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«Περιπλανιέµαι σε ένα κόσµο που
µικραίνει µε ταχείς ρυθµούς»
Ο Isamu Noguchi διαισθάνθηκε ότι έπρεπε να εκφραστεί σε µία γλώσσα
γλυπτικής που να ανταποκρίνεται σε αυτό το µίκρεµα του κόσµου που µας ενώνει
παρότι διαφορετικοί και συνήθως δεν µας χωρά.
Πιστός στο αίτηµα των καλλιτεχνικών πρωτοποριών του µοντερνισµού αναζητά
µε την τέχνη του την ενδότερη αλήθεια των όντων, αλήθεια που είναι κρυµµένη και
πρέπει να αναδυθεί στην πορεία για αυτονόµηση της καλλιτεχνικής φόρµας.
Η επαφή του µε το «όραµα απλότητας» του Brancusi τον έφερε κοντά στην
αναζήτηση της «ιδέας των πραγµάτων» µέσω µορφών που ανασύρονται µε αίσθηµα
«σεβασµού» της ύλη.
Η ευαισθησία του τον οδηγεί σε προσπάθεια συγκερασµού της ορθολογικής
διατύπωσης µε τη χειρονοµιακή ελευθεριότητα που προσιδιάζει στην καλλιγραφία
της Ανατολής.
Αποκτά αυτή την ιδιαίτερη επαφή «επί της ουσίας» που εξασφάλισε το µοντέρνο
των πρωτοποριών µε τους πολιτισµούς του παρελθόντος. Αναζητά επίσης τον
ιδιαίτερο οργανικό αρχιτεκτονικό χώρο υποδοχής κάθε φόρµας και τη µεταξύ τους
συνοµιλία.
Τον ενδιαφέρει αυτό το «είναι της ύλης» στην πολλαπλή δοµή της. Τα γλυπτά και
τα σχέδια του συνιστούν µορφοποιηµένες σκέψεις.
Προσπαθεί να µεταφέρει στο έργο του αυτό το αίσθηµα «κενότητας» που για τον
στοχασµό του ΖΕΝ συγκροτεί το ύστατο θεµέλιο των πραγµάτων. Με άλλα λόγια
τονίζει τη σηµασία της ενεργού παρουσίας του «άµορφου» όπως είναι ο αέρας στο
γλυπτό του «Ορφέας» (1958), που περνά και αντηχεί µέσα από τις σχισµές και τις
οπές του µορφοποιηµένου σώµατος του έργου. Από την ίδια παράδοση ανασύρει και
την συνδέει µε την γλυπτική του, µε προδροµικό αλήθεια τρόπο, την ιερότητα του
καθηµερινού.
Στα τελευταία έργα του, για παράδειγµα «νεαρό βουνό» (1970), διακρίνω ακόµη
την στροφή της γλυπτικής του σε δύο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιδέες. Η συγκρότηση
του γλυπτού ως αποσπασµατικού – θραυσµατικού όλου καθώς και ως απτικής σχέσης
βασισµένη στην ανάδειξη και επεξεργασία της υφής του υλικού, κερδίζουν έδαφος
στο ρεπερτόριό του και προσδίδουν στα έργα του έντονη πνευµατικότητα.

O γλυπτικός χώρος του Isamu Noguchi.doc

2

11-Ιουλ-11

