Μέχρι τώρα γνωρίζαµε το έργο του Μπότσογλου ως ανθρωποκεντρικό µέσα από αναρίθµητες προσωπογραφίες, όπου
απογυµνώνει το σώµα χωρίς εξωραϊσµούς, µε αυτοσαρκασµό, µελαγχολία και απέραντη τρυφερότητα. Στο εκπαιδευτικό αυτό
πρόγραµµα, θα περιηγηθούµε στο έργο του γύρω από την απεικόνιση του τοπίου. Ενός συγκεκριµένου τοπίου, το οποίο έβλεπε
για πολλά χρόνια, µέσα από το παράθυρο του σπιτιού του στη Λέσβο, µέσα από τα δικά του τα λόγια και µέσα από όσα έχουν
πει για εκείνον όσοι γνωρίζουν βαθιά το έργο του.
Σύµφωνα µε τον Μπότσογλου η στιγµή για να ασχοληθεί µε το τοπίο ήταν η ιδανική µια που όπως λέει ο ίδιος «πάντα πίστευα ότι
όσο γερνώ, θα µπορέσω να κάνω τοπία. Προσπάθησα πολλές φορές κι έχω αρκετές απόπειρες, αλλά δεν µπορούσα να το
κουµαντάρω. ∆ουλεύοντας, λοιπόν, τα καλοκαίρια στη Μυτιλήνη, προέκυψαν τα έργα τυχαία, σαν παιχνίδι. Στο τέλος, νοµίζω,
µου έγινε το χατίρι». Και συνεχίζει λέγοντας πως “Το ταξίδι στη Μυτιλήνη ήταν µια φυγή. Είχε χαρακτήρα αποµόνωσης και
ξεσπάσµατος… ήθελα λίγο να ασκητέψω… αυτό το βύθισµα ήταν µια ξεκούραση και ένα ξαναγέννηµα. Μένοντας µόνος µε τον
εαυτό µου είχα τη χαρά να µεθύσω από αυτό το χώρο, από αυτό το χρώµα.»
Ο Μπότσογλου θαυµάζει πολλούς Έλληνες ζωγράφους και ανάµεσα τους τον Σπύρο Παπαλουκά, για τον τρόπο που
απέδωσαν το ελληνικό τοπίο. Ο ίδιος θεωρεί ότι στο έργο του: «∆εν υπάρχει άµεση αντιστοιχία του τοπίου σε αυτά που κάνω.
Υπάρχει µια αίσθηση του τοπίου. Οπότε δεν µε απασχολεί να είναι ολόιδιο».

Σύµφωνα µε τα λόγια του, κάθε χρόνο στο Πετρί αρχίζει µια νέα ιστορία. Μετά κόβεται το παραµύθι για να
συνεχίσει από το ίδιο σηµείο που είχε σταµατήσει την επόµενη χρονιά. Το βουνό είναι ίδιο και ο κάµπος της Πέτρας
µε τις ελιές και η θάλασσα µε τα δύο µικρά νησιά, και πέρα στο βάθος οι ακτές της Τουρκίας.

«η Ελένη που κοιτά την καινούργια µέρα»

Πρόκειται για µια δουλειά η οποία ολοκληρώθηκε τα τελευταία
οκτώ χρόνια (2008–2016), αν και τον απασχολούσε τουλάχιστον
από το 1977, όπως φαίνεται από δύο έργα της έκθεσης,
χρονολογηµένα το 1977 και το 1978 και όπως ο ίδιος οµολογεί
στο βιβλίο του Το χρώµα της σπουδής: «Μέχρι τώρα ζωγράφισα
αυτό το βουνό πάνω από δέκα φορές. Το ζωγράφισα µε µπικ,
µε µολύβι, µε µαύρη σινική µελάνη, µε χρωµατιστές σινικές, µε
τέµπερα, πάνω σε διαφορετικά χαρτιά και εφηµερίδα. Από αυτά
τα σχέδια, δεν µου έµεινε τίποτα. Είναι τα πιο εµπορικά έργα και
έτσι όλοι είναι χαρούµενοι όταν µε βλέπουν να ζωγραφίζω.
Σχεδόν το έχω µελετήσει. Συχνά ξεκινούσα από µια λύση για να
το βρω, όµως τις περισσότερες φορές το ίδιο το βουνό και τα
υλικά, βοηθούσαν να βρω τρόπους για να το σπουδάσω.
»Λέω άµα γεράσω, όταν θα’χω ξοφλήσει τα χρωστούµενα,
χωρίς άλλη έγνοια θα κάτσω εδώ µε ένα πολύ µεγάλο τελάρο
για να ζωγραφίσω το βουνό. Λέω στα γεροντάµατα µου θα’χω
τα µάτια για να µπορώ να δω τον κάµπο και το βουνό και τη
θάλασσα. Θα έχω κερδίσει τη σεµνότητα και την υποµονή για να
δω τα δέντρα και τα σπαρτά να µεγαλώνουν. Ως τώρα δεν
τόλµησα να πάω πέρα από τα σχέδια. Και καµαρώνω το
Θεόφιλο που τα ζωγράφισε όλα τόσα αληθινά».
Ηµερολόγιο, Πετρί, Αύγουστος 1977

Λαφιώνα, 2009

Σύµφωνα µε τα λόγια του Χρήστου Λάζου, η πρώτη συνάντηση του Χρόνη
Μπότσογλου µε τη φύση και το βουνό ήταν ασυνείδητη και συνέβη πολλά χρόνια
προτού εστιάσει στο συγκεκριµένο θέµα.
Αρχικά δηµιούργησε ένα έργο µε θέµα τη θέα από το παράθυρό του στο σπίτι του
στο Πετρί της Λέσβου. Στο έργο αυτό βλέπουµε ένα δωµάτιο µε ξύλινο πάτωµα και
ανοιχτό παράθυρο και µπροστά από το παράθυρο ακουµπισµένη µια καρό
βαλίτσα σαν να την ακούµπησε εκεί ένας ταξιδιώτης. Μέσα από το ανοιχτό
παράθυρο, η θέα του βουνού.
Ένα βουνό πραγµατικό στη Λέσβο που µε τα χρόνια θα απαιτήσει
από τον ζωγράφο να το κατανοήσει και να καταγράψει το νόηµα και τη σηµασία
του. Ο στόχος του δεν είναι απλά να καταγράψει κάποιες λεπτοµέρειες του βουνού
αλλά να το «συλλάβει» ολόκληρο.
Σε όλα τα έργα του σε σχέση µε το βουνό µπορούµε να διαπιστώσουµε τις
επιρροές που άσκησαν πάνω του ο Σπύρος Παπαλουκάς, ο Ιµπρεσιονισµός, ο
ιαπωνισµός, ο Σεζάν, ο Βαν Γκογκ και φυσικά ο Θεόφιλος και ο Μπουζιάνης.

Βαλίτσα και παράθυρο, 1977

Πετρί, 1978

Έτσι ξεκινάει ένα οδοιπορικό που τον οδηγεί σε µία χρόνια προσπάθεια. Από το χωριό του το Πετρί της Λέσβου και το σπίτι του, τα
οποία είναι και τα εικονιζόµενα, προσπαθεί όχι µόνο να αποτυπώσει αλλά να νοιώσει τη Λέσβο, να συνοµιλήσει µε το βουνό και τη
φύση. Εκεί δηµιουργεί το εργαστήρι-πρατήριό του και περνά τα καλοκαίρια του, µεταξύ της κορυφογραµµής του βουνού του
Κλαπάδου και της αµµουδερής γραµµής της Εφταλούς.

Για αυτή τη συνάντηση µε τη φύση, µε το βουνό
θα χρειαστεί φυσικά και τα σύνεργά του, που θα του
επιτρέψουν να µιλήσει για αυτά που βλέπει.
«Ίσως να προφτάσω να ολοκληρώσω µια ζωγραφιά
το πορτρέτο του βουνού ως προσωπογραφία µου
ή η προσωπογραφία µου ως πορτραίτο του βουνού.»

Πετρί, 1978

Πλαγιά, 2010

«Κάθοµαι ἐδῶ πέρα µοναχὸς καὶ προσπαθῶ
ἀπὸ τὸ ἀπέναντι βουνὸ να κλέψω τὴν εἰκόνα του
καὶ νὰ τὴ φέρω πάνω στὸ χαρτί µου.
Ὅλη τὴ µέρα ἀκούω τὰ πουλιὰ καὶ τὸν ἀέρα
καὶ τὴ φασαρία τῶν ἀνθρώπων τοῦ χωριοῦ
ἀποφεύγοντας νὰ µιλῶ µὲ τοὺς ἀνθρώπους
ἀποφεύγω ἔτσι καὶ τὸν ἑαυτό µου…»

Ο Μπότσογλου τόλµησε, πήγε πέρα από τα σχέδια
και µας παρουσιάζει τοπία ενός τόπου που ο
χρόνος τον αλλάζει καθώς αλλάζει και τον ίδιο.

‘Ωρες της ηµέρας, 2010

Τα έργα του
Άλλοτε πάλι το βλέµµα του Μπότσογλου ανοίγεται πέρα, καταγράφοντας τα χρώµατα στον ορίζοντα: «Το τοπίο αλλάζει, όπως
όλα τα τοπία πάντοτε, συνέχεια. Έχει να κάνει µε το φως, έχει να κάνει µε τον αέρα, έχει να κάνει µε πολλά. Κάποιες µέρες
όµως είναι εξαιρετικό. Μπορείς µάλιστα για µόλις τρεις µέρες τον Αύγουστο, αν είναι καθαρός ο ουρανός και η ατµόσφαιρα, να
δεις το Άγιο Όρος να προβάλλει». Με ασκητική επιµονή «επανέρχεται» στα έργα του, τα δουλεύει ξανά, καθώς «βλέποντας
ένα πράγµα σού δηµιουργεί διάφορες εκδοχές, το αναγνωρίζεις αλλιώς. Για να µπορέσεις να τα “δεις”, πρέπει να τους
αφιερώσεις χρόνο».

Απέναντι του Βουνού, 2008

«Η τέχνη δεν έχει να κάνει µε τη φύση, αλλά µε την
αίσθηση και την καταγραφή της αίσθησης, µε τη νόηση
και την καταγραφή της νόησης. Όλα αυτά που κάνουµε
είναι µεταφορές του κόσµου, δεν είναι ο κόσµος.
Πάντοτε χανόµουνα στο τοπίο και πάντα έχω ως στόχο
να φτιάξω µια ζωγραφιά, ένα-δυο καλά τοπία, από
αυτά που τα βλέπεις και τρελαίνεσαι. Αν το πετύχω, αν
µπορέσω να βρω τη µατιά µου πάνω σ' αυτά, τότε θα
κάνω τα τοπία δικά µου και θα συµφιλιωθώ µαζί
τους»...

∆ρόµος, 2009

Σήµερα, έπειτα από εκατοντάδες έργα και πολλαπλάσιες
απόπειρες σπουδής της κορυφογραµµής, θα πει: «Τώρα
ίσως να µπορώ να πω ότι πλησιάζω προς το τέλος.
Κάθοµαι ώρες και παρατηρώ το βουνό, το µοντέλο µου
είναι, και δουλεύω, δουλεύω, δουλεύω... Ναι, κάθε φορά
δίνει άλλα πράγµατα το τοπίο. Και κάθε φορά από τη δική
µας οπτική εξαρτάται τι παίρνουµε. ∆εν προσπαθώ να
κάνω το χρώµα όπως είναι. Προσπαθώ να δω πώς είναι η
αίσθηση. Είναι άλλο πράγµα. Όταν τα έκανα παλιά, ένιωθα
ότι δεν ξέρω τι κάνω, πώς να τα κάνω. ∆εν ξέρω, δεν ξέρω,
δεν µπορώ, δεν καταλαβαίνω. Ήταν φυσικό, εγώ ήµουν
άνθρωπος της πόλης και φοβόµουνα το τοπίο, τώρα δεν το
φοβάµαι. Κατάφερα να έρθω µε τον κόσµο σε πιο καλή
σχέση. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα ψάξιµο και µέσα στον
εαυτό µου πώς δουλεύουνε τα πράγµατα. Κι όταν αρχίσεις
εσύ πια να ανοίγεις και να παίρνεις πράγµατα από το τοπίο,
τότε δεν τελειώνει. Μπορείς να το κάνεις και να το
ξανακάνεις. Άλλωστε και στο ίδιο το τοπίο αυτό γίνεται. Αν
βγαίνει σε κάθε ζωγραφιά κάτι λίγο διαφορετικό, ε, τότε
αξίζει τον κόπο που έγινε».

Ελιά και τρίτος βράχος, 2009

Κορυφογραµµή, 2009

Στο σηµείο αυτό, ας εστιάσουµε σε κάποιες ενότητες από το έργο του Μπότσογλου για το βουνό. Στα συγκεκριµένα έργα σύµφωνα µε
τον Χρήστο Λάζο, ο καλλιτέχνης δίνει έµφαση στην κορυφογραµµή του βουνού και στον ουρανού και επιλέγει χρώµατα µε σαφή
επιρροή από τα χρώµατα του Ιµπρεσιονισµού. Ταυτόχρονα αναδεικνύει τα δύο βασικά στοιχεία που τον απασχολούν και ζωγραφικά
αλλά και σαν σκέψη και ανθρώπινη µοίρα: τον ουρανό και τη γη. ‘Οπως άλλωστε γράφει και ο ίδιος στο ηµερολογιό του:
“Πάντα από τον ουρανό πέφτει το φως…πάντα στη γη ανεπαίσθητα πυκνώνει το σκοτάδι.»

Κορυφογραµµή, 2009

Θέα ουρανού, 2009

«Πάντα ἀπὸ τὸν οὐρανὸ πέφτει τὸ φῶς.
Ἐπειδὴ εἶναι ἀδύνατο νὰ συλλάβω τὸ «ὁλόκληρο»
ποὺ ὁρίζει τὰ διαφορετικὰ πράγµατα τοῦ κόσµου
καταγίνοµαι νὰ ἐννοήσω τὶς µικρὲς λεπτοµέρειες
ποὺ ἀνακαλύπτω νὰ ὑπάρχουν στὸ βουνὸ
ὅπως τὸ πέταγµα τῆς πεταλούδας γιὰ παράδειγµα
ἢ τὶς µεταµορφώσεις ἑνὸς σύννεφου・
αὐτὸ δὲν σηµαίνει πὼς ἂν ἐννοήσω µιὰ λεπτοµέρεια
θὰ ἀποκτήσω τὸ κλειδὶ νὰ ξεκλειδώσω τὸ «ὁλόκληρο».
Πάντα στὴ γῆ ἀνεπαίσθητα πυκνώνει τὸ σκοτάδι.»

Ενδιαφέρον είναι και το συγκεκριµένο έργο. Ενώ σε
άλλα τονίζεται περισσότερο ο όγκος του βουνού και η
παρουσία της ζωής που φυτρώνει στις ρίζες του
δείχνει ασήµαντη, µια υπενθύµιση ίσως και της
θνητότητας του ανθρώπου µπροστά στην αιωνιότητα
της φύσης.

Κορυφογραµµή, 2009

Μια άλλη ενότητα θα µπορούσε να είναι τα έργα που δείχνουν µέρη του τοπίου και έργα που δείχνουν την Πέτρα.
όπως συγκεκριµένο έργο « Ώρες του βουνού».

Στο συγκεκριµένο έργο µπορεί κανείς να διαπιστώσει, ότι ο Μπότσογλου προσπαθεί να αποδώσει ζωγραφικά τη ροή του
χρόνου. Αρχίζει µε ένα µπλε του µεσονυχτίου, το οποίο σταδιακά ξανοίγει µέχρι να γίνει το χρυσό φως του πρωϊνού ήλιου.
Ταυτόχρονα ανάλογα µε το φως του ήλιου φωτίζεται και η φύση, τα χρώµατα της γης, των δέντρων, του δρόµου…
Το έργο αυτό ζητάει την προσοχή µας και για τον τρόπο που υπαινίσσεται την παρουσία του θανάτου µε το ξερό δέντρο που
στέκεται σαν φρουρός στη είσοδο µιας µαύρης σπηλιάς που θα µπορούσε να είναι και η «πύλη του Άδη». Η υπόνοια αυτή
ενσωµατώνεται αρµονικά στο έργο ζητώντας ίσως απλά τον στοχασµό µας στην ιδέα της θνητότητας που πορεύεται µαζί µε τον
χρόνο.

Στην ίδια ενότητα θα έµπαινε και το έργο «η Πέτρα από το Πετρί» και «η Ελένη που κοιτά την καινούργια µέρα».

«Ἡ εἰκόνα τοῦ ἀντικρινοῦ βουνοῦ
ρίχνει βαριὰ πάνω µου τὴ σκιά της
κάνει τὴ µέρα µου ἀνταριασµένη καὶ θολὴ
βυθίζεται στὶς γωνιὲς ποὺ ὁ οὐρανὸς
ἀκουµπᾶ τὰ τέσσερα σηµεῖα τοῦ ὁρίζοντα
καὶ δὲν ἀφήνει ν᾽ ἀκουστοῦν αἰνίγµατα
οὔτε αἰφνίδιες ἀποκαλύψεις ποὺ
θ᾽ ἀνατρέψουν τὴν τάξη µέσα µου.
Ἔτσι τὸ βράδυ θ᾽ ἀνάψω τὸ φῶς
θὰ πιῶ κρασὶ κι ἡ µουσικὴ τῆς νύχτας
θὰ συντροφέψει τὴ µοναξιά µου.
Ἴσως αὔριο τὸ φῶς νὰ πελεκήσει τὸ βουνὸ
στὴν καθαρότητα τοῦ ὀνείρου βέβαια.»

Και η ενότητα θα ολοκληρωνόταν µε τα ακόλουθα έργα: Oι τρεις βράχοι

«Οἱ εἰκόνες ποὺ κλέβω τοῦ βουνοῦ
εἶναι µισὲς ἀνόητες καὶ µίζερες
ἴσως γιατὶ δὲν ἔµαθα ἀπὸ τὴ µοναξιὰ ἀκόµα.
Τὸ βουνὸ κουβαλᾶ τὸ φῶς καὶ τὸ σκοτάδι
µὲ τὴν ἄνεση ποὺ ὑπάρχουνε τὰ δέντρα πάνω του.
Ἡ µοναξιὰ δὲν ἀντέχει καθόλου τὴ φλυαρία µου
ὅπως ἐγὼ δὲν ἀντέχω τὴ φλυαρία τῶν ἄλλων.»

Και το έργο «Ο δρόµος»
µε το τρίστρατο, τη δεξαµενή, τα παρατηµένα αλώνια, τις στάνες, το παλιό φυλάκιο από παλιό στρατόπεδο.

Όλα αυτά τα έργα είναι έργα δεν αναπαριστούν ιδεατά, φανταστικά ή συµβολικά κάποιο φυσικό τοπίο. Είναι έργα που δείχνουν
χώρους που ζουν οι άνθρωποι χτίζοντας σπίτια, ανοίγοντας δρόµους, καλλιεργώντας και εκµεταλλεύοντας τη γη.
Έργα στα οποία απεικονίζεται το πέρασµα του ανθρώπου από τη φύση, και έργα που δείχνουν το τοπίο όταν πια εγκαταλείπεται από
την ανθρώπινη παρέµβαση. Έργα που φανερώνουν το πέρασµα του χρόνου, τα σηµάδια που αφήνουν οι ανθρώπινες
δραστηριότητες αλλά και την επιστροφή της φύσης στα µέρη που εγκαταλείπουν οι άνθρωποι.

Συχνά, προβάλλει στα τελευταία έργα του ένα
ξεροδέντρι σε µια σκοτεινή µεριά, όπου τα κλαδιά του
φωτίζονται µε τρόπο αφύσικο. Εκεί, εξηγεί ο
δάσκαλος, «µ’ ενδιαφέρει η κίνηση που κάνει το µάτι,
καθώς σκαλώνει σε ορισµένα σηµεία. Έτσι,
υπάρχουν στη ζωγραφιά διάφορα φορτισµένα
κέντρα, το µάτι δεν τα βλέπει όλα και καλά κάνει που
δεν τα βλέπει».

Ξερό ∆έντρο, 2010

Είσοδος, 2010

Χωµατόδροµος, 2010

Πριν το ηλιοβασίλεµα, 2010

Με ασκητική επιµονή «επανέρχεται» στα έργα του, τα δουλεύει ξανά, καθώς «βλέποντας ένα πράγµα σου δηµιουργεί
διάφορες εκδοχές, το αναγνωρίζεις αλλιώς. Για να µπορέσεις να τα «δεις», πρέπει να τους αφιερώσεις χρόνο» λέει ο
Μπότσογλου για τον τρόπο που επιλέγει να εργάζεται.

Πρωϊνό µε σκοτάδι, 2010

«Χτὲς βράδυ µ’ ἐπισκέφτηκε «τ’ ἀπέναντι βουνὸ»
στὸ ὄνειρό µου, εἶχε τρύπες, βράχια καὶ χαράδρες ἄλλων
βουνῶν κι ὁ ἀέρας του ἦταν ψυχρὸς καὶ σκοῦρος
ὡστόσο ἤτανε τὸ ἴδιο τὸ βουνὸ καὶ µ’ ἀνησύχησε αὐτὸ
γιατὶ κι ἐγὼ στὸν ἴδιο τόπο κάποιος ἄλλος ἤµουνα
σὲ χρόνο ἄλλο πιὸ ἀκίνητο καὶ πιὸ µεγάλο.»

Σιωπηλή µέρα

Η σκιά πριν βγει ο ήλιος

Στα υπόγεια ρεύµατα της µοναξιάς

Μέρα µε αέρα

Για τον Χρήστο Λάζο ο Μπότσογλου με όλα αυτά τα έργα της ενότητας «ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ» µας επιτρέπει να
στοχαστούμε «νηφάλια τη θνητότητα και να δούμε το θάνατο όχι σαν την αιφνίδια διακοπή της ζωής, όχι σαν είσοδο στο
απόλυτο σκοτάδι, αλλά σαν ένταξη στην αλυσίδα ζωντανών και μη, η οποία προεκτείνεται στον χρόνο συνεχώς, δίχως τέλος»…
Σε αυτή την προοπτική ο αυθεντικός εαυτός µας, δηλαδή αυτό που κατορθώσαμε να γίνουμε με τη ζωή µας, µπορεί να ενταχθεί
στον «κόσμο του βουνού» (υπό µία έννοια στον κόσμο της αθανασίας) που η µνήμη των άλλων τον κρατάει ζωντανό. Και όλο
αυτό είναι ένας τρόπος που µας επιτρέπει να στοχαστούμε το θάνατο χωρίς να τον απαρνηθούμε, χωρίς φόβο και χωρίς αγωνία
αλλά με παρηγοριά και γαλήνη.
Ο Μπότσογλου ζωγραφίζοντας το βουνό με τον τρόπο αυτό, δηµιουργεί έναν ενιαίο κόσμο, όπου ο ουρανός και η γη, οι
ζωντανοί και οι πεθαµένοι, ενώνονται και επικοινωνούν χωρίς να ταυτίζονται. Είναι ένας κόσµος για τον οποίο ο καλλιτέχνης
µεριµνά, τον διαφυλάσσει και τον προστατεύει.
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