
Evropa, Deukalion in Pyrrha

Pino Poggi je začel svojo umetniško pot na vrhuncu visokega modernizma v šestdesetih 

letih dvajsetega stoletja, ko sta na eni strani vladala abstraktni ekspresionizem in informel,

ter na drugi pop art in nouveau réalisme. Pino Poggi je svoje mesto poiskal med obema 

ekstremoma in z manifesti Arte utile utemeljil svojo umetnost. 

Arte utile, po naše uporabna umetnost, je seveda vse prej kot to. Pri tem je odločilno to, 

da je Poggijeva umetnost za razliko od odtujene modernistične umetnosti, tako vsebinsko

kot formalno lažje razumljiva. Najlažje seveda z uličnimi akcijami, vsem razumljivimi 

protestnimi pesmimi, javnimi skulpturami in velikimi instalacijami v galerijah in muzejih. 

Prav slednjim se je Poggi posvetil v zadnjih letih. V Agrigentu, v bližini katerega danes živi,

so grški antični templji med najbolj ohranjenimi sploh. In ko v poletni pripeki od sonca in 

vetra razjedeni ostanki nekdanjega blišča znova oblikujejo izgubljeno podobo v navidezno

celoto, potem lahko v tem naokoli razmetanem kamnu dojamemo antiko in njene mite.

Poleg abstraktne umetnosti in ready madeov so instalacije najpomembnejši dosežek, ki 

nam jih je zapustil modernizem. Pri njih gre za spajanje dveh panog, od katerih ena drugo 

uporablja kot svoje orodje: postavljanje razstav skulpturo. Environmenti (ambienti) so 

potem instalacije večjih dimenzij in jih umetniki postavljajo tudi na prostem. Teme 

Poggijevih environmentov so v zadnjih letih grški miti, medtem ko so tiste zgodnejše iz 

osemdesetih let dvajsetega stoletja govorile predvsem o ekologiji in nasilju med ljudmi.

Z environmentom »Evropa, Deukalion in Pyrrha« nam Poggi ponuja svojo interpretacijo 

grškega mita. Seveda ta ni nikoli brez sodobnih konotacij in se v tem pogledu popolnoma 

razlikuje od zelo vplivnih Freudovih interpretacij grških mitov. 

»Evropo« sestavljajo risbe na steni in 27 v zastave članic Evropske unije pobarvanih 

kamnov. Z risbami je predstavljen najaktivnejši del mita, to je ugrabitev. Ugrabitev Evrope 

je bila v zgodovini evropske umetnosti pogost motiv. Predvsem v baroku, saj je zaradi 

aktivnosti trenutka slikarjem omogočal, da so pokazali vso svojo spretnost.

To strašno Zevsovo dejanje danes dojemamo v simbolnem smislu in ne kot dejansko 

ugrabitev in posilstvo. 27 barvnih kamnov se je pomešalo med množico manjših in tukaj 

se obe pripovedi združita v environment »Evropa, Deukalion in Pyrrha«. S tem 

environmentom je Pino Poggi povezal grško mitologijo s sedanjostjo in pokazal na izvor 

naše kulture.        



Mit o Evropi je eden najlepših grških mitov, ne zgolj zaradi širine in različnih branj, ki jih 

omogoča, temveč tudi zaradi njegove romantične komponente. Pri Zevsovi ljubezni do 

Evrope gre za motiv ljubezni med starcem in mladenko, za prepovedano ljubezen, za to, 

da si je starec utrgal cvet mladosti, da bi zadovoljil svoje potrebe in pustil žensko, da mu 

je služila pri tem. 

Bik je metafora velike spolne moči, neskončnega užitka in neutrudljive sle. Ta moč pa je 

prekrita z varovalno belo barvo, tako da je nežna, ne strupena ali hudobna, brez slabih 

misli, le dobra. In ko Zevs Evropo ugrabi v podobi bika, močnega in belega in jo odpelje 

vse do obal Krete, se seveda spomnimo tudi na povodnega moža, ki je odpeljal Urško. 

Evropa je postala za mnoge obljubljena dežela, o čemer priča val beguncev, ki bežijo k 

nam iz Afrike in Azije. Da je ironija še večja, jih veliko pristane prav v Grčiji, kjer potem 

čakajo, da se jih oblasti usmilijo in spustijo, da gredo proti severu, kjer opravljajo najbolj 

umazana dela za mizerno plačilo. Evropa torej kljub svojim globokim koreninam v 

mitološkem svetu stare Grčije ni več nekaj lepega in zgledno urejenega, je predvsem 

politična tvorba, kjer poteka umazan boj za oblast.

Z mitom o Evropi Pino Poggi utemeljuje izvor naše identitete, ki jo je poskušalo 

krščanstvo zamegliti. Po drugi strani pa se dotakne aktualne politične situacije, ki gre prek

finančne krize, o kateri je toliko govora, predvsem z namenom, da se zabrišejo resnični 

problemi, kot je priseljevanje, zatiranje in nasilje, kar je spet po drugi strani vir našega 

blagostanja. In si želi, kot pravi, da bi Evropa končno zaživela kot enotna celota.

Deukaliona in Pyrrho ponazarja množica manjših kamnov, ki lepo razporejeni ležijo na tleh

natančno pod svetlobnimi jaški. Mit o Deukalionu in Pyrrhi je še ena varianta mita o 

stvarjenju ljudi po veliki katastrofi, ki jo nad neubogljive ljudi pošljejo bogovi. Bogovi tudi v

mitih drugih religij vsake toliko časa z zemlje zbrišejo svoje stvaritve – ljudi, ker iz različnih 

vzrokov niso zadovoljni z njimi. Za razliko od bogov starejših religij je krščanski bog Jezus,

eden od trojice, dober in svojo dobroto deli ljudem in jim odpušča. Gotovo je tudi to eden 

od razlogov velike priljubljenosti krščanstva v zadnjem tisočletju. Jezus ni več maščevalen

bog, kazen za grešnike v krščanstvu so le domnevne večne muke po smrti.

Mit o Deukalionu in Pyrrhi je osnova za biblijsko zgodbo o Noetu in njegovi barki, na 

katero je rešil po dve živali vsake vrste in družino, da so lahko začeli znova, ko so se vode

umaknile in so se vsi ostali utopili, razen vodnih živali seveda. Deukalion in Pyrrha sta ljudi

ustvarila tako, da sta pobrala in metala kamenje, kar je nekoliko drugače po stvarjenju 

ljudi po Adamu in Evi. Adama, prvega človeka, ustvari judovski bog Jehova prav iz blata, 

kar je še posebej pomenljivo. Mit o Deukalionu in Pyrrhi je pomemben tudi zato, ker lahko



vidimo, kako poteka prevzemanje mitov iz različnih kultur. Kako je židovska in kasneje 

krščanska kultura prevzela antične vzorce, kot je ta egipčanske in druge, še starejše. 

Kako se je to preoblikovanje mitov za trenutne potrebe dogajalo skozi zgodovino in kako 

ni nič nenavadnega, da se to še vedno, v nekoliko manjši meri, dogaja še danes.

Kompleksna vizualna pripoved Pina Poggija s preprostimi sredstvi, s kamenjem in risbo 

ter s pomočjo mitologije zastavlja za današnji čas ključna in nadvse potrebna vprašanja. 

Hkrati pa polaga pred nas izjemno vizualno estetsko doživetje.
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