ΗΚΘΑΡ ΑΗΔΞΜΘΔΗΡ – ΞΠΘΖΞΜΕΡ
ΕΘΙΑΡΘΙΕΡ ΑΦΗΓΗΡΕΘΡ ΛΕ ΟΚΑΓΘΞ ΦΩΡ
Λε ηε ζεηξά ησλ έξγσλ «Ξξίδνληεο», ν Ηιίαο Αεδνλίδεο παξνπζηάδεη αθνπαξέιιεο
πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα. Λαθξύ δηάζηεκα πνπ επηηξέπεη
λα μεδηπισζνύλ νη εηθόλεο κηαο ηνπηνγξαθίαο ζε ζπλερείο ελαιιαγέο, αιιά θαη νη
πεηξακαηηζκνί ζηνπο ηξόπνπο απόδνζεο θαη ηηο κνξθέο ηεο δσγξαθηθήο ηνπ.
Η πδαηνγξαθία είλαη από ηε θύζε ηεο ην ηδαληθό κέζν γηα ηελ αηρκαισζία κηαο
ζθελήο, ηνπ ρξόλνπ θαη ηεο ηδηαίηεξεο αηκόζθαηξάο ηεο. Δελ είλαη ηπραίν πνπ
ζπνπδαίνη δσγξάθνη έρνπλ δώζεη ζε πδαηνγξαθίεο ηα θαιύηεξα έξγα ηνπο, θάπνηνη
δνπιεύνληαο απνθιεηζηηθά κε απηέο. Η δηαθάλεηα θαη νη δηαβαζκίζεηο απνρξώζεσλ
πνπ δίλνπλ ηα δηαιπκέλα ζε λεξό ρξώκαηα, ν απζνξκεηηζκόο θαη ε άκεζε,
ελεξγεηηθή δσγξαθηθή πνπ επηβάιεη ην γξήγνξν ζηέγλσκα ηνπ κέζνπ, ε ηδηόηεηα
λα δηώρλεη ηα πεξηηηά ζηνηρεία θαη λα επηθεληξώλεη ζε όηη είλαη πην ζεκαληηθό,
κπνξεί λα δώζεη πνηόηεηεο πνπ δελ πξνζθέξνπλ εύθνια άιιεο ηερληθέο.
Ρηηο αλαπαξαζηάζεηο ηνπίσλ από ηελ Οάηξα θαη ηελ θνληηλή ύπαηζξν ν Αεδνλίδεο
αθεγείηαη εηθαζηηθέο ηζηνξίεο κε πιάγην θσο, ηηο ώξεο ηεο δύζεο θπξίσο θαη ηεο
αλαηνιήο πνπ ην θαζκαηνζθόπην ησλ ρξσκάησλ είλαη πην θαζαξό, νη όγθνη θαη ηα
πεξηγξάκκαηα ζβήλνπλ θαη ζπγρένληαη κεηαμύ ηνπο, ηα νπηηθά παηρλίδηα πην
ηδηόηξνπα.
Ρην θύξην ζώκα ηνπ έξγνπ ηνπ, ζε ηειάξα θαη ζρέδηα, ν Αεδνλίδεο δνπιεύεη
επίκνλα κε ηε ζύλζεζε, ηνλ ρώξν, ηηο επηδξάζεηο ηνπ θσηόο. Ρηνπο
«πνδνζθαηξηζηέο» θαη «αζιεηέο» ηνπ, ρώξνο θαη ζύλζεζε νξίδνληαη κέζα από ηε
δηαπινθή ησλ αλζξώπηλσλ ζσκάησλ, ηε γεσκεηξία ησλ όγθσλ, ηελ πιαζηηθόηεηα
πνπ δεκηνπξγεί ε ζθηά θαη ην θσο. Ιάπνηεο θνξέο ην ζρέδην, δσεξό θαη ελεξγεηηθό
ππνγξακκίδεη πάλσ ζην ρξώκα ηελ θίλεζε.
Ρηαζεξά ε εηθνλνγξαθία ηνπ
αθηλεηνπνηεί κηα ζηηγκή δξάζεο, έλα ζηνπ θαξέ από ηελ θίλεζε ησλ κνξθώλ ζηνλ
ρώξν. Απηό ην ζεκαηηθό leit motiv, ε «παγσκέλε ζθελή» κεηαθέξεηαη θαη ζηηο
πδαηνγξαθίεο ηνπ, εμ’νξηζκνύ memento paintings , αθηλεηνπνηεκέλα ζηηγκηόηππα
ηνπ ρσξνρξόλνπ.
Οαξά ην ελδηαθέξνλ γύξηζκα από ην εζσηεξηθό θιεηζηό
πεξηβάιινλ ησλ «αζιεηώλ» ζην plein air ηνπίν όπνπ ε αλζξώπηλε θηγνύξα
εμαθαλίδεηαη εληειώο, ηα δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηε δσγξαθηθή ηνπ κέλνπλ
παξόκνηα.
Ρηηο αθνπαξέιιεο ζπλζέηεη ηα βαζηθά κνξθνπιαζηηθά ζηνηρεία – ηα ζρήκαηα ηεο
θύζεο θαη ησλ αζηηθώλ θηηξίσλ, ην ρξώκα ζηνπο ηόλνπο θαη ηελ πθή ηνπ, ηε
γξακκή- κέζα ζηνλ δσγξαθηθό ρώξν κε ηελ ίδηα δηάζεζε λα αηρκαισηίζεη ηε
ζηηγκή κέζα ζηνλ ρξόλν, αιιά κε κεγαιύηεξε ειεπζεξία δνθηκώλ. Απιέο,
γξήγνξεο θαη εζηηαζκέλεο, νη αθνπαξέιιεο αθήλνπλ πεξηζζόηεξεο επηινγέο ζηελ
ηερλνηξνπία, επξύηεξν πεδίν πεηξακαηηζκώλ.
Έηζη αλάινγα κε ηελ ώξα, ην θσο θαη ηα παηρλίδηα ηνπ ην ηνπίν κεηαβάιιεηαη. Ρε
νξηζκέλα έξγα ε απόδνζε ηνπ ζθεληθνύ κε ειάρηζηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία, κηθξήο
γθάκαο ρξσκαηηθό ζρεδηαζκό θαη εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ πεξίθεκνπ ιεπθνύ ηεο
πδαηνγξαθίαο πνπ ζρεδόλ πάληα βγαίλεη από ην ίδην ην αδσγξάθηζην ραξηί ρσξίο
ηε ρξήζε ρξώκαηνο, πιεζηάδεη ηελ αθαίξεζε.

Αιινύ, ν απζνξκεηηζκόο ησλ ρξσκάησλ, ε αλνηρηή ζύλζεζε, ε ζπλαξπαζηηθή όςε
πνπ παξνπζηάδεη ε θύζε θάησ από ηελ επίδξαζε ηνπ θσηόο παξαπέκπεη ζηελ
ηκπξεζζηνληζηηθή ηερληθή. Ρηελ έληνλε δύζε ην ρξώκα γίλεηαη ζρεδόλ
εμσπξαγκαηηθό, ηα ζρήκαηα εκθαηηθά. α ζύλλεθα θηλνύληαη ζηνλ νξίδνληα ζε
ζρεδόλ ζπκπαγείο κάδεο ρξώκαηνο, κνηάδνπλ κε αληηθείκελα πνπ ηαμηδεύνπλ βαξηά
πάλσ από ηνλ ρώξν.
Ρε πνιιέο πδαηνγξαθίεο ν νπξαλόο πάλσ από ηνλ Οαηξατθό θόιπν – έλαο από
ηνπο πην παξαζηαηηθνύο, πινύζηνπο ζε ελαιιαγέο θαη επεηζόδηα νπξαλνύο ηεο
Ειιάδαο- είλαη ν ρώξνο όιεο ηεο εηθαζηηθήο δξάζεο. Η επηβνιή ηνπ νπξαλνύ ζην
ηνπίν είλαη απόιπηε. Γη’απηό θαη ζε αξθεηά έξγα, ε ζύλζεζε πξηκνδνηεί ην επάλσ
κηζό κέξνο ηνπ έξγνπ, εθεί όπνπ ζπγθεληξώλεηαη ε πεξηζζόηεξε πιεξνθνξία θαη
ηα ζεξκόηεξα ρξώκαηα. Η γξακκή ηνπ νξίδνληα θαηεβαίλεη ρακειά, ε εηθόλα
ρσξίδεηαη κε ηξόπν πνπ αθήλεη ηνλ νπξαλό λα δείμεη όζν αλνηρηόο, κεγαιόπξεπνο
είλαη. Από ςειά ελνξρεζηξώλεηαη έλα νιόθιεξν ζεαηξηθό δξάκα ρξσκάησλ,
ζρεκάησλ θαη δπλάκεσλ πνπ απιώλεηαη πάλσ ζην ηνπίν θαη ην κεηακνξθώλεη,
ζρεδόλ κε εμπξεζζηνληζηηθή έληαζε.
Ξ δσγξάθνο δνθηκάδεη πνιιέο δπλαηέο δηαηξέζεηο ζηνλ πίλαθα, ρσξίδνληάο ηνλ
νξηδόληηα ζε δηάθνξεο δώλεο. Άιινηε ε ζάιαζζα αλεβάδεη ηε ζηάζκε ηεο, ηα θηίξηα
πςώλνληαη θεληξηθά ζηνλ ρώξν ή θάπνηεο θνξέο, ζηηο ώξεο ηεο δύζεο πνπ ηα
ρξώκαηα δηαηξέρνπλ ηνλ νξίδνληα ζε επάιιεια ζηξώκαηα, ππνρσξνύλ ζηε βάζε
ηνπ πίλαθα ζε ζπκπηεζκέλνπο από ην βάξνο ηνπ νπξαλνύ καύξνπο όγθνπο.
Ρε νξηζκέλα έξγα κεγάιεο θειίδεο από γαιάδην, θίηξηλν, θόθθηλν απιώλνληαη πάλσ
ζηε ζύλζεζε ζε πην ξεπζηέο θόξκεο, ην θσο γίλεηαη δηάθαλα ρξσκαηηζηό, ηα
πεξηγξάκκαηα πην θαζαξά. ν ρξώκα θαη νη κνξθνπιαζηηθέο ηνπ πνηόηεηεο
θαίλνληαη θαζαξά ζηα παηρλίδηα ησλ αληαλαθιάζεσλ. Ξη αθνπαξέιιεο παίξλνπλ
ηνλ ραξαθηήξα ζπνπδήο πάλσ ζην ρξώκα. Νεθηλώληαο από ςειά ην ρξώκα
θαηεβαίλεη ζε δηαβαζκίζεηο πξνο ηε γε αθνινπζώληαο ηηο κεηαπηώζεηο ηεο
ηνληθόηεηαο, δείρλνληαο ηηο αξκνληθέο ρξσκαηηθέο ζρέζεηο θαζώο ζπλαληά ηα
αληηθείκελα, ηνπο όγθνπο ησλ θηηξίσλ, ηα βνπλά, ηε ζάιαζζα ή ην έδαθνο.
Ρύλζεζε θαη γεσκεηξία, ζρήκα θαη ρξώκα ζπληίζεληαη ζε κηα κνξθή πνπ κπνξεί λα
εθθξάδεη ηθαλνπνηεηηθά ηόζν ηελ θεπγαιέα εληύπσζε ηεο ώξαο θαη ηνπ ρώξνπ
αιιά θαη ην εζσηεξηθό ζπλαίζζεκα.
Ξ Αεδνλίδεο θξαηά κε ηε ζεηξά ησλ Ξξηδόλησλ έλα είδνο πξνζσπηθνύ
«εκεξνινγίνπ», ελόο εηθαζηηθνύ ηαμηδηνύ πνπ δελ εηθνλνγξαθεί απιώο εθήκεξα
ζηηγκηόηππα ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά κεηαθέξεη θαη θάηη από ηελ άπιε παξνπζία
ηνπο, ηελ ηδηαίηεξε αηκόζθαηξα θαη αίζζεζή ηνπο.
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