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Πληροφορίες για το περιβάλλον για ταξιδιώτες στην Κρήτη:

Ανακύκλωση ήδη πριν από 23 χρόνια στην Κρήτη:
Έµπνευση και όραµα: Η τέχνη του γυαλιού από τον Ανδρέα Τζοµπανάκη
Ένα άρθρο του µέλους µας Μαρία Ελευθερία, Άγιος Νεκτάριος / Νότια Κρήτη
Το 1986, όταν οι περισσότεροι Έλληνες δεν είχαν καν ακούσει τη λέξη ανακύκλωση, ο Ανδρέας Τζοµπανάκης
(βλ.εικ.αρ.) άνοιξε στο χωριό του Κόκκινο Χωριό το εργαστήριό του και ξεκίνησε από απόβλητο γυαλί, το οποίο
µάζευε (βλ.εικ.δε.), για να δηµιουργήσει τα δικά του έργα τέχνης. Από τότε έχουν περάσει είκοσι τρία χρόνια. Ο
φούρνος µε τον οποίο ξεκίνησε έχει πλέον ενταχθεί ως διακοσµητικό στοιχείο στον χώρο πώλησης, και έχει
αντικατασταθεί από έναν µεγαλύτερο και πιο σύγχρονο φούρνο.

Καθηµερινά (εκτός ∆ευτέρας) µπορείτε να παρακολουθήσετε τους φυσητές γυαλιών από τις 8.00-15.00 στη
δουλειά τους. Το γυαλί λιώνει αρχικά στην άκρη του σωλήνα εµφύσησης γυαλιού σε θερµοκρασίες από 1400 –
1500 βαθµούς Κελσίου και στη συνέχεια φορµάρεται σε 1200 βαθµούς Κελσίου. Χρειάζεται πολλή πείρα για να
λιώσει κανείς το γυαλί στη σωστή θερµοκρασία και να το επεξεργαστεί κατάλληλα.
Ωστόσο, οι δύο φυσητές γυαλιού του Ανδρέα Τζοµπανάκη είναι ένα καλά συντονισµένο δίδυµο. Συνεννοούνται
χωρίς καν να µιλάνε· µε τις ήρεµες, ακριβείς κινήσεις τους µοιάζουν µε χορευτές, ενώ σιγά – σιγά στη θερµότητα
του φούρνου δηµιουργείται ένα µοναδικό έργο τέχνης από γυαλί. Σε αυτόν τον χώρο νιώθει κανείς τη µαγεία των
γεννηµένων στη φωτιά αριστουργηµάτων. Τα χρώµατα της Κρήτης αντικατοπτρίζονται σε αυτά.

Στο φύσηµα αποκτά το πυρακτωµένο κοµµάτι την πρώτη του φόρµα, µε την προσθήκη κάποιων ουσιών -η
σύνθεση των οποίων αποτελεί ένα καλά φυλαγµένο µυστικό των καλλιτεχνών- επηρεάζεται ο χρωµατισµός, και η
τελική µορφή δηµιουργείται µέσω της εναλλαγής της θερµότητας, του αέρα και της επιδεξιότητας, πάντα κάτω
από το εξεταστικό βλέµµα των φυσητών γυαλιού, οι οποίοι γνωρίζουν ακριβώς, πότε και µε ποιον τρόπο είναι
δυνατόν να γίνει κάτι µε το λιωµένο γυαλί, όπως βλέπουµε π.χ. στην ακόλουθη σειρά εικόνων: η δηµιουργία
ενός επίπεδου φωτιστικού.

Όταν πετυχαίνει το έργο, αφαιρείται από τον σωλήνα εµφύσησης και το αφήνουν να κρυώσει αργά και για πολλές
ώρες σε µία θερµοκρασία από 800 βαθµούς Κελσίου περίπου στους 150 βαθµούς Κελσίου. Μόνο ο τελικός
έλεγχος ποιότητας θα δείξει, εάν το έργο τέχνης είναι άψογο.
Θα φτάσετε στο εργαστήριο του Ανδρέα Τζοµπανάκη στο Κόκκινο Χωριό,
εάν πάτε στη βόρεια ακτή της Κρήτης, ανατολικά των Χανίων, από το χωριό
Καλύβες προς το χωριό Πλάκα. Στο γνωστό παραθαλάσσιο θέρετρο
Αλµυρίδα θα ακολουθήσετε την πορεία του δρόµου κατά µήκος της
παραλίας, µέχρι να φτάσετε στο αριστερό σας χέρι στη διασταύρωση για την
Πλάκα. Στην Πλάκα θα µείνετε στον φαρδύ κεντρικό δρόµο µέχρι να
στρίψετε στο τέλος του χωριού δεξιά ανηφορικά προς τα Καµπιά. Στα
Καµπιά θα δείτε µία πινακίδα για το Κόκκινο Χωριό. Όταν φτάσετε εκεί, θα
στρίψετε στην πρώτη διασταύρωση µετά την πινακίδα στην είσοδο του
χωριού δεξιά. Εδώ διακρίνετε ήδη στο αριστερό σας χέρι τα κτήρια του εργαστηρίου.
Άλλο ένα ενηµερωτικό φυλλάδιο για ένα εργαστήριο γυαλιού στην Νότια Κρήτη (κοντά στην Αγιά Γαλήνη) θα
βρείτε στο: [ http://www.kreta-umweltforum.de/Merkblaetter/98-05%20-%20Glasblaeserei%20und%20Frisoer.pdf ]
Μετάφραση από τα γερµανικά: Μαρία Νικηφόρου
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