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».
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