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Ο

άνθρωπος χρησιμοποιούσε τα
φυτά ως βασικό στοιχείο της καθημερινής διατροφής του από την εμφάνισή του στη γη, στα προϊστορικά χρόνια,
ενώ ανακάλυψε και τις θεραπευτικές ιδιότητες πολλών από αυτά και παρασκεύαζε φάρμακα. Η έννοια του κήπου συνδέεται άμεσα με την αυγή του πολιτισμού,
όταν οι προϊστορικοί άνθρωποι άρχισαν
να καλλιεργούν παραγωγικά φυτά γύρω
από τις πρώτες τους κατοικίες. Όταν πλέον οι βιολογικές ανάγκες του ανθρώπου
ικανοποιούνταν από το εμπόριο, άρχισε
να ανακαλύπτει τον καλλωπιστικό χαρακτήρα των φυτών.
Η ιδέα του κήπου φαίνεται να πηγάζει
αρχικά από την μυθολογία. Οι περισσότερες από τις θρησκείες αναφέρουν τον
κήπο του παραδείσου στην αρχή της δημιουργίας του σύμπαντος.
Η κύρια έννοια του κήπου στην αντίληψη των περισσότερων ανθρώπων ερμηνεύεται ως χώρος ανάπαυσης και αναψυχής. Ανεξάρτητα από το μέγεθος και την
έκταση του, ο κήπος πρέπει να κρίνεται
και να αντιμετωπίζεται ως έργο τέχνης,
δομημένος με κανόνες αρχιτεκτονικής
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εν αιθρία

σύνθεσης και χρωματικής αρμονίας.
Στο κέντρο της πόλης του Μόντρεαλ του Καναδά βρίσκεται ο Βοτανικός
Κήπος της πόλης, από τους μεγαλύτερους του κόσμου με μεγάλη ποικιλία
φυτών, που προέρχονται από κάθε
γωνιά του πλανήτη.
Κάθε χρόνο ο κήπος μεταμορφώνεται σε μια «πράσινη» γλυπτοθήκη
στα πλαίσια της έκθεσης Mosaiculture
International, που στοχεύει να ευαισθητοποιήσει το κοινό ως προς τη
σημασία της διατήρησης του φυσικού
πλούτου της γης.
Το Mosaiculture είναι ένα είδος κηπευτικής τέχνης που περιλαμβάνει τη δημιουργία και τοποθέτηση βιώσιμων «γλυπτών», κυρίως από φυτά με πολύχρωμα
φύλλα. Η διακοσμητική τέχνη βασίζεται
σε πολλές πρακτικές: στη γλυπτική για τη
δομή και τον όγκο του έργου, τη ζωγραφική για την παλέτα του και την κηπουρική για τη βιωσιμότητα του φυτού σε ένα
διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Ας απολαύσουμε από τις παρατιθέμενες φωτογραφίες τις καταπληκτικές
ιδέες των κατασκευαστών, που δημι-
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ουργούν ένα ονειρικό και παραμυθένιο
περιβάλλον στο Βοτανικό Κήπο...
Πηγές:
http://www.iefimerida.gr/green
http://www.infokids.gr/i-prasini-glyptothikitoy-votanikoy-ki/

