2: !'"(;700,-, ,
!,0($(/µ:8, % 2,(-=-(2C 2)$7/$)/% $%8 &#")8 )007 2)( $) &"#µ)$),
, )4")8, % µ<"=3(7,$,< $:!,< :!,< ;"+/2'/)(, /' '!%"'7>,<- 2)(
&)"7>,-$)( µ4/) /,<. K'- µ!,"# -) != :µ=8 :$( )!,$<!#-,-$)(
(3()+$'"7 /$) 4"6) µ,<. K'- µ' )"4/'( -) '620=;+>= $,- ')<$: µ,< C
$) 4"6) µ,< /' µ() '9-(2C $)<$:$%$). K'- µ,< )"4/,<- $)
/$'"':$<!). B2:µ) 2( :$)- µ4/) )!: 27!,() 4"6), :!=8 $,
«@0'6:µ'-, 37/,8», )-)@4",µ)( /' /<62'2"(µ4-) 6'6,-:$) $%8
O0073)8, )@C-= $, 4"6, )<$: -) !7"'( 4-) '<"?$'", -:%µ).
P(/$'?= :$( % $4&-% !'$<&)+-'( $,- /$:&, $%8 :$)- µ4/) )!: 27$( $,
!",/=!(2: C $, )!,µ,-=µ4-,, 2)$)@4"-'( -) !'"7/'( 4-)
!)62:/µ(, µC-<µ).
Οι καλλιτέχνες και !οιο συγκεκριμένα οι ζωγράφοι
!ιστεύεις !ως σε !εριόδους κρίσεων !ρέ!ει να ασκούν την
δική τους κριτική ά!οψη μέσα α!ό τις δημιουργίες τους;
P",/=!(27 $, !(/$'?=, &="+8 :µ=8 -) $, 9'="# <!,&"4=/% $,<
>=6"7@,<. O+-)( 94µ) '!(0,6C8. P,00,+ /$")$'<µ4-,( 2)00($4&-'8
/$(6µ7$(/)- $%- Q/$,"+) )@C-,-$)8 !+/= $,<8 $",µ'"7 3<-)$:
4"6,. R00,( :µ=8 6"7*)-' 2q( )<$,+ (/$,"+) <!,/$%"+>,-$)8 :$( ,
":0,8 $%8 $4&-%8 3'- '+-)( -) )/2'+8 $% 2"($(2C /,< 7!,*% C -)

3%0#-'(8 $%- !,0($(2C /,< 2)$'?9<-/%. G 6-#µ% µ,< '+-)(, :$( 3'E'@'?6'(8 )!: $,- 2,(-=-(2: !'"+6<", !,$4, 2( :/,( 2)00($4&-'8
9'=",?- :$( % $4&-% $'+-'( !",8 27$( $, «)-#$'",» 2)( )"-,?-$)(
$%- 2"($(2C µ4/) )!: $(8 3%µ(,<"6+'8 $,<8, '2@"7>,<- $)<$:&",-)
2( )<$,+ µ() 94/% )!4-)-$( /$% 2,(-=-+) 2)( $)<$:&",-) 4-) '+3,8
2"($(2C8.
Σε λίγες μέρες εγκαινιάζεται η πρώτη προσωπική σου έκθεση
στις Βρυξέλλες στην γκαλερί Θεώρημα. Αν ζωγράφιζες
σήμερα την Ελλάδα με ποιο τρόπο και με ποια χρώματα θα την
απεικόνιζες;
Σίγουρα θα τη ζωγράφιζα με τα φωτεινά χρώματα του Τέτση,
προσθέτοντας όμως και μερικές πιο σκονισμένες πινελιές, σαν
αυτές του Κατζουράκη, συνδέοντας το φωτογραφικό στοιχείο
του Ψυχοπαίδη, το οποίο επεξεργάζομαι κι εγώ, με
μαυρόασπρα χαρακτικά με δυνατή αντίθεση, αναφορά στον
Τάσσο και τέλος, το στήσιμο αυτής της φανταστικής έκθεσης
θα ανεβαζόταν επηρεασμένο από τη σκηνογραφική
παρακαταθήκη του Φωτόπουλου.

Τελειώνοντας την συνέντευξη και βγαίνοντας από το ατελιέ
του Βασίλη Οικονομίδη , μου έχει μείνει μια έντονη αίσθηση
αισιοδοξίας για αυτό που συχνά αποκαλώ «ελληνικό DNA».
Την Πέμπτη 28 Οκτωβρίου το κοινό των Βρυξελλών
υποδέχεται, στην γκαλερί Θεώρημα, έναν χαρισματικό
Έλληνα, νέο ζωγράφο, τον Βασίλη Οικονομίδη. Αξίζει να
είμαστε όλοι εκεί.
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