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Με τον όρο Τέχνη της Γης ορίζεται 
η εικαστική τέχνη, τάση αγγλοσαξο-
νικής προέλευσης, που έχει ως αντι-
κείμενο το έδαφος, τη φύση, τη Γη, 
με την έννοια ότι η δράση των καλ-
λιτεχνών λαμβάνει χώρα στο έδα-
φος αναθεωρώντας τη σχέση μετα-
ξύ ανθρώπου και φύσης. Έτσι απορ-
ρίπτουν τα παραδοσιακά μέσα της 
τέχνης και το παραδοσιακό σύστη-
μα διάδοσης του έργου της τέχνης. 

Η τέχνη της γης (land-art) του Sylvain 
Meyer παράγεται αποκλειστικά με υλι-
κά που υπάρχουν στη φύση. Πριν περά-
σει στη δημιουργία κάποιου έργου περνά-
ει ώρες συλλέγοντας τα στοιχεία που θα 
χρησιμοποιήσει.

land-art

Τέχνη της Γης Land Art

Το Δέλτα του 
ποταμού 
Lena στη 
Ρωσία

Ακουστική εγκατάσταση, από τον Ρώσο 
καλλιτέχνη Φιόντορ Αντρέεβιτς Πα-
βλόφ, στο τριήμερο φεστιβάλ Τέχνης της 
Γης «ArchStoyanie», στο χωριό Νικόλα-
Λενιβετς, τέσσερις ώρες έξω από τη Μό-
σχα.

Η κεντρική εγκατάσταση του φεστιβάλ 
ήταν ο «Παγκόσμιος Νους» που απει-
κονίζει τα δύο ημισφαίρια του μηχα-
νικού εγκεφάλου σε ένα βάθρο με κι-
ονοστοιχία από σαράντα δύο ρουκέ-
τες. Με αυτό το μεγαλύτερο έργο του 
φτιαγμένο από φυσικά υλικά ο Νικολάι 
Πολίσκι προσφέρει μια νέα οπτική στη 
γλυπτική από ξύλο.

Τα έργα είναι μεγάλων έως τεραστίων 
διαστάσεων, καθόσον μπορεί να μετα-
σχηματίζουν μια πεδιάδα, ένα φαράγγι, 
ένα τμήμα δάσους, μια παραλία κτλ ή να 
τοποθετείται στο φυσικό χώρο μια μεγα-
λειώδης κατασκευή. Παραδοσιακά η Τέ-
χνη της Γης χρησιμοποιεί υλικά από το 
φυσικό περιβάλλον, όπως φύλλα, σανό, 
κλαδιά και κούτσουρα, χώμα και πηλό.

Όσο όμως μεγαλειώδης κι αν είναι η 
καλλιτεχνική επέμβαση πάνω στη φύση, 
η ίδια η φύση αποδεικνύεται πιο σπου-
δαία και ισχυρή. Ως εκ τούτου η ανθρώ-
πινη επιθυμία για καταξίωση του καλλιτέ-
χνη και του καλλιτεχνικού αποτελέσματος 
συγκρούεται με τη συναίσθηση των αν-
θρώπινων ορίων.

Ασύγκριτες εικόνες μάς δίνει η φωτογρά-
φιση της γης από δορυφόρους της ΝΑΣΑ, 
όπου, ποιος έχει αντίρρηση, αναγνωρί-
ζουμε καλλιτεχνήματα χωρίς την παρέμ-
βαση του ανθρώπινου πνεύματος και χε-
ριού κάποιου εικαστικού καλλιτέχνη! 

Ας πάρουμε μια απολαυστική γεύση 
από τέτοια “αυτούσια έργα” Land Art δί-
πλα (http://www.edu4u.gr/Comments.
aspx?qId=22560):

Και τι να πει κανείς για τις εικαστικές συν-
θέσεις που δημιουργούν τα σύννεφα που 
καλύπτουν τη γη μας!

Παναγιώτης Χαλούλος
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/
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