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Καλωσόρισες στην έκθεση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Ούλριχ Ρούκριµ, Σκιές της πέτρας. Σε αυτό το φυλ-
λάδιο θα βρεις πληροφορίες για το έργο του Γερµανού γλύπτη Ούλριχ Ρούκριµ, θα κατανοήσεις τον τρόπο µε τον οποίο
εργάζεται και θα δηµιουργήσεις έργα παρόµοια µε τα δικά του. Ο Ρούκριµ γεννήθηκε το 1938 στο Ντύσελντορφ της Γερ-
µανίας. Μαθήτευσε ως λιθοξόος ενώ εργάστηκε και στην αναστήλωση του Καθεδρικού Ναού της Κολωνίας, όπου ασκή-
θηκε σε τεχνικές επεξεργασίας της πέτρας.  Εργάστηκε ως γλύπτης δηµιουργώντας κυρίως προτοµές από πέτρα και ξύλο
ενώ άρχισε να κατασκευάζει µεγάλης κλίµακας έργα από ξύλινες δοκούς και αργότερα από πέτρες όπως ο δολοµίτης και
ο γρανίτης.

Στα γλυπτά του εφαρµόζει παραδοσιακές τεχνικές επεξεργασίας της πέτρας. Ανάλογα µε τις διαστάσεις και τα γεωλογικά
χαρακτηριστικά των πετρωµάτων που βρίσκει στα λατοµεία, τα σχίζει σε ίσα κοµµάτια και στη συνέχεια τα ενώνει ξανά,
προσπαθώντας να τα φτιάξει όπως ήταν πριν τα κόψει.  Το αποτέλεσµα είναι πως στα γλυπτά αυτά φαίνονται καθαρά τα
κοψίµατα και οι ενώσεις που κάνει στην πέτρα, οι κάθετες και οριζόντιες τοµές που δηµιουργούνται και που δείχνουν πώς
εργάστηκε ο καλλιτέχνης. 

Στην έκθεση που παρουσιάζει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, δεν φιλοξενούνται γλυπτά έργα αλλά σχέδια από χαρτί
και γραφίτη, τα οποία είναι εµπνευσµένα από τα γλυπτά του. Ήδη από τα πρώτα χρόνια της καλλιτεχνικής του πορείας ο
Ρούκριµ ασχολήθηκε µε το σχέδιο το οποίο χρησιµοποιούσε ως προσχέδιο για τη γλυπτική του. Θα αναρωτιόταν κανείς
ποια σχέση έχει η συµπαγής και βαριά πέτρα µε το ανάλαφρο και διάφανο χαρτί. Για τον Ρούκριµ τα δύο αυτά αντίθετα
υλικά δείχνουν το ίδιο πράγµα: το «σώµα» του έργου, το εσωτερικό του. Εργάζεται µε το χαρτί όπως ακριβώς µε την πέτρα.
Το χωρίζει σε ίσα κοµµάτια, αποµονώνει τα σχήµατα που τον ενδιαφέρουν περισσότερο, τα χρωµατίζει µε γραφίτη σε δια-
φορετικά στρώµατα διαφανούς χαρτιού και δηµιουργεί γεωµετρικά σχέδια και σχήµατα, επανασυνδέοντάς τα. Ο ίδιος
πιστεύει πως αυτά τα σχέδια, που διαρθρώνονται σε πολλά στρώµατα, είναι γλυπτά. Από την άλλη πλευρά, ακόµη και ο ίδιος
ο τίτλος της έκθεσης Σκιές της πέτρας, δείχνει και τη σχέση των δύο τόσο διαφορετικών µέσων έκφρασης: ενώ απουσιά-
ζουν τα γλυπτά, µπορούµε να τα φανταστούµε βλέποντας τα σχέδια. 

Ο Ούλριχ Ρούκριµ έχει λάβει µέρος σε πολλές εκθέσεις σηµαντικών µουσείων στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα το έργο του
εκτίθεται για τέταρτη φορά. Σήµερα ζει και εργάζεται στην Κολωνία της Γερµανίας.

Το γλυπτό και το σχέδιο

Χωρίς τίτλο, 1977, δολοµίτης 
Untitled, 1977, dolomite
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Στα σχέδια αυτής της ενότητας, ο Ρούκριµ χωρίζει την επιφάνεια του χαρτιού οριζόντια ή κάθετα σε δύο, τρία και τέσσερα ίσα τµήµατα.

Στη συνέχεια αποµονώνει σύνολα από τετράγωνα που δηµιουργεί αυτή η διαίρεση πάνω σε διαφανές χαρτί και συµπληρώνει επιλεκτικά κοµ-
µάτια τους µε γραφίτη. Το ένα στρώµα διαφανούς χαρτιού πέφτει πάνω στο άλλο και έτσι δηµιουργείται το τελικό σχέδιο. Το σχέδιο αυτό απο-
τελείται από διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι: πιο ανοιχτές από τα φύλλα χαρτιού που βρίσκονται στα κατώτερα στρώµατα, έντονες γκρι στα
µεσαία και µαύρες επιφάνειες στα ανώτερα στρώµατα.  Με αυτόν τον τρόπο ο καλλιτέχνης µπορεί να δηµιουργήσει αµέτρητες παραλλαγές αφού
µπορεί να διαλέξει διαφορετικά τµήµατα της επιφάνειας του χαρτιού και να ζωγραφίζει κάθε φορά και διαφορετικά µέρη της.

Στην επόµενη σελίδα θα βρεις έναν κάνναβο όπως αυτός που χρησιµοποιεί ο Ρούκριµ. Φωτοτύπησέ τον, αποµόνωσε τα κοµµάτια που σε ενδιαφέ-
ρουν και ζωγράφισε τα διαφορετικά τµήµατά του σε επάλληλα κοµµάτια διαφανούς χαρτιού. Παρατήρησε τις αποχρώσεις του γκρι, που δηµιουρ-
γούνται, από τα κατώτερα στα ανώτερα στρώµατα.
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Στο σκάκι, µία βασίλισσα, σε αντίθεση µε άλλα πιόνια, µπορεί να µετακινηθεί προς οποιαδήποτε από τις οκτώ κατευθύνσεις και για οποιοδή-
ποτε αριθµό τετραγώνων. Εφόσον µία βασίλισσα πάντα επιτίθεται σε όλα τα τετράγωνα που βρίσκονται στη ίδια γραµµή, είναι  εµφανές ότι δεν
µπορούν να υπάρξουν δυο βασίλισσες στην ίδια γραµµή. Αν προσπαθούσαµε να τοποθετήσουµε 8 βασίλισσες στον ίδιο κάνναβο χωρίς να συνα-
ντήσουν η µία την άλλη, θα ξεκινάγαµε µε την τοποθέτηση της πρώτης βασίλισσας στην πρώτη γραµµή έτσι ώστε αν κινηθεί προς όλες τις κατευ-
θύνσεις να µην συναντήσει τη δεύτερη βασίλισσα. Το ίδιο θα κάναµε και µε την επόµενη.

Ο Ρούκριµ συχνά οργανώνει τον χώρο και τα έργα του µέσα σε αυτόν µε τη βοήθεια ενός καννάβου, ενός πλέγµατος δηλαδή που χωρίζεται σε
τετράγωνα που ορίζονται από κάθετες και οριζόντιες γραµµές. Αποτυπώνει σε κάνναβο το σκακιστικό πρόβληµα των 8 βασιλισσών και καλύ-
πτει µε γραφίτη 8 από τα σχηµατιζόµενα πεδία του καννάβου τα οποία δεν βρίσκονται στον ίδιο κάθετο ούτε στον ίδιο οριζόντιο και διαγώνιο
άξονα. Στο παρελθόν έχει χρησιµοποιήσει τον ίδιο κάνναβο και το σκακιστικό αυτό πρόβληµα για να παρατάξει τα γλυπτά του στον χώρο σε
τέτοια θέση ώστε αν κινηθούν στον κάθετο, οριζόντιο και διαγώνιο άξονα, να µην µπορούν να συναντηθούν.

Το πρόβληµα των 8 βασιλισσών

Στη σελίδα που ακολουθεί θα βρεις έναν κάνναβο πάνω στον οποίο µπορείς να βρεις τις πιθανές θέσεις που µπορούν να τοποθετηθούν οι
8 βασίλισσες. 

B
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Καθένα από τα σχέδια της ενότητας αυτής αποτελείται από επτά φύλλα διαφανούς χαρτιού. Ξεκινώντας από το τελευταίο φύλλο, ο καλλιτέχνης
σηµειώνει ένα τυχαίο σηµείο σε καθένα από τα φύλλα και στη συνέχεια ενώνει διαδοχικά ανά δυο τα σηµεία αυτά . Στο τελευταίο στάδιο, γεµί-
ζει µε γραφίτη όσα τυχόν σχήµατα δηµιουργηθούν από τις γραµµές που θα προκύψουν στα επτά φύλλα χαρτιού. Τα ακανόνιστα γεωµετρικά σχή-
µατα που παράγονται στα διαφορετικά στρώµατα του χαρτιού, συνδέονται το ένα µε το άλλο και συνθέτουν την τελική εικόνα του σχεδίου. Η
εικόνα δεν φανερώνεται στο δηµιουργό πάρα µόνο όταν ολοκληρώνονται όλα τα στάδια της διαδικασίας. Ο καλλιτέχνης δεν µπορεί να προβλέ-
ψει το τελικό αποτέλεσµα, καθώς τα σχέδια που προκύπτουν είναι τυχαία και οι παραλλαγές τους απεριόριστες.

Μπορείς και εσύ να χρησιµοποιήσεις 7 φύλλα διαφανούς χαρτιού για να κάνεις ένα έργο παρόµοιο µε τον Ρούκριµ. Ξεκίνα από το τελευταίο φύλλο
στο οποίο θα σηµειώσεις ένα τυχαίο σηµείο. Το ίδιο θα κάνεις και στα επόµενα. Καθώς προχωράς θα ενώνεις ανά δύο τα σηµεία αυτά. Στο τέλος θα
γεµίσεις µε µολύβι όσα τυχαία σχήµατα δηµιουργηθούν από τις γραµµές που θα έχεις ενώσει και στα 7 φύλλα χαρτιού.
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Ο Ούλριχ Ρούκριµ χρησιµοποιεί στο γλυπτικό του έργο τέσσερα βασικά σχήµατα: τον κύβο, τη στήλη, την πλάκα στο δάπεδο και την όρθια πλάκα.
Τα τοποθετεί στο χώρο µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην πέφτει το ένα ποτέ πάνω στο άλλο. Κάτι σαν το πρόβληµα των 8 βασιλισσών που αναφέ-
ραµε προηγουµένως. Σύµφωνα µε τον καλλιτέχνη, υπάρχουν 24 διαφορετικές παραλλαγές τοποθέτησης των τεσσάρων γλυπτών. Το έργο Οι
σκιές της πέτρας που παρουσιάζεται στην έκθεση, είναι η αποτύπωση µε γραφίτη της θέσης των τεσσάρων αυτών λίθινων όγκων στο δάπεδο
και της προβολής των σκιών τους στους δύο τοίχους. Όταν ο θεατής µπει στο χώρο της έκθεσης βλέπει τις σκιές των γλυπτών και συνειδητο-
ποιεί τον όγκο τους παρόλο που αυτά δεν υπάρχουν. Αντί για τη βαριά και στέρεη πέτρα έχουµε τώρα τα ανάλαφρα σχέδια στον τοίχο, γεµάτα
µυστήριο. Μοιάζουν ίσως µε ταφικά ή λατρευτικά µνηµεία και συµβολίζουν δύο έννοιες αντίθετες, την παρουσία και την απουσία.

Οι σκιές της πέτρας
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