«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 τοίχοςκοιτώ 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 µετααναγεννησιακά 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.
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