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Σε καιρούς κρίσης, όπως είναι η περίοδος που διανύουμε, γίνονται γενικότερες
αναθεωρήσεις και ανακατατάξεις, που αφορούν, περισσότερο και απ’ την οι-
κονομία ακόμη, τα συστήματα αξιών και κριτηρίων, για την ζωή που διαβιούμε,
για τους τρόπους μέσω των οποίων επικοινωνούμε και για τις ποιότητες που
διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας. Αν η τέχνη αντανακλά όψεις της
ζωής, των θέσεων επίσης που μας εκφράζουν ή αναίτια τις απεμπολούμε,
αλλά και τις ευθύνες που αντίστοιχα μας αναλογούν, στοιχειοθετώντας την
πραγματικότητα που μας ορίζει, τότε η κρίση, όχι μόνον δεν αφήνει στο απυ-
ρόβλητο το εικαστικό έργο, αλλά μέσα από την «γλώσσα» που εκείνο κάθε
φορά χρησιμοποιεί, προτείνει με ριζοσπαστικότητα τους ρόλους που διαδρα-
ματίζει. Άλλωστε, η κρίση στην τέχνη, έχει προσημάνει, εδώ και καιρό, τις αλ-
λαγές στην σημασιολογία, στην αισθητική και στην ηθική παράμετρο που με-
ταφέρει, ιδιαίτερα κατά την μεταμοντέρνα μας εποχή, όπου οι διαλεκτικές
ελευθερίες, μέσω των οποίων το εικαστικό έργο διαπραγματεύεται τους ποι-
κίλους τρόπους και τις εννοιοδοσίες της «γλώσσας» του, αφενός ενισχύουν
τον παγκοσμιοποιημένο του χαρακτήρα, αφετέρου καθιστούν πρόδηλα, πολλές
φορές, τα αδιέξοδά του.
Σε αυτές τις περιπτώσεις κι εφόσον ο καλλιτέχνης επιλέγει να εκφράζεται μέσα
από την αναπαραστατική διακρίβωση της εικόνας, (χωρίς την χρήση κι εν-
σωμάτωση collages φωτογραφιών), όπως ο Δημήτρης Αναστασίου, σημαίνει
πως η ίδια η προκρινόμενη και υιοθετούμενη διαδικασία της ιχνοθεσίας και
αποκάλυψης του ψευδαισθητικού ρεαλισμού, ορίζει (πέρα από όσα παριστάνει)
έναν συνειδητοποιημένο και αυτοελεγχόμενο τρόπο χειρονομιακής πράξης,
που δεν ανταγωνίζεται την ακρίβεια των προκειμένων μιας αντικειμενικής
«αλήθειας», αλλά εννοιοδοτεί ο καλλιτέχνης τις ιδιοσημάνσεις που απαιτούν
οι νέοι δρόμοι για την «εύρεση» αυτής της «αλήθειας». Μιας αλήθειας, που
αναφύεται μέσα από την δομοσύσταση των αρθρώσεων της γλώσσας της, με
παράλληλη την διευρυμένη της αναθεώρηση. 
Ο Δημήτρης Αναστασίου μέσα από την φιλοσοφημένη του ζωγραφική πράξη,
στήνει αινίγματα που αφορούν τον διαλεκτικό ετεροκαθορισμό της προϊστορίας,
της ιστορίας και της μεταϊστορίας της «εικόνας», έτσι όπως αυτή διαμορφώνει
μια πολυεπίπεδη «πραγματικότητα». Ο δικός του εικονισμός επιμερίζεται αφη-
γηματικά και ανασυγκροτείται οργανικά ως μία υποβλητική και πειστική ακο-
λουθία γεγονότων της γνωσιολογίας που τον απαρτίζει. 
Η φυσιογνωμία της κάθε εικόνας του καλλιτέχνη αφορά τον ίδιο τον ειρμό της
αφήγησης που διακυβεύει την παρουσία του ανάμεσα στην αλήθεια και την
πλάνη, ανάμεσα επίσης στις προθέσεις και στα επακόλουθα που σχετίζονται
με συναρτήσεις και συνεχόμενες υπονομεύσεις του λογικοφανούς. Οι συνειρ-

μικοί χρόνοι άλλωστε που διέπουν αυτήν την «εικόνα» είναι τόσοι, όσες και
οι «τοπολογικές» συνθήκες των επεισοδίων της αφήγησης, στην οποία ο καλ-
λιτέχνης προβάλλει τα μέρη της και ταυτοχρόνως προβάλλεται και ο «εαυτός»
του ως διερωτηματική ετεροπροσωπία, καθορίζοντας αφενός την συνύπαρξη
και την πλάνη της οπτικής και της απτικής αίσθησης, αφετέρου του εσωτερικού
κι εξωτερικού χώρου, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στα ενδότερα της «παρά-
στασης».
Επομένως, το trompe l’ oeil (η ψευδαισθητική οφθαλμαπάτη) δεν λειτουργεί
ποτέ ως αυτοσκοπός στα έργα του Δημήτρη Αναστασίου, παρά μόνον ως μέσον
ανίχνευσης των ορίων ενός επιστητού, που συνεχώς αναθεωρείται, σχετικά με
τις προθέσεις και τις εννοιοδοσίες του. Η επιφάνεια άλλωστε της κάθε ζωγρα-
φικής του σύνθεσης, χρησιμεύει ως πεδίο ασκήσεων της εμβέλειας και αντοχής
για ένα βλέμμα που παρατηρεί διερωτώμενο και αμφιβάλλει συσχετίζοντας τα
σημαίνοντα με τα σημαινόμενα μιας «θεατρικής» θαρρείς παράστασης, η αυλαία
της οποίας παριστάνεται ως οθόνη σχηματισμών, δοκιμασιών, αναιρέσεων και
απροσδόκητων ανασυγκροτήσεων του εικαστικού μύθου. Ενός μύθου που
εκτυλίσσει το «πλέγμα» του, αποκαθηλώνοντας κι απεγκλωβίζοντας το προφανές
και κάθε αναμενόμενη συνέπεια αιτίου και αιτιατού. 
Το σημαντικότερο στην ζωγραφική του Δημήτρη Αναστασίου, έγκειται στους
τρόπους που χρησιμοποιεί την ρεαλιστική παραστατικότητα και στην διαδικασία
της χειρονομιακής πράξης με την οποία την αποδίδει. Ο εικονισμός του δεν
αφηγείται επεισόδια της πλοκής του μύθου κάποιας πλασματικής υποτίθεται
αλήθειας, που φλερτάρει προσομοιωτικά με την πραγματικότητα όσων ορίζει η
όραση, σε υπαλλαγή και συνέργεια με την απτότητα του ψευδαισθητικά προφα-
νούς. Ο Δημήτρης Αναστασίου προσωποποιεί ή μορφοποιεί και εικονίζει την
ίδια την διεργασία και τις περιπέτειες της αφήγησης. Ιχνηλατεί και αναθεωρητικά
εννοιοδοτεί δηλαδή την ίδια την δομοσύσταση της ζωγραφικής γλώσσας. Μορ-
φοποιεί, με άλλα λόγια, τους εσωτερικούς μηχανισμούς της και τους συνειρμούς
που απορρέουν από τα σημαινόμενά της. Όσο για τα σημαίνοντα, αυτά διαμορ-
φώνουν ένα ισοδύναμο κλάσμα, όπου τον αριθμητή του τον καταλαμβάνει η
οπτική και τον παρονομαστή του, η απτική αίσθηση. Γι’ αυτό χρησιμοποιεί τον
εαυτό του ως καταλυτικό αίτιο της οπτικής παρατήρησης, αλλά και ως ζητούμενη
παρεμβατική επενέργεια της ίδιας της ετεροπροσωπίας του. 
Μέσον του ζωγράφου δεν είναι το σχέδιο, το χρώμα και η μορφή. Μέσον του
γίνεται η χωροθέτηση, η συνάφεια και ο διάλογος που αποκτά η μορφοποίηση
για να φτάσει να ανακαθορίσει εκείνη τη σημασία του σχεδίου, του χρώματος
και της επιφάνειας γραφής και γλώσσας. Εμφανίζεται επομένως ο δημιουργός
ως δράστης της παρατήρησης και την ίδια στιγμή ως αντίκρυσμα των ρόλων
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που αναλαμβάνει, υφαίνοντας με το «μαγνάδι» του την πλοκή της εικόνας και
συνδυάζοντας τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο, ανάμεσα στο φως και
στο σκοτάδι, ανάμεσα επίσης στο είναι και στο φαίνεσθαι, την διαδικασία δια-
δρομής για την Ιθάκη του και όχι το τέρμα της, πράγμα παράδοξο για έναν
καλλιτέχνη που διαπραγματεύεται με την οπτική παραίσθηση.
Η πρόσφατη έκθεση του Δημήτρη Αναστασίου αποτελείται από δέκα έργα, που
υλοποιούν τις δέκα «πράξεις» ενός εικαστικού δρωμένου. Σε αυτόν τον δεκάλογο,
την θέση του «προοιμίου» αναλαμβάνει ο πίνακάς του «Το Κόκκινο Μπάνιο»
(λάδι σε καμβά), όπου παρουσιάζεται «εγκιβωτισμένη» θαρρείς, σε ένα κόκκινο
λουτρό μια γυναίκα. Η μπανιέρα, (που θυμίζει, αν την δει κανείς αποστασιοποι-
ημένα, κιβούρι) και που βρίσκεται εντός της το γυμνό σώμα, μισοσκεπασμένο
από το λυτρωτικό και «καθαρτήριο» νερό, επέχει την θέση της γενεσιουργικής
μήτρας. Το βλέμμα της γυναίκας προσηλώνεται στην επιφάνεια μιας λευκής πε-
τσέτας που κρέμεται απέναντί της, εν είδει «τυφλού» παραθύρου, μιας οθόνης
με άλλα λόγια ή ενός οθονίου (νεκρική σινδόνη), αλλά και του λευκού σπαργάνου
που αναμένεται να την τυλίξει. Παρά ταύτα, ο πρωταγωνιστής της παράστασης
δεν είναι η γυναίκα, αλλά οι φωτεινές αντανακλάσεις πάνω στις υγρές (από
τους υδρατμούς) επιφάνειες και οι διαβαθμίσεις των σκιάσεων, οι οποίες τονίζουν
την πολυεστίαση του φωτός, των παρένθετων επιπέδων του σκοταδιού και της
δυναμικής που αναπτύσσει ο χώρος. Ένας χώρος, όπου πολώνεται το φως και
όπου, παρά την φαινομενική αίγλη της ατμόσφαιράς του, μεταφέρει αρχετυπικά
και συνειρμικά το κλίμα της Τριλογίας του Dante.
Η «Ιστορία του Χάνς» που ακολουθεί, μορφοποιεί και την ίδια στιγμή υποδύεται
τα φανερά και τα αθέατα της παράστασης ή τα διαμειβόμενα του διαλόγου ανά-
μεσα στην αυλαία της θέασης και των παρασκηνίων της, με το φως και τις σκιές
να δημιουργούν χώρους, οι οποίοι ενσαρκώνουν ρόλους του «εαυτού» και της
ετεροπροσωπίας του. Ο διπλός εαυτός, που από την μία εκδοχή του, ως φως,
δείχνει να κατεβαίνει με κυριαρχικότητα και εξουσιαστική ισχύ, (αλλά και με
λεπτό αυτοσαρκασμό) το κλιμακοστάσιο, υπονομεύεται από την ίδια την ετερότητά
του και τις σκοτεινές πλευρές της. Πρόκειται για τον καλλιτέχνη που αυτοβιο-
γραφικά θαρρείς απεικονίζεται και στους δύο τόπους της «δράσης» του θεάματος.
Αν δηλαδή ο «εαυτός» ισοδυναμεί με το φως, η «ετερότητα» του ισοδυναμεί με
την σκιά, στην βάση του κλιμακοστασίου, η οποία καραδοκεί να ανατρέψει ό,τι
υποτίθεται πως η «φανέρωση» της όποιας αλήθειας υποδύεται. 
Στο “Bleib Treu Café”, στο καφενείο που σύχναζε ο Δημήτρης Αναστασίου κατά
την διάρκεια των σπουδών του στην Γερμανία, εμφανίζεται ο «εαυτός» στο
άνοιγμα ενός τοίχου που έγινε περβάζι. Ήδη από τον τίτλο του καφενείου
(=Μείνε πιστός ή Μη με λησμόνει) αναπτύσσονται οι σχέσεις ανάμεσα στο πα-
ρελθόν της ζωής και στο παρόν της ζωγραφικής πράξης. Οι δύο χώροι (ο ένας
του καφενείου δηλαδή ο εσωτερικός και ο άλλος του δρόμου, ο εξωτερικός)
ενοποιούνται μέσα από το κόκκινο νήμα της αφήγησης. Την αρχή του νήματος

κρατάει στα χέρια του ο ζωγράφος, ενώ αυτό απολήγει στην κόκκινη κάλτσα
που φορεί μια κοπέλα, καταμεσής του δρόμου. Ζητήματα αποστάσεων; Γεφυ-
ροποίησης; Υπερβάσεων; Ανάμεσα στους χώρους της ζωής και της εικαστικής
πράξης, ανάμεσα επίσης στους χρόνους της ανάκλησης των αναμνήσεων και
της «δραματουργικής» απεικόνισης των ίδιων των τεκταινομένων μιας υπό-
θεσης εργασίας (όπως είναι αυτή της αφήγησης), παραστέκει ο ίδιος ο χάρτης
μιας χώρας, (της Γερμανίας) που μετασχηματιζόμενος παίρνει την μορφή προ-
σώπου ή προσωπείου (persona). Personae κατ΄ ουσίαν γίνονται οι ίδιοι οι
μετασχηματισμοί της πλοκής του μύθου και έτσι η εικόνα αφηγείται τις διερ-
γασίες μορφοποίησης του εαυτού της, με τον ζωγράφο να γίνεται (ως ετερο-
προσωπία ) η αυτοαναφορικότητά της. 
Στο έργο «Χάσμα» η πράξη της ζωγραφικής που επιχειρεί ο ζωγράφος να
μορφοποιήσει στον καμβά (ή πάνω στο λευκό «παράθυρο» του κόσμου που
προτίθεται να παραστήσει), βρίσκεται ανάμεσα σε ένα χάσμα. Ο χώρος αποδίδει
μία πολυεστιακή όραση και αυτό φαίνεται από το ίδιο το δισυπόστατο φως του
λαμπτήρα. Ο ζωγράφος αποδίδει με πυκνότητα όλα τα αφηγηματικά, συναι-
σθηματικά και συνειρμικά στοιχεία που απαρτίζουν την πράξη της δημιουργίας,
την στιγμή κατά την οποία αυτή εκτυλίσσεται, με την μία πραγματικότητα να
τον πλαισιώνει και να στοιχειοθετεί ό,τι έχει πίσω του και "εντός" του και με
την άλλη πραγματικότητα να καραδοκεί στο πίσω μέρος του καμβά, ως σκια-
ζόμενη, αλλά σταθερά κι επίμονα υπάρχουσα «ετερότητα». Μια ετερότητα,
που ατενίζει τον εξωτερικό χώρο ή ένα τοπίο κατά την δύση του ηλίου και το
επερχόμενο σκοτάδι. Το σκοτάδι αυτό υποδεικνύει πως η μορφοποιούμενη
εικόνα, στις προθέσεις υλοποίησής της (που εξαρτώνται από την σκέψη, την
φαντασία και τις χειρονομίες πράξεων του ζωγράφου στον καμβά) δεν απο-
λογείται. Απλώς υπαινίσσεται καταστατικές συνθήκες, διατηρώντας στα άδηλα
μέρη και στις αθέατες πλευρές του σχηματισμού της εικόνας, το μυστήριο της
ύπαρξης και των επενεργητικών ή ανατρεπτικών ρόλων της. Ρόλων, που
μπορούν να επιτελέσουν οι συσχετισμοί ανάγνωσης (που εμπερικλείονται στο
έργο), καθώς και οι συνειρμοί που αναπτύσσονται από την πλευρά του θεατή.
Στην «Συζήτηση» που ακολουθεί, ο ζωγράφος παριστάνεται σε έναν εγκιβω-
τισμένο χώρο που θυμίζει τον «Κύβο του Necker», όπου ψευδαισθητικά (και
νοηματικά), το βάθος εμφανίζεται ως επιφάνεια και η επιφάνεια ως βάθος.
Στο συγκεκριμένο έργο, τα «προ-κείμενα» υπαλλάσσονται με τα «παρεπόμενα».
Η ετεροπροσωπία του καλλιτέχνη εμφανίζεται μπροστά από έναν καθρέφτη
όπου στην αντανάκλασή του βλέπει ο θεατής (όπως στο ζεύγος Arnolfini του
Van Eyck) τα διαμειβόμενα πίσω από την πλάτη του θεατή πλέον, με έμμεση
και την δική του διαδραστική συμμετοχή, όσον αφορά το φαντασιακό επιστητό
των μεθερμηνειών της εικόνας. 
Στον «Υπνοβάτη», η σκηνή εκτυλίσσεται σε ένα μπαρ, όπου ο ζωγράφος (που
στήνει τα δόκανα του μύθου) προσέρχεται ως θαμώνας, την ίδια στιγμή που η
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ετεροπροσωπία του εαυτού του σερβίρει (πίσω από τον πάγκο του μπαρ) τα
οινοπνευματώδη ποτά της μέθεξης και της κατάλυσης, τόσο των μεγεθών όσο
και των αποστάσεων. "Σερβίρει", με άλλα λόγια, τους τρόπους να δούμε και
να βιώσουμε, τις άλλες όψεις της πραγματικότητας που κάθε φορά ο ζωγράφος
παριστάνει, διαδραματίζοντας εντέλει η εικόνα ένα είδος εικαστικής παντομίμας,
που αναλαμβάνει ο τρόπος της θέασης πλέον του αποδέκτη, να την αποκωδι-
κοποιήσει.
Στα περισσότερα από τα έργα του Δημήτρη Αναστασίου, εμφανίζεται ως σταθερό
“light motive” ένα οικόσιτο σκυλί με ένα κουβάρι κόκκινο μαλλί στα πόδια του
να παίζει. Το σκυλί αυτό, όπως στον πίνακα με τον «Γάμο των Arnolfini» του
Van Eyck, συμβολίζει την πιστότητα. Μια πιστότητα, που παριστάνεται αινιγματικά
στον πίνακα αυτόν του Δημήτρη Αναστασίου, ανάμεσα στο όνειρο και στην
εγκυμονούσα υπέρβαση των "στενωπών" της πραγματικότητας. 
«Η Γυναίκα Χωρίς Σκιά» είναι το έργο που ακολουθεί. Εκεί το νεαρό ζευγάρι,
που ενώνει τα χέρια του, βρίσκεται ανάμεσα στην υπό αίρεση πιστότητα (το
σκυλί) και στο πορτραίτο του Hugo von Hofmannsthal που έγραψε το λιμπρέττο
της ομώνυμης όπερας. Η γυναίκα εμφανίζεται χωρίς σκιά, γιατί μπορεί να
είναι πραγματική, μπορεί όμως να είναι και η προσωποποίηση του ίδιου του
έργου, που προτίθεται να ζωγραφίσει με τα πινέλλα του στο χέρι ο ζωγράφος. 
Στη «Συνάντηση» αντικρίζει ο ίδιος ο ζωγράφος (το υποκείμενο της αφήγησης)
τον εαυτό του (το παραγόμενο είδωλο) στον καθρέφτη, θυμίζοντας το κάτοπτρο
της μυθικής Μέδουσας που όποιος το αντίκρυζε, «πέτρωνε». Επομένως, τίθεται
στην συγκεκριμένη περίπτωση η ταύτιση (υπό αίρεση) των δύο προσωπείων
του «εαυτού», στην ακαριαία τους και αποκαλυπτική συνάντηση, μετά τις τόσες
τους υπεκφυγές, τα προκαλύμματα και τις "μεταμορφώσεις". 
Στην ακολουθία των έργων, εμφανίζεται προτελευταία στην σειρά, η «Χειρα-
ψία». Για πρώτη φορά, παριστάνεται ένα αλλότριο πρόσωπο που αποχαιρετά
τον ζωγράφο. Είναι άραγε ο άλλος του «εαυτός» που αναχωρεί, όπως στα αρ-
χαιοελληνικά επιτύμβια του 4ου π.Χ. αιώνα; Είναι το «τοπολογικό σημείο» της
ένωσης και απόσπασης; Είναι μήπως οι δύο πραγματικότητες, που υπερβατικά
συναντώνται μέσα στον χρόνο της ουτοπίας; Την «λύση» του δράματος και
του εικαστικού αυτού «δρωμένου», την δίνει το «Λυμένο Κορδόνι» που ολο-
κληρώνει αυτή την σειρά των έργων. 
Στο «Λυμένο Κορδόνι» η παλαιότερη αναφορά στον «Κύβο του Necker» έχει
μετατραπεί σε φαντασιακή ονοματοθεσία του δρόμου, στον ανοιχτό πλέον
χώρο. Εκεί υπάρχουν τρεις χρόνοι με την ίδια persona, σε τρεις στιγμές της
αφήγησης, όπως ακριβώς η ίδια συνθήκη υπάρχει και στο παλαιοχριστιανικό
ψηφιδωτό της Ραβέννας, με την «Φιλοξενία του Αβραάμ». Στην δυτική, από
την άλλη πλευρά παράδοση, η έμμεση αναφορά γίνεται αφενός στο έργο του
Masaccio “The Tribute Money” (τοιχογραφία του 1427, στο Παρεκκλήσιο Bran-
cassi της Santa Maria del Carmine, στην Φλωρεντία), όπου ο Πέτρος εμφανί-

ζεται εκεί σε τρία χωροχρονικά και αφηγηματικά επεισόδια, τα οποία ωστόσο
ενοποιούνται στην ίδια σύνθεση, αφετέρου γίνεται αναφορά στο έργο του
Hans Memling (λάδι σε ξύλο, 1470, Τορίνο) με τις αλληλοπεριχωρούμενες
σκηνές που απεικονίζει ο αλλοτινός εκείνος ζωγράφος από τα Άγια Πάθη.
Στην προκειμένη περίπτωση, για να επανέλθω στο έργο «Λυμένο Κορδόνι»
του Δημήτρη Αναστασίου, εδώ εμφανίζεται η persona ενός ανεξαρτητοποιη-
μένου πλέον νεαρού αγοριού, να βαδίζει στο πεζοδρόμιο μιας Αθηναϊκής γει-
τονιάς. Στην διαδοχή των σκηνών της αφήγησης, ο νεαρός περπατάει σκεπτικός,
κατόπιν σταματά να δέσει το λυμένο κορδόνι των παπουτσιών του και στην
συνέχεια, όρθιος πλέον, ετοιμάζεται να διαβεί τον δρόμο που ανοίγεται μπροστά
του. Έναν δρόμο, ωστόσο, με εμπόδια. Στον τοίχο του σπιτιού, (το μετόπισθεν
μέρος της δράσης, αλλά και η σκηνική της εννοιοδοτική πλαισίωση) φαίνεται
ένα κλειστό και ένα ανοιχτό παράθυρο. Από το ανοιχτό παράθυρο και στο
εσωτερικό του σπιτιού, εμφανίζεται μια γυμνή κοπέλα, να περπατά σε αντίθετη
πορεία από αυτήν του νεαρού. Αυτός ντυμένος κι εκείνη γυμνή. Ο νεαρός
οδεύει προς τον εξωτερικό, τον αστικό, αλλά κατ΄ ουσίαν τον ενδότερο λαβύ-
ρινθο της πόλης κι εκείνη στην δική της ενδοχώρα. Οι δύο χώροι και οι χρόνοι
φαίνεται όμως να ενοποιούνται, μέσα από δύο πλαίσια: το πλαίσιο του παρα-
θύρου του σπιτιού (υπόθεση εργασίας ή μύθου) και το πλαίσιο του ίδιου πλέον
του πίνακα που έχει ζωγραφίσει ο Δημήτρης Αναστασίου (με την γραμματική
και το συντακτικό της χειρονομιακής του πράξης να εξυφαίνει, σιωπηλά αλλά
και με νόημα, τον ψευδαισθητικό της ρεαλισμό). 
Πίσω από αυτού του τύπου τον ρεαλισμό, που με υπαινιγμούς διεγείρει τον
στοχασμό του θεατή, μέσα από την αλληλεπενέργεια της οπτικής και απτικής
αίσθησης, ανοίγει ένα μεγάλο κεφάλαιο, όχι μόνον για τις νέες σημασίες και
τους ορίζοντες της συνθετότητας και πολυεπιπεδικότητας που χαρακτηρίζει
την αφήγηση πλοκής της εικόνας, αλλά και για τους αναθεωρητικούς πλέον
τρόπους της ανάγνωσής της από τον θεατή. Οι δυνατότητες της νέας ανάγνωσης
της εικόνας άλλωστε, είναι εκείνες που θέτουν τις βάσεις για το καινούριο
ήθος, που υπαγορεύει η αποκαθηλωνόμενη από τις συμβάσεις, η συνεχώς
ασκούμενη και δοκιμαζόμενη, αλλά κι εκσυγχρονιστικά ανατροφοδοτούμενη
πλέον αγωγή του βλέμματος.

Αθηνά Σχινά
Κριτικός και Ιστορικός Τέχνης
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The schooling of the eye
In times of crisis, like the period through which we are now passing, more
general revisions and upheavals take place, involving - even more than the
economy itself - systems of values and criteria, as to the life we live, as to
the ways in which we communicate, and as to the qualities which shape
our everyday life. If art reflects aspects of life, and of the positions which
give expression to us or which we wantonly compromise, as well as the 
responsibilities which fall to us, as it sets out the reality which defines us,
then the crisis does not leave the work of art unassailable; rather, through
the language which it uses in each case, it proposes with radicalism the
roles which it performs. In any event, the crisis in art has presaged, for
some time now, the changes in semantics, in aesthetics, and in the moral
parameter which it conveys, particularly in our post-modern age, in which
the dialectical freedoms by means of which the work of art negotiates the
various modes and bestowals of meanings of its 'language', on the one
hand, reinforce its globalised character, and, on the other, frequently render
apparent its impasses.
In these circumstances, and insofar as the artist chooses to express himself
through the representational ascertainment of the picture (without the use
and incorporation of photography collages), as Dimitris Anastasiou does,
this means that the preferred and adopted process of the tracing out and
revelation of pseudo-aesthetic realism defines (over and beyond what it 
depicts) a manner, rendered conscious and self-controlled, of gestural 
praxis which is not in competition with issues of an objective 'truth', but that
the artist endows with meaning the signposting demanded by the new 
pathways for the 'discovery' of this 'truth' - a truth which crops out through
the structural constitution of the articulations of its language, with its 
expanded revision in parallel.
Through his well thought-out act of painting, Dimitris Anastasiou mounts
enigmas which involve the dialectical heterodetermination of the prehistory,
history, and meta-history of the 'image', as this gives shape to a multi-level
'reality'. His own imaging is apportioned in a narrative manner and recon-
stituted organically as an allusive and persuasive sequence of events of the
epistemology of which it is made up.
The physiognomy of each of the artist's pictures concerns the very cohesion
of the narrative which puts at stake its presence between truth and deception,
as well as between intentions and the sequels which relate to dependences
and on-going underminings of the plausible. The tenses of association which
govern this 'picture' are as many as the 'topological' conventions of the

epi sodes of the narrative, in which the artist projects its parts, and in which
at the same time his 'self' is projected as a questioning third-person subject,
defining, on the one hand, the co-existence and deception of the visual and
tactile sense, and, on the other, of inner and outer space, which is reflected
in the innermost parts of the 'performance'.
Consequently, trompe l' oeil never functions as an end in itself in the works
of Dimitris Anastasiou, but only as a means of tracing the bounds of an
object of knowledge which is constantly revised as to its intentions and 
assignments of meaning. In any event, the surface of each of his painted
compositions serves as a field for exercises in range and resilience for an
eye which observes questioningly and calls into doubt by correlating the
signifiers with the signifieds of what seems to be a 'theatrical' presentation,
the curtain of which is represented as a screen for formations, testings,
cancellations, and unexpected reconstitutions of the artistic myth - a myth
which unfolds its 'mesh', as it unravels and loosens the bonds of the obvious
and any expected consistency of cause and effect.
The most important consideration in the painting of Dimitris Anastasiou lies
in the methods by which he uses realistic representationalism and in the
process of the gestural act by which he renders it. His imaging does not
narrate episodes from the plot of the myth of some supposedly fictional
truth which flirts by simulation with what vision defines in a substitution for
and synergy with the tangibility of the illusorily apparent. Dimitris Anastasiou
personifies or gives form to and depicts the process itself and the escapades
of the narration. He traces, that is, and gives revised meaning to the very
structure of the language of painting. He gives shape, in other words, to its
inner mechanisms and the associations which stem from its signifieds. As
to the signifiers, these form an equivalent fraction in which the place of the
numerator is occupied by the sense of sight and that of the denominator by
that of touch. For this reason, he uses himself as a catalytic cause of the
visual observation, but also as the desired action of intervention of his own
heteroprosopia.
The artist's medium is not design, colour, and form. His medium is the siting,
affinity, and the dialogue which the shaping acquires in order to arrive at
the redefinition of that meaning of the design, the colour, and of the surface
of style and language. Thus the artist makes his appearance as the perpe-
trator of the observation, and at the same time as a resource of the roles
which he undertakes, as he weaves with his 'gossamer veil' the plot of the
picture and combines the inner with the outer space, between light and
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darkness, as well as between being and appearing, the process of following
the route to his Ithaca, though not its goal - a strange thing for an artist who
negotiates with visual illusion.
The recent exhibition by Dimitris Anastasiou consists of ten works, which
materialise the ten 'acts' of an art happening. In this decalogue, the place of
the 'preamble' is taken by his painting 'The Red Bathroom' (oil on canvas),
in which a woman is shown as if 'containerised' in a red bathroom. The
bathtub (which, seen in a distanced way, is reminiscent of a coffin) in which
her nude body lies, half-covered by the redemptive and 'purifying' water,
serves as the generative womb. The woman's gaze is fixed on the surface
of a white towel which hangs opposite her, like a 'blind' window, a screen,
in other words, or a shroud, but also the white swaddling-clothes in which
it is expected that she will be wrapped. In spite of this, the protagonist of the
performance is not the woman, but the luminous reflections on the surfaces
damp with steam, and the gradations of the shadings, which stress the
multi-focal nature of the light, of the interposed levels of darkness, and of
the dynamic which the space develops. This is a space in which light is po-
larised, and which, despite the apparent radiance of its atmosphere, conveys
in an archetypal way and by association the climate of Dante's Trilogy.
The 'Story of Hans', which follows, gives shape to and at the same time
plays the part of the seen and unseen features of the performance or the
exchanges of the dialogue between the curtain of viewing and its stage
wings, with the light and shadows creating spaces which incarnate roles of
the 'self' and its heteroprosopia. The double self, which in one of its versions,
as light, seems to descend the staircase with dominance and the strength
of power (but also with subtle self-sarcasm), is undermined by its very 
otherness and its dark sides. This is the artist who, as if autobiographically,
is shown in both places of the spectacle's 'action'. If, that is to say, the 'self'
is equivalent to the light, its 'otherness' is equivalent to the shadow, at the
bottom of the stairs, which lies in wait to overturn whatever it may be suppo -
sed that the 'manifestation' of whatever truth is acting out. 
In 'Bleib Treu Café', the café which Anastasiou frequented in his student
days in Germany, the 'self' appears in the opening in a wall which has 
become a ledge. In the cafe's name ('Stay True' or 'Forget-Me-Not'), the 
relations between the past of life and the present of the act of painting are
already being developed. The two spaces (that of the café - the interior - and
the other of the street - the exterior) are united by the red thread of the 
narrative. The artist holds the beginning of the thread in his hands, while
this ends in the red stocking worn by a girl, in the middle of the street.
Issues of distances? Bridging? Excesses? Between the spaces of life and
the act of art, and between the tenses of the recall of memories and the

'dramaturgic' depiction of the events themselves of a working hypothesis
(as that of narrative is), the map of a country (Germany), transformed to
take on the form of a face or a mask (persona), is at hand. It is in essence
personae that the transformations themselves of the plot of the myth become,
and so the picture narrates the processes of the shaping of its self, with the
artist becoming (as a heteroprosopia) its self-referentiality.
In the work 'Chasm', the act of painting to which the artist attempts to give
shape on the canvas (or on the blank 'window' on the world which he intends
to depict) is in a chasm. The space renders multi-focal vision, and this can
be seen from the double-natured light of the bulb. The artist gives us in a
dense account all the narrative, emotional, and associative features which
make up the act of creating at the moment when this is unfolding, with one
reality framing him and itemising what he has behind him and 'within' him,
and with the other reality lying in wait at the back of the canvas, as a shaded,
but constantly and persistently existent, 'otherness' - an otherness which
looks at the exterior or at a landscape at sunset and the oncoming darkness.
This darkness suggests that the picture formed, in the intentions of its 
materialisation (which depend upon thought, imagination, and the gestures
of actions of the artist on the canvas), is not giving an account of itself. It is
simply hinting at situations, while it keeps in the undeclared parts and the
unseen sides of the formation of the image the mystery of its existence and
of its roles in action and subversion, roles which can be performed by the
correlations of reading (enclosed in the work) and the associations which
are developed on the part of the beholder. 
In 'Conversation', which follows, the artist is depicted in a boxed-in space
reminiscent of the 'Necker Cube', in which by an illusion (and conceptually)
the background is shown as the surface and the surface as background. 
In this work, the prokeimena (the things laid out before us) alternate with
the parepomena (the 'consequents' or accidentia). The artist's heteroprosopia
makes its appearance in front of a mirror, where in its reflection the viewer
(as with the Arnolfini couple of Van Eyck) sees what is going on behind his
own back, with his own direct and interactive participation, as regards the
imaginary subject of the picture's interpretation.
In 'Sleepwalker', the scene unfolds in a bar, which the artist (who sets up
the snares of the myth) visits as a habitué, at the moment when the hetero-
prosopia of his self is serving (behind the bar counter) the alcoholic drinks
of the partaking and of the dissolution both of magnitudes and distances.
He is 'serving up', in other words, the ways of seeing and experiencing, the
other aspects of the reality which in each case the artist represents, as, in
the last analysis, the picture acts out a kind of artistic pantomime, which the
manner of looking of the addressee now undertakes to decode.
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In most of Anastasiou's works, a pet dog playing at his feet with a ball of red
wool makes its appearance as a constant 'light motif'. This dog, as in Van
Eyck's 'Marriage of the Arnolfini', symbolises fidelity. This fidelity is depicted
enigmatically in this picture by Anastasiou, somewhere between dream
and the pregnant transcendence of the 'confines' of reality.
'The Woman Without a Shadow' is the work which follows. There the young
couple, who join hands, are between provisional fidelity (the dog) and the
portrait of Hugo von Hofmannsthal, who wrote the libretto of the opera of
that name. The woman is shown without a shadow, because she may be
real, but she may also be the personification of the work itself, which the
artist, brushes in hand, proposes to paint.
In 'Meeting', the artist himself (the subject of the narration) looks at himself
(the image produced) in the mirror, recalling the mirror of the mythical
Medusa - whoever looked into it was turned to stone. Consequently, what is
postulated in this instance is the (provisional) identification of the two masks
of the 'self', in their forthright and revelatory encounter, after so many eva-
sions, pretexts, and 'metamorphoses'.
In the sequence of the works, 'Handclasp' comes penultimate in the series.
For the first time, another, different figure is shown, saying farewell to the
artist. Is this his other 'self' who is leaving, as in the ancient Greek funerary
monuments of the fourth century BC? Is this the 'topological point' of union
or detachment? Are these, perhaps, the two realities which meet in a tran-
scendental way in the time of utopia? The 'resolution' of the drama and of
this artistic 'happening' is given by 'Loose Shoelace', which completes this
series of works.
In 'Loose Shoelace', the earlier reference to the 'Necker Cube' has been
transformed into a fantasy naming of the street, in what is now an open
space. Here there are three tenses with the same persona, at three moments
of the narration, exactly as the same convention can be found in the Early
Christian mosaics at Ravenna, in the case of the 'Hospitality of Abraham'. In
the Western tradition, the indirect reference is, on the one hand, to Masaccio's
work 'The Tribute Money' (wall-painting of 1427, in the Brancacci Chapel of
Santa Maria del Carmine in Florence), where Peter is shown in three time-
space and narrative episodes, which are, nevertheless, unified in the same
composition, and, on the other, to the work of Hans Memling (oil on wood,
1470, Turin), with the scenes of circuminsession portrayed by that artist of
the Passion of Christ. 
In the present instance, to return to the 'Loose Shoelace' of Dimitris Anasta -
siou, here the persona of a young boy, now rendered independent, is shown
walking along the pavement of an Athenian neighbourhood. In the succession
of scenes of the narration, the youth walks along, deep in thought; he then

stops to tie his shoelace, and then, standing up straight again, prepares to
cross the road which opens up before him. But this is a road with obstacles.
In the wall of the house (the rear part of the action, but also its semanticating
stage-set framework), one closed and one open window appear. At the open
window, and in the interior of the house, a nude girl, walking in the opposite
direction to that of the youth, can be seen. He is clothed and she is naked.
The boy is heading towards the exterior, the urban, but, in essence, the 
innermost, labyrinth of the city, and she towards her own hinterland. The
two spaces and times seem, however, to be unified, within two frameworks:
the frame of the house's window (working hypothesis or myth) and the
frame of what is now the picture itself which Anastasiou has painted (with
the grammar and syntax of his gestural act devising, tacitly but meaningfully,
its illusionary realism).
Behind the realism of this type, which by hints stimulates the thinking of 
the viewer, through the interaction of the visual and tactile sense, a large
chapter opens - not only on the new meanings and the horizons of the 
compositeness and multiplicity of levels which mark the narration of the
picture's plot, but on what are now the revisionary ways of reading it by the
beholder. The potentialities of the new reading of the picture are, in any
event, those which lay the foundations for the new ethos which the schooling
of the eye, detached from conventions, constantly practised and tried and
tested, but now updated by feedback, dictates.

Athena Schina
Critic and Art Historian
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Το κόκκινο μπάνιο / The red bathroom
λάδι σε καμβά / oil on canvas / 90 x 90 cm / 2010  
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Η ιστορία του Χανς που κοιτούσε τον αέρα
The story of Hans - looking - in - the - air
λάδι σε καμβά / oil on canvas / 100 x 120 cm /  2009
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Bleib treu café 

λάδι σε καμβά / oil on canvas / 120 x 160 cm / 2009 
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23:00-22:30-22:00 ή το χάσμα / 23:00-22:30-22:00 or the chasm

λάδι σε καμβά / οil on canvas / 100 χ 125 cm / 2010





Η συζήτηση / The conversation
λάδι σε καμβά / oil on canvas

100 χ 80 cm / 2011 
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Ο υπνοβάτης / The sleepwalker 
λάδι σε μουσαμά / oil on canvas / 120 χ 150 cm / 2011











Η γυναίκα χωρίς σκιά
The woman without a shadow 

λάδι σε μουσαμά / oil on canvas
150 x 105 cm / 2012
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Η συνάντηση / The meeting
λάδι σε μουσαμά / oil on canvas / 60 x 50 cm / 2011







Η χειραψία / The handclasp
λάδι σε μουσαμά / oil on canvas

100 x 80 cm / 2012
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Το λυμένο κορδόνι / The loose shoelace
λάδι σε μουσαμά / οil on canvas / 150 χ 200 cm / 2012
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Αυτοπροσωπογραφία στο Βερολίνο / Self-portrait in Berlin
λάδι σε μουσαμά / oil on canvas / 30 x 40 cm /  2008
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