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Η ελληνική φύση εμπνέει Πολωνούς ζωγράφους
επιμέλεια: Παναγιώτης Χαλούλος
http://users.ach.sch.gr/pchaloul/
http://blogs.sch.gr/pchaloul

Στην Αθήνα το Νοέμβριο φιλοξενήθηκε στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης η έκθεση ζωγραφικής «ΕΛΛΑΔΑ: ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΠΟΛΩΝΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ». Μεγάλο μέρος των έργων της έκθεσης δημιουργήθηκε
χάρη στη συμμετοχή των Πολωνών καλλιτεχνών στα διεθνή συμπόσια
«Εντυπώσεις από την Ελλάδα», που διοργανώνει η Πολωνή ζωγράφος
Έλενα Ζαντρέικο, η οποία ανέλαβε την προετοιμασία και την επιμέλεια
της έκθεσης αυτής μαζί με την επίσης ζωγράφο Μαργαρίτα Κοβάλσκα –
Πεταλίδου. Στα συμπόσια αυτά η Ελλάδα αποτέλεσε την έμπνευση στην
καθημερινή ζωή, εργασία και δημιουργία των Πολωνών καλλιτεχνών,
από τους οποίους άλλοι ζουν στην Πολωνία και άλλοι ζουν στην Ελλάδα, κάποιοι μάλιστα πολλά χρόνια και είναι σπουδαίο να διαπιστώνουμε πόσο η ελληνική φύση εντυπωσιάζει, επηρεάζει και εμπνέει ξένους

καλλιτέχνες.
Η έκθεση παρουσίασε έργα Πολωνών δημιουργών, τους οποίους ένωσε η αγάπη για τη χώρα μας. Τα έργα, με διαφορετικές τεχνικές – εμπρεσιονιστικές μέχρι μεικτή τεχνική διαφόρων υλικών – για κάθε καλλιτέχνη,
παρουσιάζουν την ομορφιά της Ελλάδας, την πολυποικιλότητα και τη
μοναδικότητά της. Βραχώδη θαλασσινά τοπία από τα ελληνικά πελάγη,
νησιώτικοι οικισμοί του Αιγαίου, εκκλησάκια, αυλές με τις γνωστές γλάστρες, γνώριμα σημάδια της ελληνικής υπαίθρου.
Στο έργο μεικτής τεχνικής της Ropelska Barbara, Πάρος, ο κυματισμός
του επικολλημένου και επιζωγραφισμένου υφάσματος στην επιφάνεια
του πίνακα δίνει πολύ ωραία την εντύπωση των ισχυρών ανέμων, που
πνέουν συχνά στα νησιά των Κυκλάδων…
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«Πέρα από το πανταχού παρόν, λευκό και γαλάζιο, αναφέρει η πρέσβης Άννα Μπαρμπάζακ, η Ελλάδα έχει και άλλα, διαφορετικά
πρόσωπα – άλλο στο βόρειο τμήμα της χώρας, άλλο στις κεντρικές χερσαίες περιοχές και ακόμα άλλο στα νησιά. Τα έργα των Πολωνών καλλιτεχνών παρουσιάζουν επίσης την εικόνα της καθημερινής Ελλάδας, της πραγματικότητας που αλλάζει επηρεασμένη
από τον χρόνο και διάφορα γεγονότα, τα οποία αποτελούν κοινές εμπειρίες των δυο λαών».

Σχέσεις Ελλήνων και Πολωνών
Παρότι η Πολωνία και η Ελλάδα είναι γεωγραφικά απομακρυσμένες χώρες,
οι αμοιβαίες σχέσεις των δύο λαών είναι εξαιρετικά δυνατές. Ήδη από τον
απελευθερωτικό αγώνα του 1821 πολέμησαν σε σημαντικές μάχες, όπως
στην υπεράσπιση του Μεσολογγίου και τη μάχη του Πέτα, μαζί με τους Έλληνες αρκετοί Πολωνοί φιλέλληνες. Μετά το 1949, με τη λήξη του εμφύλιου
πολέμου, περισσότεροι από 13.000 Έλληνες έφτασαν στην Πολωνία. Μετά
την επιβολή του στρατιωτικού νόμου στην Πολωνία το 1981, μερικές εκατοντάδες Πολωνοί αποφάσισαν να ζητήσουν άσυλο στην Ελλάδα, ενώ μέχρι τις
αρχές της δεκαετίας του 1990 ο πληθυσμός της πολωνικής διασποράς ανερχόταν, σύμφωνα με εκτιμήσεις, σε 50.000 άτομα, κατ’ άλλους σε 100.00, ενώ
σήμερα υπολογίζονται σε 13.000. Κατά το τρέχον έτος σχεδόν ένα εκατομμύριο Πολωνοί επισκέφτηκαν την Ελλάδα. Οι περισσότεροι έρχονται ως τουρίστες. Όμως αρκετοί Πολωνοί συνδέονται με την Ελλάδα με επαγγελματικούς,

επιχειρηματικούς, επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς δεσμούς. Η Ελλάδα αποτελεί το δεύτερο σπίτι για ένα μεγάλο αριθμό Πολωνών, οι οποίοι μαγεμένοι
από την ομορφιά της, αποφάσισαν να μείνουν μόνιμα.

Επισκέψεις της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. στην Πολωνία
Μέλη της ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. επισκέφτηκαν την Πολωνία στα πλαίσια του ευρωπαϊκού
προγράμματος Foodprint.eu. το 2013. Τόπος φιλοξενίας η πρωτεύουσα της
Πολωνίας Βαρσοβία και η αγροτική της περιφέρεια. Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ECOGYNERGY+ για άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, τον
Ιούνιο 2014, μια σειρά επισκέψεων τόσο στην Πάτρα όσο και στη Βαρσοβία
από Πολωνούς και Έλληνες εθελοντές αντίστοιχα, για εθελοντική εργασία,
είχε πολλαπλά οφέλη στην προώθηση της ιδέας του ευρωπαϊκού εθελοντισμού αλλά και στην προσέγγιση της κουλτούρας των δύο χωρών.
Η ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. έχει πραγματοποιήσει ομαδική εκδρομή στην Πολωνία το 2015.
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