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HELLINIKA

οι ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ και οι ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
Καθώς διασχίζαμε το τοπίο της Τοσκάνης, οι αλλεπάλληλες αλλαγές του, οι
μεταβολές του και οι ανέγγιχτες, ακόμη, ιδιότητες του ειδικού πεδίου του
μεγέθυναν την επιθυμία της προσέγγισης των ποικιλιών αυτού του νέου,
πρόσκαιρου, αρχείου δειγμάτων και γεγονότων.
Ύστερα, αργότερα, όταν οι περίπατοι και οι τακτικές διερευνήσεις αποκαλυψαν
τις ορίζουσες και πλήρεις ιδιότητες αυτού του τοπίου και του τόπου της
πρόσκαιρης διαμονής μας, η φροντίδα, η μέριμνα για τα όσα χρειαζόταν
να δείξουμε, να κατανοήσουμε τόσο ώστε, έκτοτε, να μεταβληθούν σε
κατευθύνσεις της σχέσης μας με την εκεί ιδιάζουσα πραγματικότητα, γέμισε
τα χέρια και τα σακίδιά μας με τα υλικά και τις αποθέσεις του τοπίου, με όλες
τις ιδιοτροπίες του. Τα φύλλα, τη χλόη, τα κομμάτια από λεπτόκορμα κλαδιά,
τους ώριμους και ανθισμένους καρπούς. Τον άνεμο, τον κυματισμό των
καλλιεργειών, τις φιγούρες που κινούνταν μακριά ανάμεσα στις συστάδες των
δένδρων, την ψύχρα του πρωϊνού, την άπνοια του απογεύματος, τα σμήνη
των πουλιών, το στάσιμο νερό στις δεξαμενές και τα βαθιά χαντάκια που
γέμιζαν γρήγορα από τη βροχή, την ποικιλία του πράσινου, την ποικιλία των
σχηματισμών του εδάφους και του συνεχούς ανάγλυφου.
Μετά, συγκεντρώσαμε το ενδιαφέρον και καθορίσαμε την τακτική των πράξεών
μας. Να σχεδιάσουμε τις μορφές των δειγμάτων μας, να ταιριάξουμε δύο τρείς
υποθέσεις, να κοιτάξουμε έξω προς τα λιβάδια που τρέφονται από τη βροχή,
να βγούμε έξω και πάλι κυνηγώντας τα νέα ερωτηματικά και τις λεπτομέρειες
που χρειάζονται ακόμη, να διπλώσουμε ένα φύλλο χαρτί, να σχεδιάσουμε και
πάλι, καλύτερα, την υφή και το σχήμα ενός κλαδιού, ενός θύσανου βλαστών,
μιάς δέσμης μίσχων. Πρόκειται να σχεδιάσουμε την ιδέα μας για ένα μικρό και
σύντομο τρόπο κατοίκησης αλλά, ταυτόχρονα, κατοικούμε και χαιρόμαστε με
όσα συναπαρτίζουν την κοινή εμπειρία μας.

