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"Μα κάτι τέτοιο δεν ζωγραφίζεται" λέγεται ότι αναφώνησε ο Claude Monet, όταν
πρωτοαντίκρυσε την ομορφιά της „Γαληνότατης"!
Κι όμως τελικά την ζωγράφισε: Τα πραγματικά αξιόλογα έργα του στη συλλογη
Nahmad, δείχνουν το πως ο καλλιτέχνης, „παγίδευσε“ στον καμβά τα κανάλια και τα
παλάτια της Βενετίας με τον δικό του μοναδικό τρόπο, σε συναρπαστικές χρωματικές
συνθέσεις.
Η Νahmad Collection είναι ένας κύκλος έργων τέχνης, που καλύπτει περίπου έναν
αιώνα δημιουργίας, μισό αιώνα συλλεκτικής δραστηριότητας και ένα ευρύ φάσμα
τεχνοτροπιών σε αντιπροσωπευτικές ενότητες:
Από τον νεώτερο Ιμπρεσσιονισμό των Monet, Matisse, Renoir και Degas, τα ιδιότυπα
πορτρέτα του A. Modigliani, μέχρι τον Φωβισμό και τον Κυβισμό των Picasso και
Braque να βρίσκονται σε εξέχουσα θέση στην παρουσίαση της Τέχνης του
Αφηρημένου. Mε έργα, μεταξύ άλλων, ενός από τους „πατέρες“ της, του Wassily
Kandinsky και των μεγάλων εκπροσώπων του Σουρρεαλισμού, René Magritte, Joan
Miró, Max Ernst και Salvador Dali, παρουσιάζεται στον επισκέπτη ένα σύνολο
εντυπωσιακό.
Στην πρώτη, υλοποιημένη λίστα της <ιδέας>, τα επιλεγμένα κομμάτια ήταν 100, αλλά
η συλλογή αυξήθηκε τελικά στα 125 έργα τέχνης, τα οποία, ακόμα και τα ίδια τα μέλη
της οικογένειας Nahmad βλέπουν σε εκθεσειακή σύνθεση για πρώτη φορά.
Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία να τα θαυμάσουμε λίγες μέρες προτού κλείσει η έκθεση,
στην ξενάγηση που διοργανώνει ο Σύλλογος μας, με ξεναγό την γνωστή ιστορικό
τέχνης κ. Valéria Jakob Tschui, καί θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας!
Με την ευκαιρία αυτή παρακαλούμε τα συμμετάσχοντα μέλη μας να φροντίσουν
έγκαιρα για τα εισητήρια τους, κάτι που θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα απ’ όλα τα
υπόλοιπα, ενδιαφερόμενα άτομα της ομάδας μας!
Με φιλικούς χαιρετισμούς
για το Δ.Σ.
Αγαλιανή Fries - Μπόμπου
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