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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. 
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