12 οικολογία και πολιτισμός

εν αιθρία

Λ

όγω εποχής, ας αναφερθούμε σε μια
μορφή τέχνης που …σέβεται το περιβάλλον, εφόσον δημιουργείται συνήθως μέσα στο φυσικό περιβάλλον, στην
ύπαιθρο, με μοναδικό υλικό κατασκευής,
πρώτη ύλη, το νερό με τη μορφή πάγου
ή χιονιού.
Κατά καιρούς διοργανώνονται διάφορα
φεστιβάλ, στα οποία οι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τις ...παγωμένες δημιουργίες τους, υπέροχα γλυπτά φτιαγμένα από
πάγο. Η διάρκεια ζωής των γλυπτών αυτών εξαρτάται από τη θερμοκρασία του
περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου η διάρκεια
ζωής ενός τέτοιου γλυπτού μπορεί να είναι από λίγα λεπτά έως μερικούς μήνες.
Μαγευτικούς κόσμους δημιουργούν οι
Βέλγοι στην πανέμορφη πόλη Μπρίζ, στα
πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Καλλιτέχνες από πολλές γωνιές
του κόσμου συρρέουν στην πόλη για να
σμιλέψουν πάνω από 250 τόνους πάγου
δημιουργώντας μοναδικά αλλά εφήμερα
έργα τέχνης.
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φωτογρ. 1: Σκηνές από
γνωστά παραμύθια
στην πόλη Μπριζ στο
φεστιβάλ του 2012
φωτογρ. 2: Στη Μπριζ: η
άμαξα της Χιονάτης!

4
3

5

Ιανουάριος 2014

6

φωτογρ. 3: Κινέζικη αρχιτεκτονική από χιόνι και πάγο
φωτογρ. 4: Χριστιανική αρχιτεκτονική-παγωμένος ναός!
φωτογρ. 5: Παρών και ο ελληνικός πολιτισμός στο κινέζικο φεστιβάλ!
φωτογρ. 6: Όταν τη νύχτα φωτίζονται, εσωτερικά, με χρωματιστούς προβολείς οι
δημιουργίες, ο εκθεσιακός χώρος είναι πραγματικά φαντασμαγορικός!

www.oikipa.gr

Άλλο γνωστό διεθνές φεστιβάλ χιονιού και πάγου (Harbin Ice and snow festival) διενεργείται
στην πόλη Χαρμπίν της βορειοανατολικής Κίνας.
Η πόλη αυτή βρίσκεται στα σύνορα με τη Ρωσία
με το κλίμα της να επηρεάζεται από τη Σιβηρία,
με πολικές θερμοκρασίες χειμώνα και καλοκαίρι! Μέση θερμοκρασία το χειμώνα είναι -160 και
δεν είναι ασυνήθιστη η θερμοκρασία -350! Το
φεστιβάλ διοργανώνεται εκεί κάθε χρόνο από
το 1963. Είχε διακοπεί για αρκετά χρόνια κατά τη
διάρκεια της Πολιτιστικής Επανάστασης, αλλά
ανακοινώθηκε ως ετήσιος θεσμός από τις 5 Ιανουαρίου 1985.
Για τρείς μήνες οι κάτοικοι της περιοχής Harbin
της Κίνας, αλλά και οι χιλιάδες επισκέπτες, μπορούν να απολαύσουν μια μεγάλη μυθική πόλη
φτιαγμένη από πάγο. Το θεματικό αυτό πάρκο
είναι πραγματικά πανέμορφο. Στη σειρά γλυπτών
από χιόνι και πάγο συνήθως βλέπει ο επισκέπτης
και αναπαραστάσεις από τα πιο εμβληματικά κτίρια στον κόσμο. Όλα αυτά είναι σκαλισμένα σε
τεράστιους ογκόλιθους πάγου και χιονιού.
Άλλα μεγάλα φεστιβάλ γλυπτικής από πάγο και
χιόνι διοργανώνονται στην Ιαπωνία, στον Καναδά,
στη Νορβηγία.
Παναγιώτης Χαλούλος
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/

