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Δηλωση Καλλιτεχνη
Αυτη η νεα μορφη τεχνης προεκυψε καθως επιθυμουσα να μετρησω τη
φορτιση που υπαρχει σε μια δινη νερου. Καθως δεν ειχα εργαλεια μετρησης,
βρηκα οτι μπορουσα να χρησιμοποιησω ορειχαλκο για να δειξω τον τροπο με τον
οποιο η φορτιση μετακινειται μεσα σε μια ροη νερου.
Δεν θα ειχα κανει αυτη την απροσμενη ανακαλυψη χωρις τα αλλα μου
ενδιαφεροντα, οπως τις λεπτες ενεργειες και την παραγωγη ενεργειας απο το
νερο χρησιμοποιωντας μηχανες ελευθερης ενεργειας.
Το νερο ειναι ενας ζωντανος οργανισμος με κινηση και πολλες δομες. Ορισμενες
δομες εμφανιζονται μονο οταν ειναι σε κινηση και λογω αυτης της κινησης, ενα
ηλεκτρικο φορτιο αναπτυσσεται τη στιγμη που περιστρεφεται. Οσο πιο γρηγορη
ειναι η περιστροφη, τοσο μεγαλυτερη ειναι η φορτιση. Δουλευω με αυτη την
αρχη σε πολλα επιπεδα για να παραγω αυτη την ασυνηθιστη μορφη τεχνης.
Η δημιουργία αυτου του νεου γενους τεχνης εχει εμπνευσει την περιεργεια μου
για τη διαδικασια και τα αποτελεσματα της, προκαλωντας μια αισθηση καταπληξης
που υποκινει περαιτερω πειραματισμο.
Η Τεχνη Ορειχαλκος Νερου ειναι ενας συνδυασμος Επιστημης, Μυστηριου,
Τεχνης και Φυσης, μια διαισθητικη συνθεση διαφορων αλχημικων εργαλειων που
κινειται σε απροβλεπτες κατευθυνσεις.
Οι εικονες Τεχνης Ορειχακος Νερου δεν ειναι ποτε τελειωμενες καθως οσο ζω με
αυτες τις βιωνω με νεους τροπους. Μου ανταποδιδουν τη φιλοφρονηση και με
αναπτυσσουν οπως εγω τις αναπτυξα αρχικα. Ειναι σαν το ταξιδι του ποιητη. Ο
ποιητης κανει μια δοκιμη του μελανιου στο χαρτι. Εδω το νερο ειναι το μελανι και
ο ορειχαλκος η περγαμηνη.
Η εφευρεση αυτου του ειδους τεχνης και στη συνεχεια, η δημιουργια των
μεμονομενων εικονων σε φωτογραφικη μορφη - βλεποντας σε βαθος την
καταγραφη του νερου πανω στον ορειχαλκο μεσα απο τον φακο, εικονες που
φαινεται να αντανακλουν αρχετυπικες δυναμεις, πραγματι ειναι μια μοναδικη
διαδικασια καλλιτεχνικης εκφρασης που εξερευνα το χρωμα και τα μοτιβα που
δημιουργουνται μονο με τρεχουμενο νερο και φυλλα απο ορειχαλκο. Η αναπτυξη
αυτης της διαδικασιας εχει παρει πολλα χρονια.
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