Ο Γιώργος
Ζογγολόπουλος
και το όραμα μιας
δημόσιας γλυπτικής
Η Γλυπτική είναι δημόσια από τα πρώτα κιόλας
χρόνια που εμφανίζεται στην ανθρώπινη ιστορία.
Ξεκινά ως «μνημειακή τέχνη», όρος που δεν έχει
σχέση με το μέγεθος όπως συνηθίζεται σήμερα,
αλλά με τη λειτουργία της μνήμης και της μνείας.
Το γλυπτό μνημονεύει ή θυμίζει κάποιον άξιο
ζωντανό ή νεκρό, κάποιο γεγονός πραγματικό ή
υπερβατικό, που η πολιτεία κι η κοινωνία οφείλουν
να τιμούν και να θυμούνται. Τα πρώτα γλυπτά,
μετά τα ξόανα που απλώς θυμίζουν πως κάποιος
έχει ταφεί εκεί, παριστάνουν αυλήτριες ή αθλητές
νικητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες, πολεμιστές ή
ήρωες νικητές ή θύματα μαχών, θεούς ή ημίθεους
που εμφανίζονται στο μέρος που εκτίθενται,
οικείους νεκρούς, άρχοντες ή εξέχοντα μέλη της
κοινωνίας. Τα γλυπτά παρουσιάζουν μπροστά μας
αξιομνημόνευτα πρόσωπα ή τον τόπο κάποιου
σημαντικού γεγονότος που επανακαθορίζει το όριο
ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, τη γενναιότητα
και τη γενναιοδωρία, το ήθος και τη χάρη, την
παρουσία και την απουσία, την ευθύνη και την
ανδρεία, με άλλα λόγια, τις αρετές που δίνουν
στη γλυπτική τη δημόσια διάσταση της τέχνης.
Καθώς μέρος του οράματος του Κέντρου
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί
ο επαναπροσδιορισμός της σχέσης του πολίτη με
τον δημόσιο χώρο μέσα από την καθημερινή του
λειτουργία, η έκθεση των δημόσιων γλυπτών του
Γιώργου Ζογγολόπουλου στο ΚΠΙΣΝ, συνεισφέρει
στον διάλογο αυτό για τον ρόλο της τέχνης και
του πολιτισμού στον δημόσιο χώρο. Η γλυπτική ως
δημόσια τέχνη κι έκφραση των κοινωνικών-πολιτικών
συνθηκών κάθε εποχής, κατέχει δεσπόζουσα θέση
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στο όραμα του Γιώργου Ζογγολόπουλου από τα
πρώτα του χρόνια, στους αγώνες που κάνει για την
παιδεία, για την αρχιτεκτονική, για τη δημοκρατία,
για την ελευθερία, για να τιμήσει τους σημαντικούς
ανθρώπους της εποχής του.

σιντριβάνι και γλυπτό μαζί στην Ομόνοια, και όσα
άλλα σφράγισαν την τομή που κάνει το έργο του
στη γλυπτική του 20ου αιώνα διεθνώς, μας θυμίζουν
—μνήμη και ενθύμηση ως δημόσια γλυπτική— πως
ο Ζογγολόπουλος έκανε έργο για την Ειρήνη.

Συμμετέχει στην αναστήλωση του παρελθόντος δίπλα
στον Α. Ορλάνδο. Συμμετέχει στις Δελφικές Εορτές
με τον Α. Σικελιανό για τη διεκδίκηση της τέχνης ως
δημόσια πρόταση της παγκόσμιας Ειρήνης. Χτίζει
σχολεία δίπλα στον Ν. Μητσάκη και τον Π. Καραντινό.
Συνεργάζεται με τον Ά. Κωνσταντινίδη στα Ξενία του
Πόρου και της Ολυμπίας. Διαγωνίζεται δημόσια σε
σημαντικούς διαγωνισμούς για τόπους και μνημεία
που φτιάχνουν ορόσημα του δημόσιου χώρου, όπως
η Πλατεία Ομόνοιας που κερδίζει με τον Κ. Μπίτσιο
το 1958 με τα Σιντριβάνια και τον Ποσειδώνα, έως
το προαύλιο της Βουλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις Βρυξέλλες όπου οι Ομπρέλες του κερδίζουν
το βραβείο στη Βενετία και παραμένουν μόνιμα ως
σύμβολο της συνεύρεσης των λαών, της δημοκρατίας
και της Ειρήνης. Μνημεία για σημαντικά ιστορικά
γεγονότα (όπως το αριστούργημα στο Ζάλογγο έως
το μνημείο για το Γοργοπόταμο, το Μπλόκο της
Κοκκινιάς, έως τους Κύκλους για τους Ολυμπιακούς
Αγώνες) ή πρόσωπα (τον Ερρίκο Φραντζισκάκη, τον
Μίμη Βιτσώρη, την Αριάδνη Ξενάκη, έως τον Άγνωστο
Πολιτικό Κρατούμενο ή τη Μάνα με το νεκρό παιδί της,
τον Στρατιώτη, στο Μνημείο για τους Πεσόντες, σε
συνεργασία με τον Α. Απέργη).

Ο Ζογγολόπουλος θα συνεχίσει όλη του τη ζωή να
μάχεται για τη χειραφέτηση του ανθρώπου μπρος
στο φόβο του κενού, και να φέρει τη ζωή εκεί όπου
το κενό και το πλήρες αλληλοσυμπληρώνονται, όπως
στο έργο του Ζαλόγγου, όπου μαθαίνει ο άνθρωπος
να μη φοβάται το ένα ή το άλλο, ούτε ως θεατής
ούτε ως πολίτης αλλά να τα ζει ως έκφραση της
αγάπης για ελευθερία και λύτρωση.

Είτε παραστατικά είτε αφηρημένα, θα κρατήσει όλη
του τη ζωή τη σχέση με την ιστορία, παρότι τα έργα
του είναι πειραματικά και πρωτότυπα. Τα γλυπτά του
ρέουν στο χώρο, μιας και στη μακρά και δημιουργική
ζωή του πειραματίστηκε μεν με κάθε είδους υλικό
και μέσο, ασχολήθηκε με κάθε μορφή και είδος
τέχνης, αλλά δεν έπαψε ποτέ να βλέπει και να
δείχνει πως ο δημόσιος χώρος είναι ρέων, ρευστός,
σε κίνηση και δυναμική μπρος στο χρόνο, τη φύση
και τον άνθρωπο. Το νερό χαρακτηρίζει άμεσα
τα έργα του μιας και η κατασκευή η ίδια από τις
Ομπρέλες για παράδειγμα είναι υδραυλική κι έχει
την κίνηση του νερού. Ο Ποσειδώνας που ήταν
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Όλο του το έργο φέρνει αντιμέτωπα το νερό και
τη φωτιά, με την ελπίδα πως η φωτιά αντί να γεννά
τον πόλεμο γίνεται εργαλείο της τέχνης και το νερό,
αντί να πνίγει, δίνει ζωή και κίνηση στον κόσμο.
«Τα πάντα ρει» και η ροή του κόσμου φέρνει το έργο
του Ζογγολόπουλου δίπλα στο νερό του Σαρωνικού
και το Κανάλι του Ιταλού αρχιτέκτονα, όπως πέρασε
τη ζωή του ανάμεσα στην Ομόνοια (όπου και έζησε
τα παιδικά του χρόνια) και τα κανάλια της Βενετίας
(όπου συνέβαλε τόσο με το έργο του όσο με την
συμμετοχή του στην Διεθνή Επιτροπή Πολιτισμού
στη Μπιενάλε της Βενετίας όπου έφτασε να
προεδρεύσει μεταδίδοντας την αγάπη για την
Ευρώπη του Πολιτισμού και της Ειρήνης). Σήμερα,
το έργο του μας μεταδίδει την ελπίδα που
οραματίστηκε στην παιδεία και την τέχνη να μας
μαθαίνουν να αγαπούμε κι εμείς την Ειρήνη και τη
Γνώση ως Χαρά της ζωής. Να μη φοβόμαστε και να
προχωράμε απτόητοι, όπως το έργο του συνεχίζει
κάθε μέρα να εμπνέει και να θυμίζει τι σημαίνει
Πολιτεία, τι σημαίνει Τέχνη, τι σημαίνει Δημόσιος
Λόγος και Ευθύνη του Καλλιτέχνη που οραματίζεται
και κάνει έργο τη δυναμική για έναν καλύτερο κόσμο.
Ντένης Ζαχαρόπουλος
Ιστορικός Τέχνης

Ομπρέλες, Ξενοδοχείο Al Alamein,
Αίγυπτος.

Μνημείο Ζαλόγγου, Όρος Ζάλογγο,
Ήπειρος.

Στήλη, Βενετία.

