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ΝΙΚΗ Α. ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ 
Αντιπρόεδρος του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 

 
Ο Ι  Α Κ Ο Υ Α Ρ Ε Λ Λ Ε Σ  Τ Η Σ  Ο Λ Γ Α Σ  

µια νεανική παρουσία, καθαρή σαν κρύσταλλο 
 

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα, ατενίζοντας τον κόσµο τον αυριανό, ζούµε την αµηχανία της εποχής µας.  Όλα τα µέτρα του παρελθόντος είναι 
σε αναθεώρηση.  Νέες αξίες και θεσµοί ανατέλλουν.  Τα πλαίσια του νέου αυτού αιώνα, διευρυµένα προς το σύµπαν και προς τον ηλεκτρονικό 
µικρόκοσµο, έχουν αλλάξει τόσο το οπτικό και το νοητικό µας πεδίο, ώστε ο κόσµος του παρελθόντος και τα µέσα εκφράσεως του να έχουν µείνει 
σχεδόν ιστορική ανάµνηση.  Σαν αντίδραση στην διάσπαση που συντελείται, το οικολογικό κίνηµα – χωρίς ακόµα να το υποπτευώµεθα – τείνει να 
ανοίξει τον δρόµο για µια βαθύτερη ενδοσκόπηση του ανθρώπου, για το πέρασµα από τον ποσοτικό στον ποιοτικό τρόπο ζωής. 
Οι θέσεις και οι εκτιµήσεις των νέων µας, µάς αιφνιδιάζουν.  Συγκεχυµένες εκτιµήσεις, µε πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές προκαταλήψεις του 
παρελθόντος εµφανίζονται σαν άρνηση ή σαν επανάσταση.  Γρήγορα όµως θα ξεκαθαρίσουν, για να γίνουν αρχές ζωής.  Στην καθαρότητα και την 
αφέλεια τους όµως διατηρούν την άµεση σχέση µε το αντικείµενο: την διατήρηση και διάσωση του φυσικού κόσµου, των φυσικών πόρων, της 
φυσικής ζωής.  Αύριο ίσως να περάσουν σε µια πλήρη αναθεώρηση του πολιτισµού µας, στο σεβασµό του χρόνου, στην αντίδραση σε κάθε µαζική 
επιβολή, στην περιφρούρηση της ανθρώπινης προσωπικότητας.  Και η όραση και η ενόραση παίρνουν νέες θέσεις.  Τα µάτια καθαρίζουν, νετάρουν 
οι φακοί επάνω στο πιο πολύτιµο αντικείµενο: στη φύση. 

Μέσα σ΄ αυτή την κοσµογονία, που συντελείται διακριτικά, συνάντησα την Όλγα.  Νέα, µε καλή τεχνική αγωγή στην Kunstgewerbeschule της 
Ζυρίχης, αλλά µε περισσότερη ορµή και δίψα για την φύση, για µια δική της προσπέλαση, ρίχτηκε στη ζωγραφική.  Τα µέσα της – η υδατογραφία – 
απλά και διακριτικά.  Καµµιά τεχνική προσποίηση  ή εφεύρεση δεν την παρασύρουν σε πολύπλοκες ερµηνείες ή εφφέ.  Τα δέντρα και οι βράχοι, τα 
λουλούδια, ο ουρανός, η θάλασσα, οι ανθρώπινοι οικισµοί, όλα εντάσσονται στον κόσµο που βλέπει µε αγάπη, που συνθέτει σε αρµονικά σύνολα, 
που µεταφέρει σε σχήµατα και σε µορφές.  Εικονική και ανεικονική, στέρεη και ανάλαφρη, σχεδόν µας αγγίζει µε το φύσηµα του αέρα και την 
ευωδία της γης. 

Σε µια σειρά από πουλιά που έχει ζωγραφίσει θυµίζει τους κλασσικούς νατουραλιστές, αλλά ταυτόχρονα και την εποχή της.  ∆ε ξέρω ποια 
θέση παίρνει στην ελληνική ζωγραφική οικογένεια η Όλγα.  Θα έλεγα όµως ότι η παρουσία της, καθαρή σαν κρύσταλλο, προµηνύει κάποια αχτίδα 
φωτεινή στη βαριά ατµόσφαιρα του ανθρώπινου άγχους και της τεχνολογικής αµηχανίας.  Τα έργα της αναδύουν σεµνότητα και συγκίνηση.  Αλλά 
και πεποίθηση ότι τα µάτια της, εξωτερικά και εσωτερικά, άρχισαν να βλέπουν σωστά. 

 
 
 

Οκτώβριος 1979 
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J.M.E. TOOK 

∆ιευθυντής του Βρετανικού Συµβουλίου 
 

«ΤΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ» 
 
 

Απ΄ όλο το ζωικό βασίλειο, τα πουλιά είναι πιθανότατα το πιο πολυζωγραφισµένο είδος, αρχίζοντας από τις αρχαιότερες τοιχογραφίες ως 
την σηµερινή εποχή.  Ίσως τα φωτεινά χρώµατα πολλών απ΄ αυτά, το κελάηδισµα τους, η οµορφιά και η κίνηση τους είναι η αιτία που τραβούν 
συνεχώς την προσοχή µας.  Σε πιο πρόσφατες εποχές, ζωγράφοι πουλιών ήταν κυρίως Ολλανδοί (χαρακτηριστικό παράδειγµα ένας µικρός πίνακας 
του Brueghel στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου), Άγγλοι και Αµερικάνοι.  Η Αγγλία παρήγαγε ένα πλούτο από διακεκριµένα ονόµατα, όπως τους 
Gould, Edward Lear, Thorburn και Tunnicliffe, που είναι και οι διασηµότεροι.  Ίσως η Αµερική να προσέφερε τον µεγαλύτερο από όλους, τον 
Audubon.  

Τώρα στο Ευρωπαϊκό προσκήνιο παρουσιάζεται η Όλγα Αναστασιάδου και µας προσφέρει τους πρώτους σύγχρονους πίνακες πουλιών που 
έχω δει ζωγραφισµένους από Έλληνα.  Η προσφορά της είναι ευαίσθητη και αξιόλογη.  Όσοι από εµάς είναι ορνιθολόγοι (και, καµιά φορά, 
προσπαθούµε να σκιτσάρουµε ή να ζωγραφίσουµε πουλιά) ξέρουµε πως ένα πουλί είναι σαν τον άνθρωπο, µε τη δική του «προσωπικότητα» και 
χαρακτηριστικά που το ξεχωρίζουν από τα άλλα.  Κοιτάξτε την καµπύλη του λαιµού του πορφυροτσιχνιά, το γύρισµα του κεφαλιού της κίσσας, το 
ράµφος και το κεφάλι της χουλιαρόπαπιας.  Προσέξτε ακόµα τα χρώµατα του συκοφάγου, το γαλάζιο στο φτερό της κίσσας.  Όλα αυτά αποτελούν 
παγίδες για ένα καλλιτέχνη, αλλά η κυρία Αναστασιάδου τα έπιασε σωστά: η λαµπρότητα της ζωής µεταφέρεται µε ακρίβεια στα µάτια µας. 

Όµως από όλα αυτά περισσότερο, η ευαίσθητη απεικόνιση του πτιλώµατος (χωρίς περιττές λεπτοµέρειες ενός φορτωµένου φόντου) είναι το 
χαρακτηριστικό της δουλειάς της κυρίας Αναστασιάδου, που ξαναφέρνει στη θύµηση αγγλικές και ολλανδικές εικόνες του είδους, του 18ου αιώνα.  
Συγχρόνως, ο τρόπος που ζωγραφίζει είναι εντελώς δικός της.  Είναι ένας τρόπος που συνδυάζει την απεικονιστική πιστότητα µε ιµπρεσσιονιστική 
ευαισθησία ρέουσας πινελιάς και φωτός.  Τα πουλιά της, όπως και τα τοπία της, είναι έργα καλλίτεχνα.  Η δουλειά της Όλγας Αναστασιάδου µας 
θυµίζει ότι η ύπαρξη τους είναι άξια προστασίας. 

 
 

«Galerie Ζυγός» 
Αθήνα  1980 
 



 107

 
 

Galerie «Κοχλίας», Θεσσαλονίκη 
 
 
 

Ο αισθητικός άξονας, πιστεύω, στη ζωγραφική της Όλγας Αναστασιάδου είναι περίπου ετούτος: φόρµες που ακατάπαυστα διασπώνται – 
έτοιµες να εκραγούν – κατά τον σκληρότερο, θάλεγα, µπουζιανικό τρόπο και να συντεθούν κατόπιν σε κάποια πασιφανή (συγκεκριµένα) σχήµατα.  Κι 
όλα τούτα χωρίς την θεωρητική πρόθεση. 

Σε όλη τη διαδροµή παρούσα η καθαρότητα του φωτός και η ιµπρεσσιονιστική σκια µε οικειότητα και κατάφαση προς τη ζωή (στο µαύρο 
«καζάνι της τσικουδιάς» υπάρχει το κόκκινο της φωτιάς που δεν έχει σχέση µε την Κόλαση).  Ας µη ψάξουµε λοιπόν στη ζωγραφική της Όλγας 
πρότυπα, βαθυστόχαστες συνθέσεις ή φιλοσοφικά υπόβαθρα. 
Απλές αιτίες υπάρχουν που κινητοποιούν τον χρωστήρα της και προπαντός τη διάθεση της εκείνη µακράν των Κακών σήµερα και της υπαρξιακής 
προβληµατικότητας. 

Η τοπογραφική προέλευση των θεµάτων της δεν είναι αποκλειστικά προσδιοριστική για τη ζωγραφική της.  Τα στοιχεία ζωντανεύουν µέσα 
από τον απλό τρόπο που χτίζει, µόνη, τα εκπληκτικά χρώµατα της. 
Κοιτάξτε το απαράµιλλο γιασεµί της αναπαραστατικής δεινότητας της! 
Μεγάλο πλάνο ή µακρινό καθώς οι σκληροί όγκοι των βουνών µε τη ζεστή λίµνη και το µωβ αυγό, παρουσιάζονται στους πίνακες της µε αγάπη και 
όνειρα λησµονηµένα.  

Ο χρόνος της διάβρωσης είναι ελάχιστος, η δήθεν φθορά αιτία για την αναπαράσταση της γραµµής των οριζόντων και το φυλλοβόληµα της 
ζωής – θάνατος πουθενά. 

Τελικά, η παραµυθένια αίσθηση της ζωγραφικής στην Όλγα, εξαγνισµένη και πέραν της εποχής µας από κάθε µαύρο σηµείο, είναι δυο 
πεντακάθαρα µάτια που προσβλέπουν µε υγεία κι ευχές στο ανθρώπινο µέλλον, µια κίνηση φυσική – το λάληµα ενός πουλιού που πάει να ξεκολλήσει 
από τη µοναξιά του, αποβαλσαµωµένο και πραγµατικό, να ξεφύγει από την αιχµαλωσία της Τέχνης. 

Αξίζει, πιστεύω, να πλησιάσουµε στο απλό µήνυµα της. 
 
 

Μάρκος Μέσκος 
Ιανουάριος 1982 
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Galerie «Κοχλίας», Θεσσαλονίκη 

 
 

Μια επιµονή στην διατύπωση της ζωγραφικής φόρµας, στην τονική χρωµατική διαβάθµιση, στους οπτικούς 

ερεθισµούς από το γύρω περιβάλλον χαρακτηρίζει το έργο της ζωγράφου 'Όλγας Άναστασιάδου. Την επιµονή αυτή 

ενισχύουν µια σεµνότητα εικαστικού ήθους, µια έρευνα για την λεπτοµέρεια και προπαντός µια υγιής όραση γεµάτη 

λυρισµό.   

Σέ µια εποχή πού οι αναζητήσεις ή οί υποταγές του καλλιτέχνη σε καθορισµένες φόρµουλες θολώνουν πολλές φορές 

το ζωγραφικό αποτέλεσµα, το έργο της "Ολγας Άναστασιάδου προσφέρει µια δροσιά στο µάτι καί πείθει για την συνείδηση 

του τεχνίτη πού αγαπάει καί µεριµνά την δουλειά του.  "Ετσι καταφέρνει σιγά-σιγά να αποκτήσει ένα προσωπικό 

γλωσσάριο, πού µε την σαφήνεια του βοηθάει στην επικοινωνία του θεατή µε το έργο 

της ζωγράφου. 

Πιστεύω ότι µε την εργατικότητα πού την διέπει καί µε την συνεχή 

άσκηση θα προσδώσει στην δουλειά της την προσωπική σφραγίδα πού 

όδηγεί στην ολοκλήρωση µιας καλλιτεχνικής δηµιουργίας. 

 

Ν. Σαχίνης 

Ιανουάριος 1982 
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Το ονειρικό µέσα από το πραγµατικό 

στη ζωγραφική της Όλγας Αναστασιάδου 
 
Ανεπηρέαστη από τα σύγχρονα ρεύµατα η Όλγα Αναστασιάδου παραµένει πιστή στην παράδοση, που όµως την ανανεώνει µ΄ ένα τελείως 

προσωπικό τρόπο.  Με µιαν άψογη τεχνική, που χαρακτηρίζεται από την λιτότητα και την καθαρότητα του σχεδίου, την εξαιρετική διαφάνεια του 
χρώµατος, και από µια αφαιρετική, συχνά υπαινικτική εικαστική γλώσσα, µας δίνει µια τέχνη µε αίσθηµα ποιητικό αλλά και ρεαλισµό, µια δική της 
Σαντορίνη, ειδωµένη, από µια εντελώς προσωπική οπτική γωνία. 
 Μια ονειρική Σαντορίνη που ησυχάζει πάνω στο λευκό.  Τα σπίτια της µε την ιδιόµορφη λιτή αρχιτεκτονική τους, τα υπόσκαφα, οι τρούλοι 
των εκκλησιών, η θάλασσα πότε σε κοντινά πλάνα, άλλοτε µακρινή στο βάθος, τα πετρώµατα, που επιπλέον συµβολίζουν και τις γεωλογικές της 
µεταµορφώσεις, αλλά και µια απουσία, η απουσία της ανθρώπινης φιγούρας, είναι τα βασικά στοιχεία των ισορροπηµένων καθαρών συνθέσεων της, 
όπου κυριαρχούν τα γαιώδη χρώµατα σε συνδυασµό µε το γκρίζο, το λευκό και το γαλάζιο, σε ευαίσθητες αποχρώσεις που χαρακτηρίζονται από µια 
εξαιρετική διαφάνεια αποτέλεσµα η τελευταία της άψογης χρησιµοποίησης του δύσκολου υλικού της που είναι η υδατογραφία. 
 Οι απεικονίσεις της Σαντορίνης τις περισσότερες φορές είναι αποσπασµατικές και αποκοµµένες.  Τα διάφορα πλάνα συχνά αποτυπώνονται 
σαν πλάγια νησίδα σε γεωγραφικό χάρτη.  Μας παρουσιάζονται σαν όραµα στο κενό, σαν αποκάλυψη ή γένεση µέσα από το λευκό, καθώς η Όλγα 
Αναστασιάδου δεν γεµίζει ζωγραφικά όλη την επιφάνεια του πίνακα, αναδεικνύοντας έτσι περισσότερο το κύριο θέµα της και επικεντρώνοντας την 
προσοχή µας στην ονειρική και γαλήνια αίσθηση που επιζητεί να µας µεταδώσει.  Ακόµα κι ο ουρανός, τις περισσότερες φορές απουσιάζει.  Έτσι, µε 
αόρατη την πηγή του φωτός, παίζει  µε το φως και τη σκιά που δεν µας υποβάλλονται από την ατµόσφαιρα, αλλά από το ίδιο το αντικείµενο το οποίο 
βγάζει από µέσα προς τα έξω το δικό του φως και τη δική του σκιά, υπογραµµίζοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο, σαν αυτόφωτο, την ιδιαιτερότητα της 
ύπαρξης του αλλά και την εσωτερικότητα του µε την οποία µας καλεί να επικοινωνήσουµε. 
 Σε άλλα έργα της πάλι, µε ρεαλιστικό βλέµµα, απεικονίζει στοιχεία της αρχιτεκτονικής µας κληρονοµιάς (πλάνα των κτισµάτων κοντινά, 
πόρτες, περίτεχνες σιδεριές, παράθυρα θολωτά) προσπαθώντας να τα διασώσει αναλλοίωτα µέσα στο χρόνο. 
 Με µια εντελώς ιδιαίτερη ευαισθησία αλλά και δυναµικά µέσα στο χώρο, αντιµετωπίζει η Όλγα Αναστασιάδου τα πετρώµατα της Σαντορίνης, 
τα ανοιχτά σπλάχνα της.  Άλλοτε σε τοµή, στις διάφορες διαστρωµατώσεις τους σαν στήριγµα αλλά και απόληξη της πολιτείας, άλλοτε αχνά, να 
χάνονται στον ορίζοντα, όπου προβάλεται ο αριστοτεχνικά δουλεµένος τρούλος µιας εκκλησιάς, είτε ειδωµένα από ψηλά – απολήξεις της στεριάς 
µεσ΄ τα γαλαζοπράσινα νερά – να σχηµατίζουν χαράδρα µ΄ ένα κοµµάτι της πολιτείας ανάµεσα, µε µια τάση αποκόλλησης προς ανύψωση, σαν δίχως 
βάρος. 
 Εκεί όµως που η Όλγα Αναστασιάδου κατορθώνει µια µεταµόρφωση του πραγµατικού, είναι στην δυναµική τοποθέτηση των πετρωµάτων σε 
πρώτο πλάνο, όταν αυτά γίνονται κεντρικό της θέµα, µε νύξεις µόνο της πολιτείας, χαµένες στο βάθος.  Έχεις την αίσθηση διάφανων όγκων σε 
κίνηση ή µπορείς να τα δεις και σαν τσαλακωµένα λαµπερά υφάσµατα κι αλλού πάλι σαν απολιθώµατα δέντρων που αναδύονται στο κενό.  Εδώ το 
εικονικό µπορεί να αναγνωσθεί και σαν αφηρηµένο, αλλά και αντίστροφα. 
 Είναι ένας καινούριος δρόµος που ανοίγεται για την Όλγα Αναστασιάδου; Η γνησιότητα της, σίγουρα, θα ακολουθήσει τις βαθύτερες 
εσωτερικές διεργασίες της. 
 
Φεβρουάριος 1992 
Στην πρόσφατη δουλειά της αυτό το νέο της άνοιγµα εκφράζεται µε την υπογράµµιση της αδιάσπαστης συνοχής του αρχιτεκτονικού και του 
γεωλογικού στοιχείου, που επιτυγχάνεται µε υπαινικτικούς κάθετους άξονες, συνδετικούς των παραπάνω στοιχείων. 
 
Μάιος 2000  
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               Μαρία Καραγιάννη 
Μήνυµα Υποµονής και  Αγάπης 

 
Η Όλγα αγγίζει µε τα λεπτά δάχτυλα της ευαισθησίας της 

κάθε πτυχή του επιστητού. 
τον ρόζο της πόρτας, ίδια µε τα ξεφτισµένα χρώµατα των «Χαλατών». 

αφουγκράζεται µε τις κεραίες της αγάπης κάθε µήνυµα. 
 

ξέρει να δέχεται το κάθε τι – ξέρει να σέβεται το κάθε τι 
δεν το αδειάζει, το απιθώνει στο χαρτί µε σεβασµό. 

 

Η Όλγα δε βιάζεται, δεν βιάζει τη πραγµατικότητα. 
αφουγκράζεται τους εσωτερικούς ρυθµούς, 

αισθάνεται τη φωνή που κρύβει η ροζιασµένη πόρτα. 
ξεσκεπάζει χωρίς να εκθέτει, πλησιάζει µε αγάπη, µε ενδιαφέρον 

όχι µε νοσηρή περιέργεια. 
 

Κι΄ έτσι όλα της ανοίγονται, - µιλάν ή ψιθυρίζουν, 
κλαίνε ή δακρύζουν, ανοίγονται ή κλείνονται 
κι’ όλα είναι αληθινά – κι΄ έτσι κι΄ αλλιώς. 

 

∆εν τα ντύνει µε το µανδύα της ευπρέπειας 
τα σέβεται και στην κατάντια τους – η λύπη της δεν τα ντροπιάζει… 

τα χρώµατά της χαϊδεύουν την ένοχη αµέλεια τους. 
 

Κι΄ έρχεσαι εσύ κι΄ έρχοµαι εγώ 
ερχόµαστε όλοι εµείς και ψάχνουµε 

καθείς µε τις δικές του κεραίες 
και µέσα από τις γραµµές και τα χρώµατα, 

ακούµε ήχους, οσφραινόµαστε οσµές, 
νοιώθουµε το χρόνο, υποµονετικό και ελπιδοφόρο 

αυτό τον ίδιο που καταβρόχθισε τα «Χαλατά». 
 

Έρχεται η δική µου ελπίδα να συµπληρώσει την δική σου 
κι΄ ένα ευχαριστώ πηγάζει γι΄ αυτό το µεγάλο λευκό 

γι΄ αυτές τις ατελείωτες καµάρες για τις αρχινισµένες γραµµές 
 

Η Όλγα έρχεται κοντά µας χωρίς κραυγές 
ανοίγει η καρδιά µας 

βλέπουµε την συνέχεια των γραµµών 
µυρίζουµε τον θαλασσινό, βουνήσιο αέρα… 
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∆εκέµβριος 1995     Μαργαρίτα Μαµαλάκη 

Χρύσανθος Α. Χρήστου 
Οµότιµος καθηγητής της Ιστορίας της Τέχνης στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 

Ακαδηµαϊκός 
 
Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ 
 

Με σπουδές στη Ζυρίχη στη KUNSTGEWERBESCHULE τα χρόνια 1973-78 η Όλγα Αναστασιάδου που έχει γεννηθεί στη 
Θεσσαλονίκη, από τις πρώτες προσπάθειες της αφιερώθηκε ιδιαίτερα στην υδατογραφία. Και µε την επιστροφή της στην Ελλάδα το 
1978 εργάσθηκε µια σειρά από υδατογραφίες µε θέµα τα Πουλιά που έδειξε την εξαιρετική επίδοση της στο σχέδιο και την έµφαση στις 
καθαρά βεριστικές αξίες. Έτσι µας έδωσε µια σειρά πουλιά που φαίνεται ότι βρίσκονται σε ένα ουδέτερο χώρο και διακρίνονται πέρα 
από την ακρίβεια της ρεαλιστικής περιγραφής της και για την εσωτερική ζωγραφική αλήθεια των διατυπώσεων της. Όπως µάλιστα 
διαπιστώνει κανείς στις πιο χαρακτηριστικές προσπάθειες αυτής της κατηγορίας µε αξιοποίηση όλων των εκφραστικών δυνατοτήτων 
της γραµµής και το σχετικά περιορισµένο ρόλο του χρώµατος καταλήγει σε εξαιρετικά αποτελέσµατα. Τα χρόνια που ακολουθούν και 
πάντα µε την τεχνική της υδατογραφίας η προικισµένη αυτή καλλιτέχνης προχωρεί και την µελέτη και την προσωπική ερµηνεία του 
φυσικού χώρου, δηλαδή την τοπιογραφία για να διευρύνει και να πλουτίσει τις διατυπώσεις της. Και ενώ έχει σαν αφετηρία την οπτική 
πραγµατικότητα δεν περιορίζεται στην απλή εξωτερική µεταφορά των στοιχείων της στη ζωγραφική επιφάνεια. Προχωρεί πάντα σε µια 
προσωπική µετάφραση τους, που ο συνδυασµός της πιστότητας και ποιότητας του σχεδίου, η τονισµένη σχηµατοποίηση και η έµφαση 
στο ουσιαστικό δίνει και νέες διαστάσεις στη ζωγραφική της γλώσσα. Με τον τρόπο αυτό επιβάλλεται ένας καθαρά ποιητικός και συχνά 
µουσικός χώρος που δεν αφήνει σε καµία περίπτωση αδιάφορο το θεατή. 

Αυτό που διαπιστώνει εύκολα ο µελετητής της υδατογραφίας της Όλγας Αναστασιάδου είναι πρώτα από όλα ότι χρησιµοποιεί µια 
καθαρά προσωπική τεχνική, µε την οποία αποφεύγει τον καθοριστικό ρόλο του χρώµατος, που δεν είναι ρευστό και σε µάζες, αλλά 
πάντα υποταγµένο στο σχέδιο. Με τον τρόπο αυτό επιβάλλεται σαφέστερα η σαφήνεια των µορφών και ο χαρακτήρας του χώρου, µε τα 
κλειστά περιγράµµατα, τον καθοριστικό ρόλο των δοµικών χαρακτηριστικών του θέµατος και την εσωτερικότητα του συνόλου. Μάλιστα 
σε πολλές περιπτώσεις χρησιµοποιεί ένα περισσότερο γεωµετρικό µορφοπλαστικό  λεξιλόγιο που σε συνδυασµό µε τα ασκητικά 
περισσότερο ψυχρά χρώµατα που εντατικοποιούνται από την διακριτική παρεµβολή ζεστών τόνων, δίνουν αµεσότητα και εκφραστικό 
πλούτο στη ζωγραφική επιφάνεια. Χρησιµοποιεί συχνά συνδυασµούς καµπυλόµορφων, καθέτων και διαγωνίων τύπων, που τονίζουν τα 
ποιητικά στοιχεία του θέµατος ή τον δυναµικό επεκτατικό χαρακτήρα του χώρου. Έτσι σε χαρακτηριστικές προσπάθειες από τον 
νησιώτικο κόσµο δίνει σύνολα που έχουν χαρακτήρα εσωτερικών οραµάτων µε διαχρονικό περιεχόµενο. Χωρίς να θυσιάζει την 
πιστότητα της περιγραφής όταν δίνει συνδυασµούς της ανθρώπινης παρουσίας µε τα αρχιτεκτονικά θέµατα και φυσικού χώρου µε το 
ελεύθερο τοπίο, φτάνει κυριολεκτικά στις εσωτερικές διαστάσεις των θεµάτων της. Το συχνά αυστηρά γεωµετρικό λεξιλόγιο, µε τα 
κάθετα, οριζόντια και διαγώνια στοιχεία, µεταφέρουν στο θεατή όχι τόσο τα επιφανειακά χαρακτηριστικά περιοχών του τόπου µας όσο 
και τον ίδιο τον εσωτερικό τους χαρακτήρα, θα έλεγε κανείς την ίδια την ψυχή τους. Αν µείνει κανείς ιδιαίτερα σε έργα της, όπως το µε 
τίτλο Καταρράχτης – Σύµη, µε τα σπίτια σε εναλλαγές ζεστών και ψυχρών χρωµάτων, καθέτων και οριζοντίων τύπων και διαγώνιας 
οργάνωσης δεν βλέπει απλώς, αλλά κυριολεκτικά ζει το τοπίο της Σύµης µε τον οικισµό πραγµατικό καταρράκτη. Για να δώσει µάλιστα 
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το καθολικό και διαχρονικό χαρακτήρα µερικών θεµάτων χρησιµοποιεί την αποσµατικοποίηση και τα υπαινικτικά στοιχεία, τα 
ελλειπτικά χαρακτηριστικά και την σχηµατοποίηση µε εξαιρετική επιτυχία. Και αναµφίβολα µερικές από τις πιο σηµαντικές 
προσπάθειες, που αποδεικνύουν και τον πλούτο της ζωγραφικής της γλώσσας, είναι ακριβώς τα έργα αυτής της κατηγορίας. Το µε την 
ιδιαίτερη έµφαση στα ασκητικά χρώµατα και τις µικρογραφικές λεπτοµέρειες κοµµάτι µιας εκκλησίας, τα µελωδικά τόξα µιας άλλης, τα 
φλογισµένα κλαδιά ενός ελαιόδενδρου, τον κορµό µε τις κουφάλες ενός άλλου. Ακόµη έχουµε υδατογραφίες της που δίνουν µια 
σουρεαλιστική εξωπραγµατική απόδοση του χώρου, µε την έµφαση άλλοτε στα τονισµένα κάθετα στοιχεία άλλοτε στα σκόπιµα 
ακαθόριστα και προβληµατικά χαρακτηριστικά και άλλοτε ακόµη στα µεγάλα κενά της ζωγραφικής επιφάνειας. Και πέρα από τ’άλλα 
είναι τα ελλειπτικά στοιχεία και τα κάθε είδους υπαινικτικά θέµατα, τα κενά και οι τοµές που δίνουν στα έργα της µια καθαρά 
ζωγραφική αλήθεια. 

Πρόκειται ουσιαστικά για µια υδατογραφία, που διακρίνεται για την ποιότητα του σχεδίου, τον σκόπιµα ακαθόριστο και 
προβληµατικό χώρο, τα υπαινικτικά χαρακτηριστικά και την αποσµατικοποίηση και σε µερικές περιπτώσεις την κάπως σουρεαλιστική 
ατµόσφαιρα. Μια ζωγραφική της αµεσότητας και της γνησιότητας, της εσωτερικής αλήθειας και της ποιητικής φωνής. 
 
Μάιος 2000              

Χρύσανθος Α. Χρήστου 
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Αέναη Κίνηση 

 

Ουρανός και γη, πλώρη, πανιά, αλυσίδα, άγκυρα, ελευθερία και δέσµευση. 

Τάση φυγής πέρα απ’ το γνώριµο. Αναζήτηση. 

Βαθιά επιθυµία εσωτερικής αλλαγής. 

Αναζήτηση και αποφυγή µαζί. 

 

Η ίδια αλυσίδα που σηκώνει την άγκυρα για νέες αναζητήσεις, καινούρια ταξίδια, η ίδια ρίχνει την άγκυρα βαθιά εκεί όπου  ”κρατά γερά τις 

γαληνές βαρκούλες και τα όνειρά µας ”. 

Σύµβολο σταθερότητας, ησυχίας και πίστης, ανάµεσα στην αέναη κίνηση του νερού και των στοιχείων, στο ρεύµα των αισθήσεων και των 

συναισθηµάτων. 

Ελπίδα στις καταιγίδες της ζωής. 

Πάλη ανάµεσα στο συµπαγές και στο υγρό στοιχείο, στη γη και το νερό, επιθυµίες και λογική. 

Καρνάγιο. 

Επιστροφή. Ανάγκη ησυχίας, ειρήνης, φροντίδας, υποστήριξης. 

Άντληση δύναµης για ένα νέο ξεκίνηµα, σαν ένας άλλος ∆ον Κιχώτης για καινούριες εµπειρίες καινούριους ορίζοντες, έρευνα – γνώση. 

 

Κάποιο έργο από την συλλογή στο καρνάγιο της Σύρου, ήρθε σε απρόσµενο χρόνο να µε ακινητοποιήσει, να µε αγγίξει µε τη δύναµη των 

γραµµών του, τη φωτεινότητα και διαφάνεια των χρωµάτων του και το µυστήριο που κρύβει µέσα σε µία αρµονική συνύπαρξη αντιθέσεων. 

 

Στο χώρο όπου αποµονώνεται  και προσπερνά την  καθηµερινή πραγµατικότητα,  η Όλγα Αναστασιάδου ξεχνά τον χρόνο κι’ ερµηνεύει µε 

σεβασµό, την οµορφιά που ψάχνει και βρίσκει παντού µε τα µάτια της καρδιάς. 

Καθώς είχα την τύχη να την γνωρίσω σε  κάποια στιγµή της δηµιουργικής της πορείας, πήρα µία γεύση ανθρώπινης συµπεριφοράς που χαρακτηρίζει 

τη ζωγράφο, όπου κυριαρχούν η ευαισθησία, η απλότητα, η ειλικρίνεια και η ευθύτητα, η αγνότητα, η αλήθεια και η καλοσύνη. 

 

Θεσσαλονίκη - Ιούλιος 2003                              Κατερίνα  Σοτρίδου 
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Η Υ∆ΡΑ ΤΗΣ ΟΛΓΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ 

 
 
 Ἀρχές Ἰουνίου 2005.  Καλοκαιρινή εὐδίa.  Στόν Κάβο τῆς Ὕδρας κατεβαίνω ἀπό τό σπίτι µου πρός τό λιµάνι.  Στά µισά του δρόµου, σέ µία σκιά, ἀτενίζοντας τό πανόραµα τοῦ 
«κοίλου» της Ὕδρας, κάθεται κάποιος σέ φορητό σκαµνάκι µέ ὅλα τά σύνεργα τῆς ζωγραφικῆς· σύνεργα µᾶλλον τῆς ἀρχιτεκτονικῆς παρά τῆς ζωγραφικῆς: Ἀντί γιά Καβαλλέτο, λάδια καί 
πινέλα, σχεδιαστική πινακίδα, χαρτί µεγάλο (50x70 ἐκ.) ὑδατογραφίας, χάρακες καί τρίγωνα καί µολύβι.  Ἀπό δίπλα µία κασετίνα µέ ὑδροχρώµατα. 
 Ζωγραφίζω ὁ ἴδιος καί ξέρω πόσο ἐκνευριστικά εἶναι τά ἀδιάκριτα ἐρωτήµατα καί οἱ ἀκόµα πιό ἀδιάκριτες µατιές τῶν περαστικῶν, ὅταν ἐργαζόµαστε στό ὕπαιθρο.  Προσπερνῶ τήν 
ζωγράφο, ἀµίλητος.  Γυρίζοντας µετά ἀπό δύo ὥρες τήν βρίσκω στήν ἴδια θέση, ἥρεµη, συγκεντρωµένη ἀπόλυτα στό ἔργο της.  Τήν ξαναβρίσκω τήν ἐπαύριο  καί τήν µεθεπόµενη ἡµέρα.  Μ΄ 
ἔχει ἐντυπωσιάσει τό µεθοδικό δόσιµο τῆς ἀγνώστου µου ζωγράφου στό ἀντικείµενό της.  Τό πῶς δουλεύει, µέ στοχαστικότητα, προσήλωση καί κυρίως µέ εὐτυχία, µοῦ µεταδίδει ἕνα 
αἴσθηµα χαρούµενης κατάφασης τοῦ κόσµου.  Αὐτό µέ προκαλεῖ νά τῆς µιλήσω. 
 Κοιτάζω µέ ἔκπληξη καί βαθειά ἐσωτερική ἀνταπόκριση τό ἤδη ἀρκετά προχωρηµένο ζωγράφηµά της.  Τολµῶ διάφορες παρατηρήσεις καί ἀποτιµήσεις.  Ἡ Ὄλγα Ἀναστασιάδου µοῦ 
λέει πώς ἑτοιµάζει ἔκθεση µέ τοπιογραφίες της στήν Θεσσαλονίκη καί µοῦ προτείνει νά γράψω κάτι ἀπό αὐτά πού τῆς λέω, γιά τόν τρόπο πού δουλεύει.  Ἀνταποκρίνοµαι πρόθυµα.  Θά 
ἐπαναλάβω ἐδῶ περίπου τά ὅσα τῆς εἶπα καί θά προσθέσω καί µερικά πού δέν τῆς εἶπα, γιά τό ἕνα ἔργο της, αὐτό καί µόνο πού δούλευε ἐκείνες τίς µέρες καί πού κρατῶ ἐναργέστατα στήν 
µνήµη µου.  ∆έν τοῦ ἔχει δώσει ὄνοµα.  Τό ὀνοµάζω: «Ὕδρα. Κυψέλη κτισµάτων». 
 Ὑπάρχει, σάν θεµέλειο τῆς σύνθεσης, ἕνας ἰχνογραφηµένος σκελετός:  Ἕνα αὐστηρό σχέδιο µέ µολύβι ἀχνό, ἕνα πλέγµα ἀπό λεπτές εὐθεῖες γραµµές, κάθετες, ὁριζόντιες, πλάγιες, 
πού συνθέτουν µέ µεγάλη ἐνάργεια µία κυψέλη κτισµάτων.  Ὄγκοι ἁπλοί, ποικιλλόµορφοι πού διατάσσονται προσθετικά στήν πλαγιά.  Ὁ χρωµατισµός µέ τό ὑδρόχρωµα προστίθεται 
διάφανος, µέ µεγάλη οἰκονοµία.  Τό σχέδιο διαφαίνεται κάτω ἀπό τό χρῶµα. 
 Εἶναι ἕνα τµήµα τῆς φυσικῆς χοάνης, τοῦ «κοίλου» µέσα στό ὁποῖο ἀναπτύσσεται ἡ Ὕδρα:  Ἕνας κάθετος τοµέας τῆς πόλης ἀπό τήν παραλία κάτω, µέχρι τά τελευταῖα σπίτια, 
ψηλά.  Τό ἰχνογράφηµα παριστάνει µόνο τίς ἀκµές τῶν στερεῶν τῶν κτισµάτων.  Στήνεται ἕνα «κρυστάλλωµα» κύβων, - τά  κτίσµατα - καί πρισµάτων, - οἱ τετράριχτες στέγες - πού 
διαβάζεται σάν τµήµα ἀντιπροσωπευτικό τοῦ συνόλου τῆς πόλης.  Ἡ µατιά τοῦ παρατηρητή τῆς ἀπεικόνισης µπορεῖ νά ἐπεκτείνει ἐλεύθερα τήν ἀνάγνωση, νά «οἰκοδοµήσει» µέ τήν φαντασία 
του κάτ΄ ἐπέκτασιν τήν ἴδια κυψέλη ὄγκων καί πρός τά δεξιά καί πρός τά ἀριστερά· µπορεῖ ὅµως καί νά περιορισθεῖ στήν ἐντατική ἑστίαση ἑνός µικροῦ τµήµατος τοῦ πολεοδοµικοῦ συνόλου, 
νά εἰσδύσει στήν λεπτοµέρεια. 
 Ὁ ἐπαρκής θεατής ἔχει τήν θαυµαστή ψευδαίσθηση ὅτι ἡ ζωγράφος «κτίζει» ξανά τήν πόλη, σχεδιάζοντάς την µέ τήν ἀπέριττη αὐτή ἀκρίβεια, ἐπαναλαµβάνοντας µέ µιά χειρονοµία 
εἰκαστική, σέ σύντοµο σχετικά διάστηµα, τό ἔργο οἰκοδοµήσεως τῆς ἱστορικῆς πολιτείας πού χρειάσθηκε χρόνια πολλά γιά νά ὁλοκληρωθεῖ.  Ὁ τρόπος τῆς παράστασης εἶναι ἀκραιφνῶς 
τεκτονικός.  Καµµία διάθεση «γραφικότητος» µέ τήν παράσταση ἀτµοσφαιρικῶν λεπτοµερειῶν.  Λείπουν τά ψιµύθια τῶν προσόψεων,  ἀλλά ἀκόµη καί τά περισσότερα ἀπό τά ἀνοίγµατα τῶν 
κτισµάτων.  Ὁ Οὐρανός χωρίς χρῶµα: τό λευκό χαρτί.  Τό ἴδιο καί ἡ Θάλασσα, ὑποδηλώνεται µόνο ἀπό τόν ἀντικατροπτισµό τῶν προσόψεων, δέν ἔχει δικό της χρώµα. 
 Ἡ λιτότητα καί ἀφαιρετικότητα τοῦ τρόπου σχεδίασης ἐπαναλαµ-βάνεται καί στήν διάταξη τῶν ἁπαλῶν τόνων τοῦ ὑδροχρώµατος.  Καί ἐδῶ καµµία δῆθεν «γραφική» ἀσάφεια, 
λείπει ἡ διαπλοκή καί ἡ ἀλληλεπίθεση χρωµάτων καί κυρίως τά «µουντζουρώµατα».  Ἀντ΄ αὐτοῦ ἐπιφάνειες αὐστηρό-τατα καθορισµένες - οἱ προσόψεις τῶν κτισµάτων - , ἡ κάθε µία σέ ἕναν 
µόνο τόνο (σέ µιά εὐρεία σκάλα γκρίζων, µαβιῶν καί φαιῶν), ἐνιαῖο καί διάφανο.  Οἱ ἔντονα φωτισµένες ὄψεις τῶν σπιτιῶν πρός τά ἀνατολικά: ἄσπρο χαρτί, ἄβαφο.  Οἱ στέγες σέ µία 
διακριτική διαβάθµιση τόνων γαιώδους χρώµατος.  Βρισκόµαστε ἐδῶ ἀντιµέτωποι µέ τήν αὐθεντική τεχνοτροπία τῆς ὑδατογραφίας πού ἀντλεῖ τήν ὑποβλητική της ἐκφραστικότητα ἀπό τήν 
διαφάνεια τοῦ χρώµατος καί τήν ἀνεπανάληπτη ἀπόδοση τῆς ἀτµοσφαιρικότητας µέ τό φῶς πού ὑποδηλοῦται ἀπό τό λευκό χαρτί.  Ἡ ζωγραφική αὐτή δέ χρειάζεται περιγραφικότητα ἤ 
παράσταση λεπτοµερειῶν τῶν δρωµένων στήν πόλη, δέν καταφεύγει στήν ἐπιφανειακή ρητορική τοῦ «τοπικοῦ χρώµατος».  Τῆς ἀρκεῖ νά µᾶς προσφέρει ἕνα ἰδεόγραµµα τῆς πόλης, πυκνό. 
 Ἡ καλλιτέχνης θά µποροῦσε νά ἐπαναλάβει σάν «πιστεύω» της τήν ὁµολογία τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη (στά «Ἀνοικτά Χαρτιά»): «Ἡ ἔµφυτη ροπή µου ν΄ ἀνασυνθέτω ἀπό τά στοιχεῖα 
(…) ἕνα ἰδανικό πρότυπο, λειτουργοῦσε (…) ἀσταµάτητα µέσα µου καί µέ ἔκανε, ὕστερα ἀπό µία σειρά προσθαφαιρέσεις, νά κρατῶ τελικά µία σύνοψη τοπίου καθαρά ὀνειρική, πού ὡστόσο 
ἔνιωθα  
να᾿ναι πιό πραγµατική ἀπό τήν ἄλλη, τήν προσιτή ὁποιαδήποτε στιγµή στίς αἰσθήσεις µου». 
 
 

           Καθηγητής Ἀλέξανδρος Παπαγεωργίου – Βενετᾶς 
         Ἀρχιτέκτων – Πολεοδόµος   

 
Μόναχο, Αὔγουστος 2005     
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Ολγα Αναστασιάδου Ολγα Αναστασιάδου Ολγα Αναστασιάδου Ολγα Αναστασιάδου ----    GENIUSGENIUSGENIUSGENIUS    LOCCILOCCILOCCILOCCI                

 

Η αίσθηση τη̋ δουλειά̋ τη̋ Όλγα̋ Αναστασιάδου, τόσο για το µυηµένο όσο και για τον απλό θεατή είναι ανακουφιστική…   

Τα κάδρα τη̋ διαθέτουν ευκρίνεια και εσωτερική καθαρότητα, ενώ συνάµα σου µεταδίδουν το συναίσθηµα ότι "κρυφοκοιτά̋" τι̋ πόλει̋ τη̋, 

τι̋ αυλέ̋, τα σπίτια. 

 

Μέσα από την εξαντλητική καταγραφή τη̋ δοµή̋ του τόπου που ζωγραφίζει, σε βάζει – θε̋ δε θε̋- να ανακαλύψει̋ το µικρά και µεγάλα 

µυστικά του’ -  Αυτά που κρατούν το βαθύ εσωτερικό του νόηµα και δίνουν " το πνεύµα του τόπου" το " το " το " το " GeniusGeniusGeniusGenius        LLLLocciocciocciocci""""    

 

Είναι µια έννοια που σηµαδεύει, από τι̋ αρχέ̋ του 20ου αιώνα, την ιστοριογραφία τη̋ αρχιτεκτονική̋, σηµατοδοτώντα̋ την αντίστιξη µε την 

παγκοσµιότητα και τον ορθολογισµό του "µοντέρνου " που είχε θριαµβευτικά εισβάλει  αδιαφορώντα̋ για τα πάντα στην ευφορία του. 

 

 Φαντάζει ότι ολισθαίνει ο οµιλητή̋ σε παράπλευρα  "οικεία τοπία", όπω̋ η αρχιτεκτονική, µε τι̋ έννοιε̋ που εισάγονται στη συζήτηση. 

Πιστεύω όµω̋ ότι η παράληλη αυτή ανάγνωση, βοηθάει στην κατανόηση τη̋ ταυτότητα̋ των έργων τη̋ Όλγα̋ Αναστασιάδου.  

 

Η Όλγα Αναστασιάδου µε "τη ζωγραφική των τόπων τη̋" βρίσκεται στο µυχό τη̋ αρχιτεκτονική̋ αναπαράσταση̋ και δεν είναι τυχαίο ότι δύο 

αρχιτέκτονε̋ (Παπαγεωργίου – Βενετά̋ και η γράφουσα) αισθάνονται τόσο άνετα αναπτύσσοντα̋ τη δουλειά τη̋ 

 

Επιστρέφοντα̋ ξανά  στην εισαγωγική παρατήρηση, ένα βασικό δίπολο χαρακτηρίζει την τέχνη τη̋ Ολγα̋  Αναστασιάδου.    

   ΑΝΑΤΟΛΗ - ∆ΥΣΗ 

   ΚΑΤΑΓΩΓΗ  –  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

                                             ΠΑΙ∆ΕΙΑ                                                    
   ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ  - ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

που διακρίνεται µε ξεκάθαρη άνεση και αυτοπεποίθηση περισσή στο τελικό αποτέλεσµα τη̋ ζωγραφική̋ τη̋’ -..... Με καταγωγή και αναφορά 

στη Μ. Ασία και την Κωνσταντινούπολη, τόπο  και πλαίσιο ζωή̋ των γονιών τη̋, η Ανατολή έχει ανεξίτηλα σηµαδέψει το ψυχισµό τη̋ 

ζωγράφου.  

Η σιδερένια κλειδαριά τη̋ εξώπορτα̋ απ΄ την αυλή του σπιτιού στην Πόλη, που κρέµεται στον τοίχο του σπιτιού τη̋ Ολγα̋, ανοίγει διάπλατα 

του̋ ορίζοντε̋ των έργων τη̋, µε σίγουρο βλέµµα στην καρδιά  των θεµάτων τη̋.  

- ......Με σπουδέ̋ στην Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών τη̋ Ζυρίχη̋, ενό̋, από το πιο πιστά στη θετικιστική φιλοσοφία του̋, Πανεπιστήµια τη̋ 

Ευρώπη̋, η Όλγα Αναστασιάδου έχει καταφέρει να µετουσιώσει µε επιτυχία αυτό που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε "νατουραλιστικό 

ορθολογισµό". 

 

Λίγα λόγια για τι̋ αρχέ̋ τη̋ Σχολή̋, απ’  όπου αποφοίτησε η ζωγράφο̋, καταδεικνύουν τη µεγάλη παράδοση στην οποία υπογράφει κατ’ 

αρχήν, δραπετέυει δε µε µαεστρία στη συνέχεια: 

- Η φιλοσοφία τη̋ Σχολή̋ τη̋ Ζυρίχη̋, κάτω από την επίδραση του µεγάλου θεωρητικού Αρχιτέκτονα Gottfried Semper, ∆ιευθυντή για χρόνια 

τη̋ Αρχιτεκτονική̋ Σχολή̋ του E.T.H., βασίζεται  
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στη σύνθεση των " εφαρµοσµένων (τεχνικών) τεχνών’, µέσα από  την  ανάπτυξη των οποίων διαµορφώνονται οι πρὁποθέσει̋ για τη 

δηµιουργία τη̋ ‘τέχνη̋’. 

 

Με πρότυπο τι̋ µελέτε̋ του βοτανολόγου Cuvier,  

όπου, στι̋ µορφέ̋ των απολιθωµάτων του, ο Semper ανακαλύπτει τα Αρχέτυπα των Μορφών, αλλά και µε βάση το ιδεογράφηµα του 

πρωτόγονου καλυβιού τη̋ Καρἀβική̋,  το ‘Caribbean hut’  

o Semper διατυπώνει την αρχή ότι η ανάπτυξη των τεχνικών δεξιοτήτων του ανθρώπου καθορίζει το αισθητικό αποτέλεσµα που θα παραχθεί 

στην πορεία του χρόνου. 

 

Η διατύπωση µε σαφήνεια από τον Semper τη̋ "απαρχή̋’ τη̋ πνευµατική̋ δηµιουργία̋, αποτέλεσε τη βάση τη̋ εκπαιδευτική̋ φιλοσοφία̋ 

του Πανεπιστηµίου τη̋ Ζυρίχη̋, για δύο αιώνε̋  

∆εν είναι άµοιρο σχολιασµού ότι οι οργανικέ̋ µορφέ̋ και η µηχανική τελειότητα  του Calatrava είναι απόρροια τη̋ σπουδή̋ του στην 

Αρχιτεκτονική Σχολή τη̋ Ζυρίχη̋, ούτε ότι, µέχρι πριν 30 χρόνια, ήταν η µόνη Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών στην Ευρώπη. 

 

Στο βασικό του φιλοσοφικό πόνηµα Der Stil,  

o Semper διακρίνει 3 βασικέ̋ ποιότητε̋ τη̋ µορφή̋ – δηλαδή τη̋ αισθητική̋ οµορφιά̋:  Συµµετρία – Αναλογία - Κατεύθυνση 

Οι ποιότητε̋ αυτέ̋ είναι χαρακτηριστικέ̋ και µαζί µε την τεχνική τελειότητα, αποτελούν το βασικό υπόβαθρο των τοπίων τη̋ Αναστασιάδου.  

 

Παράλληλα όµω̋ είναι διάχυτη η συναισθηµατική προσέγγιση, µέσα απ’ την οποία, καταγράφει τι̋ ποιότητε̋ και τα χαρακτηριστικά του 

τόπου που απεικονίζει.  

 - Ι miss  times like these – places like these ( διάλογο̋ µοναδικό̋ στο δειλινό από το «Τσάι στη Σαχάρα»)— 

 

Ανάλογα,  

Η πορεία τη̋ ζωγράφου στα θέµατα τη̋ είναι τελετουργική: 

1. ∆ιαλέγει τα θέµατα τη̋ ώστε να διαθέτουν  

 -χωρική ποιότητα 

 - δοµή υψηλή̋ αισθητική̋  

 - φυσική οµορφιά των τοπίων 

  2. Τοποθετεί το θεατή σε τέτοια θέση ώστε  να γίνονται αντιληπτέ̋                                  

απ έξω – οι ροέ̋ (κατευθύνσει̋) του  τοπίου                                          

 από µέσα- οι φυγέ̋ του χώρου 

 

3. Με αυτέ̋ τι̋ πρὁποθέσει̋ αναπτύσσει την τεχνική τη̋ απεικόνιση̋. 

 Η Αναστασιάδου είναι συναισθηµατική τοπιογράφο̋ που όµω̋ δεν εντάσσεται σε καµία από τι̋ ροµαντικέ̋ σχολέ̋ τη̋ υδατογραφία̋. Η 

επιλογή τη̋ είναι σαφή̋ στι̋ διάφορε̋ εκφράσει̋ του ανθρωπογενού̋ τοπίου και των ποιοτήτων του:    

- Η βάση το περίγραµµα και το φόντο του θέµατο̋ αποκτούν εικαστική υπόσταση από τον χρωµατικό χειρισµό τη̋ κυρίαρχη̋ µορφή̋ 
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- Το λευκό γίνεται γλαυκό – πάλλεται  

-                    Τα χρώµατα επιστρατεύονται σοφά  

                      για να αποδώσουν το πνεύµα του τόπου 

Από Από Από Από του̋ πίνακε̋ τη̋ αναδύεται το του̋ πίνακε̋ τη̋ αναδύεται το του̋ πίνακε̋ τη̋ αναδύεται το του̋ πίνακε̋ τη̋ αναδύεται το GeniusGeniusGeniusGenius        LLLLocciocciocciocci,,,,    

       Η µοναδική ποιότητα του τόπου του C.N. Schultz 

 

Ακουµπώντα̋ στου̋ πίνακε̋-- 

Στη Σύρο :  Η αναπαράσταση είναι σχεδόν   περιγραφική - µυθιστορηµατική  

- µε τι̋ λεπτοµέρειε̋ των σπιτιών τη̋  

- τα κλασικά διακοσµητικά στοιχεία του̋,  

- τι̋ γειτονιέ̋ να διατρέχουν τα κάδρα τη̋ \ 

κι από απέναντι  

-       τα περήφανα καράβια στα καρνάγια σχεδόν έτοιµα να βουτήξουν στο γαλάζιο που παραµονεύει 

 

            Στην Ύδρα:   

Κυριαρχεί η τεκτονική ποιότητα του χώρου,  

µε την ταύτιση του οικισµού στο κυρίαρχο ανάγλυφο  

Στο κατόπι, ξεχωρίζουν οι οµάδε̋ των σπιτιών, 

 οι τοίχοι – οι µάντρε̋  

και τα σύµβολα : το ψηλόκορµο καµπαναριό  

η πορφυρή σταυροειδή̋ Βασιλική µε τον τρούλο. 

 

Το σύνορο µε το νερό καθοριστικό στι̋ επιλογέ̋ τη̋Το σύνορο µε το νερό καθοριστικό στι̋ επιλογέ̋ τη̋Το σύνορο µε το νερό καθοριστικό στι̋ επιλογέ̋ τη̋Το σύνορο µε το νερό καθοριστικό στι̋ επιλογέ̋ τη̋   

Ο αντικατοπτρισµό̋  

(προσφιλή̋ συνθετική επιλογή των ιστορικών αρχιτεκτόνων)   

εκτινάσσει την καθ΄ ύψο̋ διάσταση των πλάνων τη̋,  

συνδέοντα̋  -το γήινο µε το ουράνιο  

 -το ανθρώπινο µε το θἐκό 

 

 

Παράµετροι τη̋ θεµατική̋ που επάνω του̋ χτίζει σταθερά  η ζωγράφο̋ αποτελούν 

- η γεωµετρία και 

- η γλυπτική επεξεργασία των θεµάτων τη̋ 

 

και τα δυο υποδηλώνουν βαθιά γνώση τη̋ τρίτη̋ διάσταση̋  

και τεχνική τελειότητα σχεδιασµού. 
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Η Όλγα Αναστασιάδου σµιλεύει τα αρχιτεκτονικά τη̋ τοπία µε µαεστρία: 

 -Οι όγκοι αλληλοεισδύουν µε τέχνη αναδεικνύοντα̋ του̋ κρυφού̋ του̋ συνδέσµου̋ µε το παιγνίδι τη̋ σκιά̋ και του φωτό̋ 

-Η τεχνική του µέσου, καθοδηγεί τη σχεδιαστική αναζήτηση µε σιγουριά σε ένα υψηλό εικαστικό αποτέλεσµα. 

 -Το χρώµα κρατά το δικό του ρόλο:  

Περιορισµένο σε σαφή όρια, τολµά, στι̋ συνθέσει̋ όπου κυριαρχεί, να ξεφύγει απ΄ τα περιγράµµατα  

-µε το πρόσχηµα του γλιστρήµατο̋ τη̋  σκιά̋-,  

ετσι πού οι τονικότητε̋ που προκύπτουν,  

να αποκτούν σχεδόν αυτόνοµη χρωµατική υπόσταση 

 

     Τέλο̋, οι υποβαστάζουσε̋ το όλον, χαρά     Τέλο̋, οι υποβαστάζουσε̋ το όλον, χαρά     Τέλο̋, οι υποβαστάζουσε̋ το όλον, χαρά     Τέλο̋, οι υποβαστάζουσε̋ το όλον, χαράξει̋ξει̋ξει̋ξει̋  

      αναλαµβάνουν να κρατήσουν -όπω̋ πάντα –  

     το βάρο̋ τη̋ σύνθεση̋ και να την ανεβάσουν  

     στο όριο του µεταβατικού που "αποκαλύπτει" 

 

Είναι εδώ που, το πλέγµα που κυριαρχεί, δυναµώνει  

καθώ̋ το σαρώνουν οι φυγέ̋ των διαφορετικών οπτικών που συγκεντρώνει ένα̋ τόπο̋, καταλήγοντα̋ να αισθανθούµε  

το αδιαφιλονίκητο Genius Locci του  

                      

Και αυτό είναι "τέχνη̋ κατόρθωµα"    

 

 

Bιβιάννα A. Mεταλληνού, Αρχιτέκτων Ιστορικό̋- Κριτικό̋  

Οκτώβριο̋ 2005
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«Ε  Μ Π Ν Ε Υ Σ Η   Α Ρ Χ Α Ι Ο Υ» 
 

Υδατογραφίες  Όλγας  Αναστασιάδου 
Κι εγώ, στη µουσική γλυκά δοσµένος 

-σα νάχει γκρεµιστεί του χρόνου ο τοίχος- 
κοιτώ και βλέπω πίσω από τη µνήµη 

[Από το Θίασος στην Εξέδρα του Ορέστη  
Αλεξάκη, εκδ. Γαβριηλίδης, Αθήνα 2006, 30] 

 
     Η ζωγράφος Όλγα Αναστασιάδου στα έργα µε τίτλο «Έµπνευση Αρχαίου» συσπειρώνει µε διακοσµητικές λεπτοµέρειες εικόνες του αρχαίου 
κόσµου, τις οποίες οικειοποιείται. Οι εµπνεύσεις της από το προχριστιανικό ελληνικό παρελθόν υπερβαίνουν το υπαρκτό των απεικονίσεων και 
εκτοξεύονται στα όρια του εξωτικού και του ονειρικού. Ο καλλιτεχνικός σκοπός της αναδύεται εύστοχα από τη διαχρονική γοητεία του 
ανθρωποκεντρικού πνεύµατος της τέχνης των αρχαίων. Αλλεπάλληλες  αναγεννήσεις µορφών από τα µινωικά, τα µυκηναϊκά, τα γεωµετρικά, τα 
αρχαϊκά, τα κλασικά και τα ελληνιστικά χρόνια παρελαύνουν στους ζωγραφικούς πίνακες µε χρώµατα ακουαρέλας, δίχως το πέπλο του χρόνου και 
του πρωτογενούς πλαισίου τους σε ότι αφορά τα τυπολογικά στοιχεία. 
     Η Όλγα Αναστασιάδου αποδίδει τα έγχρωµα θέµατά της µε µια γενικευµένη εκλέπτυνση, τεχνική που αποµακρύνει τη ζωγράφο από τα 
πρωτότυπα έργα της έµπνευσης. Ζωντανεύει τα πρόσωπα, επιλέγει τις φωτοσκιάσεις και επινοεί οπτικές θέσεις. Αξιοποιεί µεταχριστιανικά και µετα-
αναγεννησιακά κεκτηµένα της ζωγραφικής, προκειµένου να τολµήσει τη δική της προσέγγιση και κάποτε κατάδυση στη δεξαµενή των ειδώλων και 
των υλικών αναπαραστάσεων της φαντασίας των αρχαίων. Οι τεχνικές επιλογές της ακουαρέλας απογειώνουν τα επιµέρους θέµατα σε ένα επίπεδο 
φαντασιακού φωτοστέφανου και ενός λευκού και κενού ορίζοντα. Στην αποµόνωσή τους τα έργα βιώνουν σε µιαν άλλη διάσταση, η οποία 
επιτυγχάνεται µε την κυριαρχία του χρυσού και του επίχρυσου χρώµατος. Ίσως απολαµβάνουµε µια κορυφαία φωτεινή ηλιαχτίδα στην παγιωµένη 
συλλογική αίσθηση περί αρχαίου. 
     Τα έργα του εικαστικού κύκλου «Έµπνευση Αρχαίου» υπαινίσσονται µια συναισθηµατική προτίµηση προς τα θηλυκά στοιχεία κάθε ηλικίας έναντι 
των ώριµων ή νεανικών αρσενικών. Ο διακριτικός ερωτισµός που αποπνέουν λειτουργεί την ίδια στιγµή ως καταλύτης σε µια τριπλή αποδόµηση : 
θεϊκή, ηρωική και µνηµειακή. Προσπαθώ να πω ότι σπάζοντας το φράγµα του χρόνου και της µνήµης η Όλγα Αναστασιάδου προτείνει αναπλάσµατα 
χωρίς πλέον τις πρωταρχικές νοηµατικές αξίες του ιερού, του µυθολογικού πρωταγωνιστή και των αναγνωρισµένων συµβόλων ενός παρωχηµένου 
σύµπαντος. Αντίθετα, ακυρώνοντας τα προκαθορισµένα σχήµατα εισάγει τους θεατές της στον δικό της πλανήτη, παρέχοντας το απείκασµα 
γνώριµων παραστάσεων στον γαλαξία των στοχασµών της εποχής µας. Και η τεχνοτροπία του ρεαλισµού στην εκδοχή της Όλγας Αναστασιάδου 
εναγκαλίζεται τα καλλιτεχνικά ρεύµατα του αρχαίου παρελθόντος, προτρέποντας παραδόξως σε µια µαγεία ιδεαλισµού και ροµαντισµού.  
 
Μάρτιος 2009                                                                           Κώστας Σουέρεφ 
                   ∆ρ. Ιστορίας - Αρχαιολογίας 
 


