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Land Art



Robert Smithson, Spiral Jetty, Rozel Point, Great Salt Lake, Utah, April 1970, mud, precipitated salt crystals, rocks, water coil ,1500' long and 15' wide, 
Collection: DIA Center for the Arts, New York



http://www.youtube.com/watch?v=fTx4Pp4aPXA

http://www.youtube.com/watch?v=fTx4Pp4aPXA


http://www.youtube.com/watch?v=b44paD20O3M&feature=grec_index

http://www.youtube.com/watch?v=b44paD20O3M&feature=grec_index


Frank Stella, The Marriage of Reason and Squalor, II (American, born 1936) 1959. Enamel on canvas, 7' 6 3/4" x 11' 3/4" (230.5 x 
337.2 cm). Larry Aldrich Foundation Fund. © 2011 Frank Stella / Artists Rights Society (ARS), New York



Donald Judd
Untitled (Stack)
(American, 1928-1994)
1967. Lacquer on galvanized iron, 
Twelve units, (each 
22.8 x 101.6 x 78.7 cm),
installed vertically with  22.8 cm
intervals. 
Helen Acheson 
Bequest (by exchange) 
and gift of Joseph Helman



Carl Andre , 144 Graphite Silence, κφβοι γραφίτθ, 10x340x340 εκ. 2005



Carl Andre





Nancy Holt Sun Tunnels, Great Basin Desert, Lucin Utah







Michael Heiser, City,  2klm x 0,4klm,  Nye County Νεβάδα. Το ζργο ξεκίνθςε το 1972  και ςυνεχίηει να καταςκευάηεται. 



http://www.youtube.com/watch?v=rGWRhjXgx4I

Συνζντευξθ ςτον Robert Hughes

James Turell, Roden Crater, Flagstaff, Arizona

http://www.youtube.com/watch?v=rGWRhjXgx4I




Dennis Oppenheim
Annual Rings
1968



Η φφςθ υπιρξε πάντοτε το κζμα τθσ τζχνθσ, από τισ πρώτεσ ςπθλαιογραφίεσ ζωσ τισ 
φωτογραφίεσ τοπίου του 20ου αιώνα.  Ήκελα να χρθςιμοποιιςω Iτο τοπίο ωσ καλλιτζχνθσ με 
καινοφργιουσ τρόπουσ. Πρώτα άρχιςα να περπατώ ςτθ φφςθ χρθςιμοποιώντασ φυςικά 
υλικά όπωσ χόρτο και νερό κι αυτό με οδιγθςε ςτο να πραγματοποιώ γλυπτά βαδίηοντασ. 
Αυτι ιταν μια ευκεία γραμμι ςε ζνα λιβάδι με χόρτα, που επίςθσ ιταν θ δικιά μου 
διαδρομι., το να πθγαίνει κάποιοσ  «πουκενά» .  Τα ζργα τζχνθσ που προζκυπταν 
Iαποτφπωναν με απλό τρόπο τουσ περίπατουσ ςτο Exmoor και ςτο Dartmoor, θ πρόκεςι 
μου υπιρξε να κάνω μια νζα τζχνθ που ταυτόχρονα υπιρξε ζνασ καινοφργιοσ τρόποσ 
περπατιματοσ. Κάκε περπάτθμα  ακολουκοφςε τον δικό μου μοναδικό δρόμο για κάποιο 
ιδιαίτερο λόγο που ιταν διαφορετικόσ από άλλεσ κατθγορίεσ περπατιματοσ, όπωσ είναι το 
ταξίδι. .  Κάκε περίπατοσ αν δεν ιταν εξ’ οριςμοφ εννοιολογικόσ πραγματοποιοφςε μια 
ςυγκεκριμζνθ ιδζα. Έτςι το περπάτθμα ωσ τζχνθ μου προςζφερε ζναν απλό τρόπο για να 
διερευνιςω  τισ ςχζςεισ μεταξφ του χρόνου, τθσ απόςταςθσ , τθσ γεωγραφίασ και τθσ 
μζτρθςθσ.  Αυτζσ οι διαδρομζσ καταγράφονταν  ςτο ζργο μου με τον τρόπο που ταίριαηε 
περιςςότερο ςε κάκε ιδζα: μια φωτογραφία, ζνασ χάρτθσ ι ζνα κείμενο.  Όλεσ αυτζσ οι 
διαφορετικζσ φόρμεσ τροφοδοτοφν τθν φανταςία μου. 

Richard Long

http://www.tate.org.uk/britain/exhibitions/richardlong/explore.shtm



http://www.richardlong.org/

http://www.richardlong.org/


Environmental Art/
Περιβαλλοντική Σζχνη



Andy  Goldsworthy,  από το ντοκυματντζρ του Thomas Riedelsheimer Rivers and Tides : Andy 
Goldsworthy Working with  Time. 
http://www.youtube.com/watch?v=AT3lveJmjY8

http://www.youtube.com/watch?v=AT3lveJmjY8
http://www.youtube.com/watch?v=AT3lveJmjY8


Θεωρϊ ότι οριςμζνα από τα καινοφργια μου ζργα είναι ενοχλθτικά, ακριβϊσ όπωσ 
κεωρϊ ότι θ φφςθ ςυνολικά είναι ενοχλθτικι.  Το τοπίο κεωρείται ςυχνά βουκολικό, 
χαριτωμζνο, όμορφο –κάτι που προςφζρει ζνα ςκθνικό διαςκζδαςθσ πριν  επιςτρζψει κανείσ 
ςτθν τακτοποιθμζνθ ηωι τθσ πόλθσ. Η φφςθ μπορεί να είναι  ςκλθρι –δφςκολι και βίαιθ, 
τόςο όςο μπορεί να είναι όμορφθ.  Δεν είναι δυνατόν να περπατιςει κανείσ οφτε πζντε 
λεπτά από το ςθμείο που βριςκόμαςτε χωρίσ να ςυναντιςει κάτι νεκρό ι που να ςαπίηει. 

Από τθ ςυνζντευξθ toy Andy Goldsworthy ςτον Sooke, Alastair (2007-03-24). «He’ s got the

whole world in his hands”

http://www.telegraph.co.uk/arts/main.jhtml?xml=/arts/2007/03/24/bagoldsworthy124.xml



Land Art/Earth Works  Περιβαλλοντική Σζχνη

-το εφήμερο επιμζνει                             -το εφήμερο θα διαλυθεί
-το υλικό φθείρεται                                 - Η  διαδικαςία δεν                                                       
αλλά παραμζνει ,                                       χρηςιμοποιεί  
οι μηχανικζσ μζθοδοι                               μηχανικζσ   μεθόδουσ
απαραίτητεσ                                              - Σο μζγεθοσ διακριτικό 
-Σο μζγεθοσ μνημειακό,                            αντιςτοιχεί την κλίμακα 
επιβάλλεται                                               







Sustainable Art



Το 1965 ο Alan Sofist πραγματοποίθςε το ζργο Time Landscape που κεωρείται το πρώτο ζργο
τθσ Environmental Art. Αναδθμιοφργθςε τθ φφςθ του Manhattan όπωσ ιταν τον 17ο αιώνα
φυτεφοντασ φυτά που υπιρχαν μόνο εκείνθ τθν εποχι. Το ζργο ολοκλθρώκθκε το 1978 ( La
Guardia Place and West Houston Street , Greenwich Village, Νζα Υόρκθ)



Eberhard Bosslet , side effect X, Tias, Lanzarote, 2008

Στακεροποίθςθ ερείπιων  και κτίριων που κατοικοφνται, ςχολιαςμόσ με άςπρο χρώμα.



Eberhard Bosslet , Begleiterscheinung IX, 1999



Eberhard Bosslet , construction drawing - La Restinga II, El Hierro, 1983



Mel Chin, Revival Field, , Pig’s eye , Landfill, 1993





http://landarts.unm.edu/

http://landarts.unm.edu/
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