εν αιθρία
Οικολογία & Πολιτισμός

Ο πρωτόγονος άνθρωπος
στάθηκε με δέος απέναντι
στη φύση μαγεμένος από την
ομορφιά και τη δύναμή της,
την οποία δεν μπορούσε να
κατανοήσει.
Η σχέση του ανθρώπου με
τη φύση καθρεφτίζεται στην
τέχνη του. Από την προϊστορική εποχή ο άνθρωπος στα
τοιχώματα των σπηλαίων
αποτύπωσε ζώα του περιβάλλοντός του και τον ίδιο
ως κυνηγό. Οι βραχογραφίες
αποδίδουν την αγωνία του
πρωτόγονου ανθρώπου για
την επιβίωσή του, καθώς είναι μια μαγική «προσευχή»
στο ζώο-θεό με σκοπό να το
εξευμενίσει, ώστε να επιτρέψει και να συγχωρήσει τη
σύλληψή του. Από το κυνήγι
θα τραφεί ο άνθρωπος, για
να διατηρήσει ή να ανακτήσει
τις δυνάμεις του, καθώς το
ζώο-θεός θα εισέλθει ως τροφή στον οργανισμό του – κάτι
ανάλογο με τη θεία μετάληψη
της χριστιανικής θρησκείας –
και ως εκ τούτου εκείνος θα
γίνει «ένθεος».

Βραχογραφία στο σπήλαιο
Αλταμίρα της Ισπανίας

Κατ’ αναλογία ο εμπνευσμένος καλλιτέχνης διαθέτει
έμπνευση (εν + πνεύμα) ως
θείο χάρισμα, γινόταν «ένθεος», εντός του δηλαδή εισερχόταν θεία πνοή, πνεύμα.
Έτσι από την εμφάνισή της η
τέχνη είναι στενά δεμένη με
τη φύση και έχει κατά κάποιο
τρόπο χαρακτήρα ιερό. Ο
καλλιτέχνης την ώρα της δημιουργίας μετέχει σε μια ευτυχή κατάσταση, μια έκσταση
σαν αυτή που ίσως υπονοεί ο
Σεφέρης, αν θεωρήσουμε πως
οι θαλασσινές σπηλιές, στους
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παρακάτω στίχους, είναι η
ψυχή, ο εσωτερικός ανθρώπινος κόσμος:

γούμενη θέση βλέποντας τις
εικαστικές δημιουργίες του
στη φωτογραφία, με την
οποία ασχολήθηκε ιδιαίτερα
παράλληλα με την ποιητική
του τέχνη.

Maurice de Vlaminck, Σπίτια
στο Σατού (φοβισμός με
εξπρεσιονιστικές τάσεις)

Μέσα στις θαλασσινές
σπηλιές
υπάρχει μια δίψα
υπάρχει μια αγάπη
υπάρχει μια έκσταση…
Ο Πάουλ Κλέε συμβούλευε
ως εξής νεαρό σπουδαστή στη
σχολή του Μπάουχαους: «Να
ακολουθείς τους δρόμους της
φυσικής δημιουργίας, την
εξέλιξη και τη λειτουργία των
μορφών. Αυτό είναι το καλύτερο σχολείο. Ξεκινώντας
από τη φύση, θα φτάσεις
κάποτε στις δικές σου μορφές. Ίσως μάλιστα κάποια
μέρα θα μπορέσεις να γίνεις
και εσύ σαν τη φύση, θα αρχίσεις να δημιουργείς.»

Paul Klee, 1929,
Δρόμοι κύριοι και
δευτερεύοντες

Ο άνθρωπος μέσω της τέχνης εναρμονίζεται με τη
φύση, ενώ ξεχωρίζει τη θέση
του από αυτήν. Οι καλλιτεχνικές δημιουργίες αναδομούν
τον κόσμο, δεν τον απεικονίζουν. Έτσι ο φυσικός κόσμος γίνεται έμπνευση και
δεν φωτογραφίζεται απλά
από τον δημιουργό, ζωγράφο,
γλύπτη ή καλλιτέχνη φωτογράφο… Η ποιητική ιδιοσυγκρασία του Γιώργου Σεφέρη
μάς αποδεικνύει την προη-

Φωτογραφία με την ποιητική
ματιά του Γιώργου Σεφέρη

Η πρώτη οικολογική
παρέμβαση
της τέχνης

Το 19ο αιώνα στο Παρίσι
γίνεται συνήθεια οι ζωγράφοι
να στήνουν το καβαλέτο τους
στη φύση για να ζωγραφίσουν
το δάσος του Φοντενεμπλό.
Η τοπιογραφία ακολουθήθηκε για αρκετές δεκαετίες
στη ζωγραφική, άσχετα από
την τεχνική που χρησιμοποίησε η εκάστοτε τεχνοτροπία,
ιμπρεσιονισμός, εξπρεσιονισμός, φοβισμός, κυβισμός,
ρεαλισμός κτλ.

Claude Monet, Εντύπωση
ανατέλλοντος ηλίου
(ιμπρεσιονισμός)

Vincet Van Gogh, Ο δρόμος
με τα κυπαρίσσια
(μεταϊμπρεσιονισμός)

Το 1853 οι ζωγράφοι επιτυγχάνουν, ύστερα από πολλές πιέσεις, να ληφθούν κρατικά μέτρα προστασίας της
ομορφιάς του δάσους του
Φοντενεμπλό. Η Τέχνη έχει
καταφέρει την πρώτη της οικολογική παρέμβαση!
Σεµινάριο Επιµόρφωσης µε
τίτλο «Περιβαλλοντική Τέχνη
– Θεωρία και Εφαρµογή» διάρκειας 60 ωρών, το οποίο εξετάζει
τη λειτουργία της τέχνης στα οικοσυστήµατα και τις κοινωνικές
δοµές, πραγµατοποιείται από τέλος Νοεµβρίου 2014 στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Aegean
Omiros College, Πανεπιστηµίου
17, Αθήνα. Το Σεµινάριο οργανώνεται σε συνεργασία µε την
Ένωση Ελλήνων Φυσικών. Διδάσκουν πανεπιστηµιακοί, διακεκριµένοι επιστήµονες και καταξιωµένοι καλλιτέχνες. Σκοπός του
Σεµιναρίου είναι η κατανόηση
της Τέχνης ως µέσου εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης για
το Περιβάλλον και απευθύνεται
σε φοιτητές, εκπαιδευτικούς,
καλλιτέχνες, αρχιτέκτονες, φιλότεχνους και πολίτες, που αναζητούν να ενηµερωθούν για το πώς
εξελίσσεται σήµερα ο Πολιτισµός
στο Περιβάλλον. Το Σεµινάριο
στοχεύει στη βελτίωση της γνώσης µας σχετικά µε την περιβαλλοντική τέχνη από την σκοπιά
της επιστήµης, της εκπαίδευσης
και της αισθητικής, ενώ εργαλεία
για την επίτευξη του σκοπού του
αποτελούν η Έρευνα, η Μελέτη
και η Διαχείριση του Φυσικού και
Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος,
καθώς και η διατύπωση συγκεκριµένων Αισθητικών Προτάσεων
µε βάση την ολιστική προσέγγιση.
Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα Δήµητρα Ζωγοπούλου,
τηλ: 210-3635.701, 6936-004.508
(καθηµερινές 15:00-19:00)
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