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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.
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