Πριν λίγα χρονιά επικρατούσε η αντίληψη ότι το µέλλον της εικαστικής έκφρασης
ανήκει πλέον στις νέες τεχνολογίες και ιδιαιτέρως στο τότε απανταχού παρόν video.
Σήµερα, όπου το video στην αναλογική του µορφή ανήκει πλέον στο παρελθόν και η
ηλεκτρονική εικόνα έχει γίνει καθολικό αγαθό, εκδηλώνεται µια στροφή των νέων
δηµιουργών στις κλασσικές µορφές εικαστικής έκφρασης.
Η Χαρακτική, που τόσες φορές θεωρήθηκε νεκρή, ζει τώρα µια παγκόσµια
αναγέννηση.
Η έκθεση µε χαλκογραφίες νέων ταλαντούχων καλλιτεχνών στη γκαλερί
«Τεχνοχώρος» δεν είναι λοιπόν συµπωµατική αλλά είναι δείγµα επιστροφής των
νέων εικαστικών στη χαρακτική και ιδιαιτέρως στην «αλχηµιστική» βαθυτυπία. Ίσως
το νέο ενδιαφέρον των καλλιτεχνών για τη Χαρακτική να σχετίζεται άµεσα µε την
εξοικείωση που διαθέτουν στον χειρισµό των συγχρόνων media. Η Χαρακτική είναι
άλλωστε επίσης ένα medium και µάλιστα το πρώτο στην εξέλιξη του παγκόσµιου
πολιτισµού. Είναι το medium δηµιουργίας εντύπων, εικόνων και κειµένων σε ένα
µεγάλο αριθµό αντιτύπων. Εδώ βρίσκεται και η διαφορά της εικαστικής διαδικασίας
µεταξύ ζωγράφου και χαράκτη. Ενώ ο ζωγράφος δηµιουργεί άµεσα έργο, ο χαράκτης
δηµιουργεί τη µήτρα από την οποία, µετά από εκτύπωση, θα προκύψουν τα
πρωτότυπα έντυπα έργα – δηλαδή τα χαρακτικά.
Τι έχει αλλάξει όµως στη συµπεριφορά των νέων καλλιτεχνών απέναντι στην
Χαρακτική; Μα φυσικά η αντιµετώπιση της σαν medium δηµιουργίας εικαστικών
έργων µε ιδιαίτερη εκφραστική προσωπικότητα και όχι πολλαπλών αντιτύπων όπως
ήταν στο παρελθόν. Είναι πλέον συχνό το φαινόµενο ύπαρξης ενός χαρακτικού έργου
σε ένα και µοναδικό αντίτυπο. Ιδιαιτέρως η βαθυτυπία µε τις απεριόριστες
εκφραστικές της δυνατότητες χρησιµοποιείται σήµερα για τους πλέον ακραίους
εικαστικούς πειραµατισµούς.
Αλλά τι είναι ακριβώς βαθυτυπία; Είναι µια εκτυπωτική µέθοδος µε την οποία ο
καλλιτέχνης δηµιουργεί σε µια λεία µεταλλική συνήθως πλάκα πάχους 3-5 χιλιοστών
σχισµές και κοιλώµατα µε τη βοήθεια µηχανικών ή χηµικών µέσων και µεθόδων. Σ’
αυτές τις σχισµές και τα κοιλώµατα εισχωρεί το εκτυπωτικό µελάνι για να µεταφερθεί
κατά την εκτύπωση µε υψηλή πίεση στο χαρτί. Η καλλιτεχνική βαθυτυπία ονοµάζεται
συχνά χαλκογραφία γιατί το πρώτο µέταλλο που χρησιµοποιήθηκε στην βαθυτυπία
ήταν ο χαλκός. Σήµερα οι καλλιτέχνες χρησιµοποιούν µια πλειάδα υλικών που δεν
ανήκουν απαραίτητα στην οικογένεια των µετάλλων.
Οι καλλιτέχνες στις αρχές του 20ου αιώνα έπρεπε να κοιτάξουν βαθειά στους
πολιτισµούς της Αφρικής, της Ωκεάνιας κτλ., για να δουν τον πλούτο που υπήρχε
στην εικαστική τους έκφραση. Έτσι γεννηθήκαν τα κινήµατα του Κυβισµού, του
Εξπρεσιονισµού, του Σουρεαλισµού που χαρακτήρισαν το µοντερνισµό και
γενικότερα την Τέχνη του 20ου αιώνα.
Αυτή την παράδοση συνεχίζει µε το χαρακτικό της έργο η Αννή Ζαβιτσάνου. Οι
έγχρωµες χαλκογραφίες της είναι το εικαστικό απόσταγµα από τα ταξίδια της στον
Τρίτο Κόσµο και την αµερικανική ήπειρο.

Η Αννή Ζαβιτσάνου δεν κάνει τουρισµό µε την γνωστή έννοια του ορού αλλά καλά
οργανωµένα ταξίδια µε σκοπό την πολιτισµική διερεύνηση και αισθητική µελέτη
κοινοτήτων ανθρώπων που φέρουν ακόµη αναλλοίωτη την πολιτιστική τους
κληρονοµιά και τέχνη. Γι’ αυτό τα χαρακτικά της δεν διαθέτουν φολκλορικά στοιχεία
αλλά είναι αισθητικές προσεγγίσεις σε εξωευρωπαϊκές αξίες και εικόνες.
Εκτός από την αισθητική ιδιαιτερότητα που χαρακτηρίζει τις συνθέσεις των έργων
της, αυτά εµπεριέχουν ένα ισχυρό µήνυµα: ότι όλοι οι πολιτισµοί είναι ισότιµοι όπως
και οι άνθρωποι που ζουν σ’ αυτούς. Η Αννή Ζαβιτσάνου θεωρεί απαραίτητη την
ύπαρξη της ήδη υπάρχουσας πολιτισµικής πολυµορφίας και της διατήρησης της. Η
οµορφιά των χαρακτικών της το αποδεικνύει µε τον καλύτερο τρόπο.
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