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                             «Διάλογοι με την αρχαιότητα» της Όλγας Αναστασιάδου,  

                              στο Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης της Δημητσάνας 

 

To Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζει την έκθεση με υδατογραφίες 

της Όλγας Αναστασιάδου, με τίτλο «Διάλογοι με την αρχαιότητα», στο Υπαίθριο Μουσείο 

Υδροκίνησης της Δημητσάνας. Τα έργα, εμπνευσμένα από θέματα της αρχαιοελληνικής 

τέχνης, δίνουν πνοή σε μορφές όπως αυτές μιας Καρυάτιδας, της Αφροδίτης ή της Νίκης 

της Σαμοθράκης. Η λιτότητα των γραμμών, η καθαρότητα του σχεδίου αλλά και η διαφάνεια 

του χρώματος, συνιστούν τα κύρια χαρακτηριστικά της τεχνικής της Ο. Αναστασιάδου. 

Ωστόσο, o συνεχής διάλογος που αναπτύσσεται μεταξύ των αέρινων υδατογραφιών και των 

φημισμένων πρωτοτύπων τους, μας οδηγεί να ανακαλύψουμε λεπτομέρειες της αρχικής 

τους προέλευσης: αγάλματα, κεραμικά, τοιχογραφίες, κοσμήματα. Ο επισκέπτης της 

έκθεσης συχνά θεωρεί ότι εισέρχεται στο ατελιέ της ζωγράφου καθώς περιδιαβαίνει ανάμεσα 

σε καβαλέτα και πίνακες, παρελθόν και παρόν. Θεοί, μαινάδες, νίκες, σώματα, βλέμματα και 

λεπτομέρειες πλέκουν ένα χορό σχημάτων και χρωμάτων. 

 

 

Ο Κώστας Σουέρεφ, Δρ Ιστορίας – Αρχαιολογίας, γράφει ότι «η ζωγράφος Όλγα 

Αναστασιάδου 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. Ίσως απολαμβάνουμε μια κορυφαία φωτεινή ηλιαχτίδα στην παγιωμένη συλλογική 

αίσθηση περί αρχαίου.» 

 

Τα εγκαίνια της έκθεσης, που θα διαρκέσει έως τις 12 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθούν το 

Σάββατο 5 Φεβρουαρίου, στις 12:00. 

 

Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης, 

Κεφαλάρι Αϊ – Γιάννη, Δημητσάνα 

Τηλ.: 27950 31630, 210 3256921 – 3. 
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