Οικολογία & Πολιτισμός

Σ

ε πόσους είναι γνωστή η παράλληλη δραστηριότητα του
νομπελίστα ποιητή μας Οδυσσέα Ελύτη, η, κατά κάποιο τρόπο,
οπτικοποίηση της ποιητικής διάθεσής
του στα εκπληκτικής ωραιότητας εικαστικά έργα του, τα κολλάζ, τις Συνεικόνες, όπως τις ονόμαζε;
Η τεχνική των συνεικόνων, συνδυασμός αποσπασμάτων από φωτογραφίες βιβλίων και περιοδικών κομμένων
και κολλημένων σε μια επανασύνθεση, επιβάλλει στο μάτι να βλέπει τα
πράγματα με ένα ανορθόδοξο τρόπο,
αναρχικό, που ανατρέπει κάθε γνωστό
δεδομένο για την πραγματικότητα, γι’
αυτό και καθαρά υπερρεαλιστικό. Μας
ξαφνιάζει, γιατί αλλιώς τον ξέρουμε
τον κόσμο, αλλά μας μαγεύει σαν ένα
παράξενο και όμορφο όνειρο, γιατί στο όνειρο μπορείς να δεις τις πιο
ανατρεπτικές εκδοχές των όσων γνωρίζεις, εκεί μπορείς να βρίσκεσαι, για
παράδειγμα, στον αέρα και να πετάς,
χωρίς φτερά, πάνω από θάλασσες κι
από στεριές με ένα αίσθημα ευφορίας!
Κάπως έτσι δεν αισθάνεται ο θεατής,
όταν βλέπει στο collage του Ελύτη «Το
μήνυμα» ένα γυμνό κορίτσι-άγγελο, με
φτερά και φόρεμα από κοχύλια, πάνω
από το λιμανάκι με τις βάρκες και το
τοπίο ενός αιολικού πάρκου στο Αιγαίο των ανέμων με το πλήθος των
ανεμόμυλων κι ο ουρανός είναι πάνω
και κάτω-προς τα κάτω στην εικόνα;

Το μήνυμα, 1968
Το γυμνό κορίτσι μοιάζει να γράφει
στον αέρα ένα μήνυμα, ένα ποιητικό
μήνυμα – σαν εκείνα που ήξερε τόσο
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καλά να μας μεταδίδει με την ποίησή
του ο Ελύτης! – που μπορεί να μετασχηματίσει και να ομορφύνει την
πραγματικότητα, την οποία πολλές
φορές δεν υποφέρουμε. Καταφυγή
μας, λοιπόν, η ποίηση, γενικότερα η
τέχνη!

Η προσφορά, 1967

Στη θαλασσοσπηλιά, 1978
Εικόνες Ελλάδας κυριαρχούν στις συνεικόνες, κυρίως αιγαιοπελαγίτικες,
αυτές που ήταν η διαρκής έμπνευση
του ποιητή. Εικόνες που μας μαγεύουν
και μας …ταξιδεύουν, όταν …ονειρευόμαστε τα ταξίδια που δεν μπορούμε
πολλές φορές να πραγματοποιήσουμε
ή αναπολούμε τις όμορφες στιγμές
που ζήσαμε στις παλιότερες περιπλανήσεις και ταξιδιωτικές αναζητήσεις
μας!
Τυχεροί όσοι από μας θα βρεθούν
κι αυτό το καλοκαίρι που διανύουμε
σε τέτοιους χώρους, με καταγάλανες
θάλασσες και πανέμορφες ελληνικές
ακτές!...
Ας τις χαρούμε αυτές τις ομορφιές
μέσα από το καλειδοσκόπιο των συνεικόνων του Ελύτη και από την ποίησή του είτε σε επαφή με τη δροσιά του
γαλανού θαλασσινού νερού και την
καυτή άμμο ή τα βότσαλα, με μια φέτα
καρπούζι περιδιαβαίνοντας γραφικά
στενά σε ασβεστωμένους νησιώτικους
οικισμούς στη ζέστη του μεσημεριού
ακούγοντας τζιτζίκια ή στη βραδινή
θαλασσινή αύρα, μακριά από το συνηθισμένο βουερό αστικό περιβάλλον
μας…

Ο Άγγελος της Αστυπαλαίας, 1966

Η Παναγιά τα Πέλαγα, 1977

Το σπίτι το ακατοίκητο, 1977

