Ολγα Αναστασιάδου - GENIUS LOCCI
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 " Genius Locci"
occi"
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.
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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 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:
- βάση το περίγραµµα και το φόντο του θέµατο̋ αποκτούν εικαστική υπόσταση από τον χρωµατικό χειρισµό τη̋ κυρίαρχη̋ µορφή̋
- Το λευκό γίνεται γλαυκό – πάλλεται
- Τα χρώµατα επιστρατεύονται σοφά για να αποδώσουν το πνεύµα του τόπου
Από του̋ πίνακε̋ τη̋ αναδύεται το Genius Locci,
occi,
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 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.
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, χαράξει̋
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"
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