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Ψυχογραφίες τόπων, κτιρίων, ανθρώπων:
τα χαρακτικά της Αννής Ζαβιτσάνου

Μια ευχάριστη έκπληξη με περίμενε όταν πριν δύο χρόνια επισκέφτηκα το εργαστήριο 
της φίλης μου Αννής Ζαβιτσάνου. Δεν είχα ξαναδεί έργα της. Εντυπωσιάστηκα τόσο από 
τα ίδια τα χαρακτικά, όσο κι από την περιήγηση στον οργανωμένο χώρο της δημιουργίας 
της στην εξοχή, στο Πόρτο Ράφτη. Εκεί, στον ήσυχο χώρο του εργαστηρίου η Αννή με ει-
σήγαγε στον κόσμο της τέχνης της, στην «κουζίνα» της χαρακτικής της, στις αισθητικές και 
καλλιτεχνικές της αναζητήσεις.

Η Αννή Ζαβιτσάνου σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της 
Αθήνας [1979-1984] και πριν μερικά χρόνια αποφάσισε να μυηθεί και στην χαρακτική, ακο-
λουθώντας σπουδές στην ίδια Σχολή, ως δεύτερο πτυχίο. Από την αρχή μέλημά της ήταν 
να κατακτήσει όλες τις τεχνικές της χαρακτικής, έτσι ώστε να μπορεί να επιλέγει και να 
συνδυάζει απρόσκοπτα τρόπους απόδοσης των αισθητικών της αναζητήσεων.

Η βάση, η έμπνευση, το υπόστρωμα των χαρακτικών της προέρχεται από τις εντυπώ-
σεις των οργανωμένων με συστηματικό τρόπο, περιοδικότητα και συνέχεια, ταξιδιών της 
σε τόπους μακρινούς, εξωτικούς, διαφορετικούς και αναπάντεχους. Τα ταξίδια αυτά που 

Photos of places, buildings and people that touch the soul:
Anni Zavitsanou’s engravings

I was in for a pleasant surprise when I visited my friend Anni Zavatsinou’s workshop 
two years ago. I had never seen her work before. I was impressed by the engrav-
ings as well as the organised workshop at Porto Rafti, on the outskirts of Athens. 
In her quiet workshop, Anni introduced me to her world of art, to her engravings 
“kitchen”, to her emotional and artistic quests.
Anni Zavitsanou studied painting at the Athens School of Fine Arts [1979-1984] and 
a few years ago she decided to get involved in engravings by undergoing a course at 
the same School as a second degree. From the word go her fi rst care was to acquire 
all the engraving techniques so that she could choose and smoothly combine the 
methods with which she would express her emotional quests.
The travels she has been going on for years with her partner in life, Fontas Zavitsa-
nos, are prepared based, the background knowledge, the culture and ancient his-
tory of the destination as well as the social and political aspects of the land being 
visited. The impressions, emotions and experiences are placed on a second level. 
Throughout the entire duration of the journeys, the painter sketches images on a 
travel journal using basic means. She depicts the moment, jots down thoughts, cap-
tivates impressions from the place, the religion, the people, the habits and prac-
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πραγματοποιεί εδώ και πολλά χρόνια, με τον σύντροφο της ζωής της Φώντα Ζαβιτσάνο, 
προετοιμάζονται με γνώμονα την γνώση του τόπου, γνώση που αφορά το ιστορικό, εθνο-
λογικό, πολιτισμικό, αρχαιογνωστικό, αλλά και κοινωνικό, πολιτικό πλαίσιο του τόπου που 
επισκέπτονται.

Σε ένα δεύτερο επίπεδο έρχεται η αποτύπωση των εντυπώσεων, των συναισθημάτων, 
των βιωμάτων. Καθ’όλη τη διάρκεια των ταξιδιών, η ζωγράφος με λιτά μέσα, σε μικρά ταξι-
διωτικά ημερολόγια, σκιτσάρει φευγαλέες εικόνες, σχεδιάζει στιγμές, συγκρατεί σκέψεις σε 
σημειώσεις, αιχμαλωτίζει εντυπώσεις, γύρω από το τοπίο, τη θρησκεία, τους ανθρώπους, 
τις συνήθειες, τις πρακτικές, τη ζωή τους, τη διαφορετικότητά τους. Τη βάση αυτή δεδομέ-
νων, των εντυπώσεων και των αναμνήσεών της από τα συνοπτικά σχέδια, την επεξεργάζε-
ται αργότερα στο εργαστήριό της.

Η γένεση του έργου της βρίσκεται λοιπόν στην συνέχεια της παράδοσης των carnets 
de voyage, της γρήγορης αποτύπωσης εντυπώσεων και της συνοπτικής, επιγραμματικής 
απόδοσης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός τόπου, που αποτελεί ένα είδος και μια 
πρακτική παλιότερων καλλιτεχνών και εποχών.

Θέμα της είναι το ίδιο το ταξίδι. Στα θέματά της, άλλοτε αποτυπώνονται τα κτίρια κι 
άλλοτε οι άνθρωποι, η φύση, ή το τοπίο. Ο τρόπος που αποδίδει τις εικόνες δεν είναι περι-
γραφικός. Στο σχέδιό της έχει ενσωματωθεί το συναίσθημα, η αίσθηση, η ανάμνηση.

Τα πρώτα χαρακτικά που είδα στο εργαστήριο ήταν τα κτίρια από την Υεμένη, του 2005, 
έγχρωμα χαρακτικά με χρώματα μαυροκίτρινα, ώχρες, καφετιά, που παρουσιάζουν ρευ-
στούς όγκους κτιρίων με πολλά ανοίγματα, κτίρια που μοιάζουν να κινούνται, να ζωντα-
νεύουν, να ζουν. Στη Sanaa, στην Amran, στο Dar al Hazzan στην Υεμένη τα κτίρια με τις 
στολισμένες προσόψεις φαντάζουν σαν τούρτες, σαν γλυκίσματα με μαλακούς όγκους, 
που θαρρείς πως μεταβάλλονται κατά την επίμονη παρατήρηση του θεατή. Η ίδια ομολο-
γεί την αίσθηση που είχε όταν τα αντίκρισε: «Μου έφεραν στο μυαλό μπισκότα κανέλλας 
πασπαλισμένα με ζάχαρι». Η «Ευδαίμων Αραβία», η Υεμένη διαθέτει ιδιαίτερη παράδοση 

tices, their lives and their differences. She uses this data bank of impressions and 
memories and works on them later on in her workshop. Hence, the creation of her 
work can be found in her travel journal, the quick impressions and the brief linear 
expression of the particular characteristics of the land, which revive the artistic 
style and practice of yesteryear.
Her topic is the journey itself. Sometimes she depicts the buildings, other times the 
people, nature or the scenery. Her works are not descriptive. She has incorporated 
emotions, senses and memories in the design. 
The fi rst engravings I had seen in her workshop were those of the buildings in Yemen 
in 2005. There were coloured engravings, yellow-black tones, ochre, browns that 
resembled fl exible buildings blocks with a lot of openings; buildings that appeared 
to be moving, to be coming to life, to be living. The buildings in Sanaa, Amran and 
Dar al Hazzan in Yemen with the decorated facades resemble cakes or sweets with 
soft tops, which at a constant gaze seem to be changing.
She expresses what she felt when she saw them:
“They reminded me of cinnamon biscuits sprinkled with sugar.”
Yemen, otherwise known as “Happy Arabia”, has exceptional tradition in building 
homes and the artist honours this tradition, where every home is made of simple 
materials such as rocks with mortar made of egg shells and other materials, each 
home bearing the builder’s individual stamp. 
Each of these engraving casts has coloured monotypic tiles and the total process 
results in mixed technique. Another work of art from Jerusalem literally depicts the 
human presence at fi rst level. 
A group of women is presented in a frieze, there is intense gesturing, mourning 
whilst in the backdrop there is a hint of a destroyed city as if rain has washed it 
away. There are two impressive wood-cuts, one depicts scenery from Mali with 
trees and soft buildings made of wood, mud and grass and built by the local animists 
who were later converted to Muslims, the other depicts two fi gures and homes from 
the Dogon villages. 
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στο χτίσιμο των σπιτιών και η καλλιτέχνης αποτίει φόρο τιμής σ΄αυτή την παράδοση, όπου 
το κάθε σπίτι, φτιαγμένο από απλά υλικά, πέτρες, κονίαμα με ιδιαίτερες προσμίξεις από 
τσόφλια αυγών και άλλα στοιχεία, φέρει την ξεχωριστή σφραγίδα του μάστορα, που το 
κατασκεύασε. Κάθε μήτρα στα χαρακτικά αυτά εκτελείται με χρωματικά πλακάκια μονοτυ-
πικά, και με τη συνολική επεξεργασία καταλήγει σε μια μικτή τεχνική.

Ένα άλλο έργο, από τα Ιεροσόλυμα προβάλλει την ανθρώπινη παρουσία κυριολεκτικά 
σε πρώτο επίπεδο. Μια ομάδα γυναικών παρουσιάζεται σε φρίζα, χειρονομεί έντονα, θρη-
νεί, ενώ πίσω της ως φόντο, διακρίνεται αμυδρά μια πόλη κατεστραμμένη, σαν να έπεσε 
βροχή και την έσβησε.

Δύο εντυπωσιακές ξυλογραφίες παρουσιάζουν, η πρώτη, ένα τοπίο από το Μάλι με 
δέντρα και μαλακά κτίρια φτιαγμένα από ξύλα, λάσπη και χόρτα, από τους ανιμιστές κα-
τοίκους της περιοχής που μετεξελίχθηκαν σε μουσουλμάνους, και η δεύτερη, με δύο φι-
γούρες και σπίτια από τα χωριά των  Ντονγκόν. Δύο δείγματα εξπρεσιονιστικής γραφής με 
πρόθεση να αποτυπωθούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τόπων, μετατρέποντας την 
εικόνα σε συναίσθημα.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτικό, με συμβολικές προεκτάσεις, ίσως το πιο ερμητικό έργο, απει-
κονίζει ένα πουλί σε φωτεινό διάδρομο, ένα ερωτικό σύμπλεγμα και μια κουρτίνα στα αρι-
στερά. Στην πραγματικότητα μάλλον πρόκειται για μια αφορμή για την έρευνα και τον 
πειραματισμό της χάραξης, της τονικής οξυγραφίας, της «κουζίνας» του κολοφωνίου, της 
θερμότητας, του βερνικιού, του νιτρικού οξέος, που τρώει τα διάκενα, τις αλλεπάλληλες 
βυθίσεις της πλάκας στο οξύ και την επιτυχία τονικών διαβαθμίσεων. Η εικονογραφία μάλ-
λον είναι η αφορμή για τη διερεύνηση των δυνατοτήτων της τεχνικής.

Ένας άλλος πειραματισμός στις διαβαθμίσεις και τις τονικές μεταβάσεις με τις τίντες, 
αποτελεί η «Παύση», που απεικονίζει ένα γέρο και ένα παιδί, από την Αιθιοπία, ράθυμους 
και ναρκωμένους, τοποθετημένους σε δυσδιάκριτους χώρους. Πρόκειται για εργάτες που 
καθαρίζανε τα στάχυα έξω από ένα μοναστήρι. Η καλλιτέχνης με στοιχειώδη, λιτά μέσα 

Two samples of expressionalism intended at impressing the particularities of the 
land and converting these into emotion. An exceptional engraving with symbolic 
meaning, possibly the most impenetrable work of art, depicting a bird in a bright 
corridor, a love complex and a curtain to the left. 
In actual fact it is most probably a reason to experiment in engraving, in tonal 
oxygraphy, in the rosin “kitchen”, in the warmth of the varnish, of the nitric acid 
that eats at the grooves, the continuous cuts into the plate and the success of tonal 
gradings.
The portrayal is most possibly an excuse to explore the capabilities of the tech-
nique. Another experiment in grading and tonal change using tints is the work titled 
“Pause”, which depicts an old man and a child from Ethiopia in an idle and lethargic 
state positioned in indiscernible places. These were workers that were cleaning the 
corn fi elds outside a monastery. 
With just the basic equipment, the artist portrays the sense of time and the rhythms 
that describe the area.
Another series of engravings depict trees from Namibia. The particularities of the 
land, with the verdant areas that are intercepted by forests of petrifi ed trees and 
dead valleys are portrayed by A. Zavitsanou with emphasis being placed on the car-
cass of an animal, which is an omen of death.
The “Menelik” series with the slumbering, unprotected child and the ominous iguana 
from the Galapagos Islands approaching, whilst the city is lost in the background, 
she depicts the feeling of danger and threat. With Menelik, Anni is essentially com-
paring the similarities in religion and the vulnerability of human existence and life 
itself. She points out that the Prophet Zoroaster is to the Zoroastrists what Christ is 
to Christians whilst the children, wherever they are, are similarly unprotected and 
vulnerable.
Regularly in the contrasting portrayals, such as the toothless Ethiopian from Lal-
ibela, the two friends from Yemen, the little girl with the bicycle and the balloon 
from China or the Chinese monk – all worked with copper - the artist tries to demys-
tify the contrasts. One last series from the 2008 Zavitsanou collection is that of Ex 
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αποδίδει την αίσθηση του χρόνου και των ρυθμών που χαρακτηρίζουν την ζωή στην πε-
ριοχή. 

Μια άλλη σειρά χαρακτικών, απεικονίζουν δέντρα από την Ναμίμπια. Η ιδιαιτερότητα 
του τοπίου, όπου περιοχές με πράσινο παρεμβάλλονται σε μέρη με δάση από πετρωμένα 
δέντρα και νεκρές κοιλάδες, αποτυπώνεται από την Α. Ζαβιτσάνου, με την έμφαση στο 
κουφάρι ζώου που προμηνύει το θάνατο.

Η σειρά του «Menelik», με το κοιμισμένο απροστάτευτο παιδάκι και το απειλητικό Ιγκου-
άνα από τα νησιά Γαλάπαγκος, που πλησιάζει, ενώ η πόλη απλώνεται σχηματικά δοσμένη 
στο βάθος, αναπαράγει την αίσθηση του κινδύνου και της απειλής. Στην πραγματικότητα, 
η Αννή με τον Menelik θέλει να μιλήσει για τις ομοιότητες των θρησκειών, το ευάλωτο της 
ανθρώπινης ύπαρξης και της ίδιας της ζωής. Εδώ, σημειώνει πως ο Ζωροάστρης για τους 
Ζωροάστρες γεννήθηκε με τον ίδιο τρόπο που γεννήθηκε ο Χριστός για τους χριστιανούς, 
ενώ τα παιδιά, όπου κι αν βρίσκονται, είναι το ίδιο απροστάτευτα κι ευάλωτα.

Συχνά μέσα από την απόδοση του διαφορετικού, όπως ο ξεδοντιασμένος Αιθίοπας από 
τη Λαλιμπέλα, οι δύο φίλοι από την Υεμένη, το κοριτσάκι με το ποδήλατο και το μπαλόνι 
από την Κίνα - όλα τα έργα δουλεμένα σε χαλκό - ή ο Κινέζος μοναχός,  η καλλιτέχνης προ-
χωρά στην απομυθοποίηση του διαφορετικού.

Μια τελευταία σειρά, από την πρόσφατη παραγωγή της Ζαβιτσάνου, του 2008, είναι 
αυτή των Ex-libris, βαθιά επηρεασμένη από την Αργεντινή, τη Χιλή, και τα ζευγάρια που 
χορεύουν παντού κι ακατάπαυστα τάγκο, με διάθεση αυτοσχεδιασμού, έντονο δυναμισμό, 
με πάθος και ερωτισμό.

Έργα εκτελεσμένα με χαράξεις σε τσίγκο, πολυμερικά, που εκτίθενται στον ήλιο και στη 
συνέχεια ξεπλένονται στο νερό. Το λευκό προέρχεται από τα σημεία που ξεράθηκαν και 
δυνάμωσαν από τον ήλιο, ενώ το ξέπλυμα του νερού δημιουργεί αυτή την ιδιαίτερη υφή 
από κουκίδες και γραμμές. Ένα ξεχωριστό έργο της σειράς απεικονίζει τη μαμά της καλ-
λιτέχνιδας νέα, μια άρπα κι ένα αγγελάκι. Ένα ex-libris αφιερωμένο στη μητέρα της που 

Libris, which is deeply infl uenced by Argentina, Chile and the couples dancing the 
uninterrupted tango everywhere with the intense vigour, passion and eroticism.
Engravings carried out on zinc, multifaceted and exposed to the sun and later 
washed down with water. 
The white sections are the sections that were dried and strengthened by the sun, 
whilst the water gives the special texture of dots and lines.
An exceptional work in the series depicts the artist’s mother in her youth with 
a harp and an angel. An Ex-Libris dedicated to her mother who passed away last 
May.
A. Zavitsanou’s compositions with the whole narrative style, the spontaneity and 
innocence through travels to lands, landscapes and people, the exploration of their 
particularities and inner worlds and the penetration of their souls reveals her own 
spirit. Her techniques are not just the engraving “kitchen”.
The “non-continuous” aspect of engraving, which requires time, persistence, re-
search and devotion and the expression of her artistic creativity seem to suit her 
perfectly.
The practical experimentation of engraving techniques with relief wood-cuts or 
gravure copper plates or zinc, monotypes, tonal oxygraphy, hard stone carvings, 
engravings on plexiglass and tiles, and a combination of techniques constitutes a 
personal need. Finally, however, all the techniques absolutely coincide when she 
expresses her “idea”, her emotions, the symbolisms and the semantic framework 
of her art.
For all these reasons my friend Anni’s engravings were a pleasant surprise.

Dr. Lisa Tsikouta - Deimezi
Art historian, 

Curator of the National Art Gallery


