Ανάλυση του εικαστικού έργου του Άγγελου Γόντικα
σύµφωνα µε τη µέθοδο ανάλυσης
µε την οποία εργαζόµαστε στον Όµιλο Εξυπηρετητών

Κυρίες και Κύριοι Καλησπέρα σας,
Κάθε δηµιουργός δεν µπορεί παρά να αποτυπώσει στα έργα του το πεδίο του
και είτε το γνωρίζει είτε όχι, µέσω της ένωσης την ίδια τη Δηµιουργία !
Έτσι τα έργα του, µε όποια τέχνη καταπιάνεται, εµπεριέχουν σύµβολα της δικής
του πορείας ,της πορείας όλων των ανθρώπων, αλλά και της πορείας όλου του
κόσµου .
Και είναι σηµαντικό που οι δηµιουργοί, ποιητές, λογοτέχνες, ζωγράφοι, µουσικοί
ανασύρουν από το πεδίο των εµπειριών όλων θέµατα, τα φέρνουν στην
επιφάνεια, στη κοινή θέα, µέσα στο φώς του ήλιου, για να δίνεται διέξοδος στα
έγκλειστα πεδία των ανθρώπων µέσω της έκφρασης, της αποδοχής και της
απλοποίησης.
Κάθε ιστορία αναπλάθει την αρχική ιστορία του ανθρώπου, αυτή της συνεχούς
εξέλιξης προς την ελευθερία και την τελείωση!
Και όλοι οι δηµιουργοί - καλλιτέχνες ασυνείδητα αλλά και συνειδητά κάποιες
φορές, µε ένα στίχο, µια πινελιά, µια µελωδία κάπου µέσα στα έργα τους
φέρνουν και τη λύτρωση, την κάθαρση της αρχαίας τραγωδίας.
Σοφοί και Δάσκαλοι, γνώστες της ανθρώπινης λειτουργίας µπορούν να
αποσυµβολίσουν τα σύµβολα, να φθάσουν ως τις ρίζες τους, εκεί που
δηµιουργήθηκαν, µέσα στη ψυχολογική σφαίρα του ανθρώπου. Να τα δουν ως
µέρος ενός συµπαντικού καµβά, να συνδέσουν τον άνθρωπο µε την
ανθρωπότητα και το σύµπαν

1

Ο ιδρυτής του Οµίλου, Δηµήτρης Κακαλίδης, έχει αναλύσει 100 νεοέλληνες
ποιητές

και

36

λογοτέχνες

µε

έναν

πρωτότυπο,

µοναδικό

τρόπο,

αποκαλύπτοντας την κρυµµένη σοφία του κάθε ποιήµατος και διηγήµατος. Ο
τρόπος αυτός είναι ο ίδιος για όλες τις µορφές τέχνης.

Έχοντας µαθητεύσει 12 χρόνια κοντά στο Δάσκαλο και 36 χρόνια στην ενεργή
υπηρεσία στον Όµιλο, θα σας παρουσιάσω απόψε µια πιο βαθιά ανάλυση για
τα έργα του Άγγελου Γόντικα.

Η κα Παρασκευή Κωστοπέτρου αποκαλύπτει στην οµιλία της
την κρυµµένη σοφία στο ζωγραφικό έργο του κ. Α. Γόντικα
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Ένα από τα αγαπηµένα θέµατα του τα άλογα. Άλογα να καλπάζουν, µε
χαρακτηριστική πολύ µακριά χαίτη και ουρά, µε µάτια ανθρώπινα, εκφραστικά,
γεµάτα λύπη και απορία µαζί. Να τρέχουν πάνω σε νερά και σε τοπία µε γκρίζο
ουρανό…
Τα µάτια, ο καθρέφτης της ψυχής, και τα µάτια των αλόγων, ανθρώπων µάτια,
που θλίβονται µέσα σε φορείς αλόγων, ακολουθώντας µια ζωή παρορµητική
από τις επιταγές των αισθήσεων που επιβλήθηκαν στο εσώτερο νόηµα της
ύπαρξης τους.

Μάτια , παράθυρα της κάθε ψυχής που βρίσκεται και µαθητεύει στον φυσικό,
µορφικό κόσµο µε όλες του τις διαφοροποιήσεις και καλείται να αποδεχτεί στην
καθηµερινότητά του !
Χαίτη και ουρά, τονισµένα µε µακριές τρίχες, που παραπέµπουν σε
προγενέστερα στάδια, ενώ στην εξέλιξή τους γίνονται τα µαλλιά των Αγίων που
τα περιβάλλουν φωτοστέφανα!
Σώµατα µυώδη, έντονα τονισµένα γεµάτα πάθος για τη ζωή, πάθος απαραίτητο
για να µεταστοιχειωθεί αργότερα σε φλογερή ανιδιοτελή αγάπη!
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Καλπάζουν µέσα σε νερά, έχοντας το υγρό στοιχείο στη βάση που συµβολίζει
τα ρευστά συναισθήµατα που διέπουν τις ζωές των ανθρώπων. Όµως
καλούνται να διασχίσουν τα ρηχά νερά για να φτάσουν στις βαθιές θάλασσες
και τους ωκεανούς του πνεύµατος !

Το στερέωµα γκρίζο, απαλό ρόδινο ή εκρηκτικό µε ονειρικό γαλάζιο, για να
αποδίδεται ο κόσµος των φαντασιώσεων και ψευδαισθήσεων που κυριαρχούν
στο νοητικό των ανθρώπων.
Για να σταµατήσει να παγιδεύεται ο άνθρωπος από το απατηλό και το όνειρο.
Όπως λέει κι ο Τάσος Αναγνώστου, στο έργο του ΤΑ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΑ
«….το όνειρο είναι µια φρίκη,
µα πρέπει να το ξεπλύνουµε….»
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Σε στιγµές τρυφερότητας, η µητρότητα!
Παράδειγµα της ανιδιοτελούς προσφοράς για τη διεύρυνση του ανθρώπου !

Με το σώµα ασχολείται ο ζωγράφος, αυτό βλέπω σαν κοινό στοιχείο σε όλα τα
έργα του. Το σώµα του πλανήτη, των φυτών και των ζώων, το σώµα των
ανθρώπων. Έλκεται και απωθείται . Τον απασχολεί η σαγήνη της µορφής αλλά
και η ουσία της.
….Βαφτίσθηκα στα ύδατα της άγνοιας
και η ντροπή το πρόσωπο κατέκλυσε,
της πάναγνης µορφής µου…,
έγραψε ο Δηµήτρης Κακαλίδης στην «Εκπεσούσα Παράδεισος, Ύλη Αγία».
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Θα κλείσω την οµιλία µου µε την ανάλυση που έκανε ο Πρόεδρος του Οµίλου
και σύζυγός µου, Ανδρέας Δρίτσας, και συµπλήρωσε ένα στοιχείο που έλλειπε.
Σαν ένας γνήσιος δηµιουργός ο Αγγελος Γόντικας δίνει τη λύτρωση, και αυτό
φαίνεται στον πίνακα µε το µάτι που δακρύζει και το δάκρυ είναι αίµα. Είναι ο
παντεπόπτης οφθαλµός, το µάτι του Ρα, στον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισµό,
που µατώνει από συµπόνια για τον άνθρωπο.
Ο ζωγράφος τον τοποθετεί µέσα στο χώµα, ενός υπερυψωµένου λόφου. Μέσα
στον πηλό το τελειωµένο ον, µάρτυρας ενός δράµατος που φτιάχτηκε για να
οδηγήσει όλα τα όντα στην τελείωση, µέσω της ενοποίησης του πνεύµατος και
της µορφής!

Σας ευχαριστώ!
Παρασκευή Κωστοπέτρου
Αντιπρόεδρος Οµίλου Εξυπηρετητών
και Υπεύθυνη των Εκδόσεων «Μέγας Σείριος»
[18-05-2019]
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Στο τέλος της εκδήλωσης ο Πρόεδρος του Οµίλου Εξυπηρετητών, κος Ανδρέας
Δρίτσας, πήρε τον λόγο διευρύνοντας ακόµα περισσότερο την ανάλυση.

Ο Πρόεδρος του Οµίλου Εξυπηρετητών, κος Ανδρέας Δρίτσας,
κατά τη διάρκεια της οµιλίας του

«Νοµίζω ότι εµβαθύναµε αρκετά στο έργο του κου Γόντικα, απλώς θα ήθελα να
συµπληρώσω κάτι στην ανάλυση, αν µου επιτρέπετε. (…)
Κοίταξα το έργο του αγαπητού κ. Γόντικα, έκανα την ανάλυση, αλλά έκανα και
κάτι ακόµα.
Άφησα το έργο του να περάσει µέσα µου και αναρωτήθηκα:
“τι είναι άραγε τα άλογα;”
και µου ήρθε η εξής απάντηση από το έργο σας, κε Γόντικα.

Όλα τα άλογα στην ζωή, αυτά που υπάρχουνε στη φύση, κινούνται συνέχεια.
Κουνάνε το κεφάλι τους, κουνάνε την ουρά τους, κουνάνε τη χαίτη τους, κουνάνε
τα πόδια τους, κινούνται συνέχεια. Δεν είναι ποτέ ακίνητα.
Είναι ο νους. Είναι ο νους του ανθρώπου ο οποίος δεν ησυχάζει ποτέ.
Γι’ αυτό και τα µάτια στα άλογα είναι ανθρώπινα.
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Μέσα από το έργο σας όµως, αφήνετε το νοητικό πεδίο του ανθρώπου, αυτό
που µας βασανίζει πολλές φορές, να λυτρωθεί µέσα από το πνεύµα.
Και κατά κυριολεξία αυτό κάνετε.
Σας ευχαριστούµε πολύ…
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