
Ωδή στη απλότητα 

 

Έχουμε συνηθίσει, ακόμη και εξαρτηθεί θα μπορούσε κανείς να πει, στο να εντυπωσιαζόμαστε. Ζούμε 

σε μια κοινωνία όπου όσα μας περιβάλλουν είναι τις περισσότερες φορές σχεδιασμένα αποκλειστικά 

για να μαγνητίζουν την προσοχή μας. Όταν αποτυγχάνουν το μυαλό μας τα αγνοεί και δεν αφιερώνει 

χρόνο σε πιο προσεκτική παρατήρηση, δικαιολογημένα άλλωστε αφού βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από 

πληροφορίες... 

Προκειμένου να τραβήξει την προσοχή μας ένα οπτικό ερέθισμα περιλαμβάνει συνήθως μια πληθώρα 

χρωμάτων, γεωμετρικά σχήματα τα οποία γίνονται εύκολα αντιληπτά από το υποσυνείδητο μας ( ο 

ανθρώπινος εγκέφαλος αναζητεί ακατάπαυστα γνώριμα μοτίβα), βάθος που προκύπτει από διαφορά 

επιπέδων και γενικότερα διάφορες πληροφορίες τέτοιου είδους. Όλα αυτά συνδυαστικά δημιουργούν 

μια πλησμονή που καταγράφει το ερέθισμα ως ενδιαφέρον και ευχάριστο. 

Οι βιβλιοδεσίες που παρουσιάζονται σε αυτή την ανάρτηση ωστόσο επιδιώκουν να γίνουν αρεστές 

μέσα από την ικανοποίηση που αντλούμε από απλά πράγματα: χρώμα, σχήμα, υφή. Έαν ζωηρό 

πράσινο, μια επιφάνεια που καλεί το άγγιγμα μας, απλές γραμμές και καμπύλες. Πράγματα τα οποία 

μας είναι εκ φύσεως αγαπητά και οικεία. 

Εστιάζοντας σε αυτά τα χαρακτηριστικά τέτοιες βιβλιοδεσίες βγάζουν προς τα έξω μια "ειλικρίνεια", 

στην νοοτροπία του ρητού "ουκ εν τω πολλώ το ευ". Μην εξαπατάστε, οι διακοσμήσεις που βλέπετε 

απαιτούν ακριβώς τις ίδιες ικανότητες με μια οποιαδήποτε βαρυφορτωμένη βιβλιοδεσία. Με αυτή τη 

γνώση ένας εξαιρετικός βιβλιοδέτης μπορεί να επιδείξει την ικανότητα του επιλέγοντας μια πιο 

μινιμαλιστική προσέγγιση. 

Υπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι για μια τέτοια επιλογή: μπορεί να ταιριάζει στο περιεχόμενο του 

βιβλίου, ίσως να είναι η προτίμηση του πελάτη ή μπορεί να γίνεται για να φανεί η εξαιρετική ποιότητα 

των υλικών (δέρμα, χαρτί κλπ) ή η ιδιαιτερότητα κάποιας τεχνική (απομίμηση μαρμάρου, τεχνικές 

βαφής κλπ). 

Παρότι αισθάνομαι δέος κοιτάζοντας τη δουλειά των Sangorski και Sutcliffe (από τους πιο 

αγαπημένους μου) θεωρώ εξίσου ελκυστικές βιβλιοδεσίες όπως αυτές του παρόντος άρθρου. Και αυτό 

γιατί ενώ θεωρώ πολύ σπουδαίο να μπορεί κανείς να δημιουργήσει μια περίτεχνη διακόσμηση 

θαυμάζω ίσως περισσότερο την ικανότητα να επιτυγχάνεται ομορφιά μέσα από την απλότητα. Την 

ικανότητα του να αφαιρείς αντί να προσθέτεις, ώσπου μένει μόνο η ουσία. 

Όλα αυτά αφορούν βεβαίως τις περιπτώσεις όπου ο τεχνίτης/καλλιτέχνης επιδιώκει την απλότητα και 

όχι όταν πρόκειται για το αποτέλεσμα απειρίας ή άλλων περιοριστικών παραγόντων όπως έλλειψη 

υλικών/εξοπλισμού, μικρός προυπολογισμός για την παραγγελία, συγκεκριμένες προτιμήσεις του 

πελάτη κλπ. 

Πιστεύω πως είναι πάντα ωφέλιμο να προσπαθούμε να εκτιμήσουμε την απλότητα σε μια δημιουργία, 

είτε πρόκειται για ένα έργο τέχνης είτε για κάποιο χρηστικό αντικείμενο. Και αυτό γιατί στην 

απλότητα εμπεριέχεται μια κάποια ολοκλήρωση. 

Blog - Dimitri's bookbinding corner 

Facebook - Dimitri's bookbinder corner FB page 

Etsy shop - The Bookbinder's Bench 

 
 

http://koutsipetsidis.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Dimitris-bookbinding-corner/520977448048653
https://www.etsy.com/shop/TheBookbindersBench?ref=l2-shopheader-name

