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Τα δέντρα ως «εικαστικό ποίημα»
στη ζωγραφική της Μαρίας Κτιστοπούλου
Με αφορμή το φετινό πρόβλημα των ελαιοπαραγωγών με
την ακαταλληλότητα προς βρώση του παραγόμενου λαδιού,
σκέφτηκα να παρουσιάσω, ως …«παρηγοριά» μας, ζωγραφιστά
ελαιόδεντρα από τη ζωγραφική της εικαστικού Μαρίας Κτιστοπούλου, η οποία ξέρει να μεταμορφώνει με το χρωστήρα της
τα δέντρα σε ονειρικές εικόνες, ξεπερνώντας πολλές φορές τη
φωτογραφία και την ίδια την πραγματικότητα!
Ακόμα και ένας σπασμένος κορμός γέρικης ελιάς, που,
όμως, επιμένει να μένει ζωντανός και βγάζει ξανά βλαστάρια,
στους πίνακές της γίνεται «ποίημα»!

Ας δούμε παρακάτω πώς προσεγγίζει εμπνευσμένα άλλα δέντρα χαρακτηριστικά της
ελληνικής γης, πεύκα, κερασιές, βερικοκιές, μουσμουλιές κ.α.

Πορτοκαλιά, που αυτή την εποχή είναι
κατάφορτη από τους χρυσούς της καρπούς

«…Δεν είναι το περιεχόμενο που κάνει τα τελάρα έργα τέχνης.
Είναι το αυθυπόστατο της οντότητας του φωτός, κάτι περισσότερο από σχέδιο συν χρώμα. Το χρώμα και το φως χρησιμοποιούνται για να εξισορροπήσουν τις φόρμες· η Κτιστοπούλου γνωρίζει
το μυστικό της απόδοσης του φωτός ακόμη και με λίγες σκούρες
πινελιές. Είναι η βιαιότητα της εντύπωσης που δεν διηγείται, δεν
εικονογραφεί, παρά καταγράφει τη συνάντηση της γήινης χλωρίδας
με την Τέχνη...» γράφει για το έργο της Κτιστοπούλου η Ουρανία
Αναστασιάδου, εικαστικός.
Και συνεχίζει: «…το εικαστικό σύμπαν της Κτιστοπούλου υποβαστάζεται από ένα δέντρο-ιδέα που ρουφά τους ήσσονες χρωματικούς χυμούς του από την παράδοση των μεγάλων δασκάλων
της αναπαραστατικής ζωγραφικής… Αέναη εξιλαστική ζωγραφική
πράξη, που ενέχει το μυστικό της αρχέγονης δημιουργίας. Ελαία
αιωνόβια, πεύκο ως λείψανο, ροδιά περικαλής, παραδείσια μηλιά,
κυπαρίσσι, ικμάδα και αναγέννηση, η βρύση της Μνημοσύνης κυλά
χύνοντας χρώμα δροσερό στη γκάμα της Γης…»
«…Κι από ένα ψυχογράφημα η κάθε σύνθεσή της, μας μεταφέρει αναφανδόν κάτι το αυθεντικό από την ανάσα της γης, τους
χυμούς των δέντρων, τη ζωτικότητα ενός χορταριού…» γράφει η
Ντόρα Ηλιοπούλου-Ρογκάν, Δρ. Ιστορικός της τέχνης – Τεχνοκριτικός.
«Η ζωγραφική μου είναι “νοσταλγική” και είναι ο τρόπος
να ανακαλύπτω κάθε φορά και μια νέα πτυχή της πραγματικότητας. Για μένα η φύση είναι ο μεγάλος μας δάσκαλος και προβληματίζομαι, που σιγά σιγά την καταργούμε. Είμαστε μέρος
της φύσης. Από αυτήν προερχόμαστε και σ’ αυτήν καταλήγουμε. Στόχος μου μέσα από την οικονομία των μέσων, να μεταφέρω στον θεατή την ανάσα της γης, τους χυμούς των δέντρων,
τη ζωτικότητα του χορταριού», λέει η ζωγράφος.
Η Μαρία Κτιστοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας
αποφοιτώντας με άριστα. Διοργάνωσε δεκατέσσερις (14) ατομικές εκθέσεις. Έλαβε μέρος σε περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επίσης, εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διεθνείς Biennale.
_________________________________________
Πηγές:
http://axianews.gr/2018/06/23/
Η ιστοσελίδα της καλλιτέχνιδας: http://ktistopoulou.gr/
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Και ένας «ανθισμένος» πίνακας
με ανοιξιάτικο άρωμα, τώρα που
αρχίζει ο χειμώνας, για να τον …
αντέξουμε!
Άνοιξη

