
Ουτοπικές πολιτείες 

 Εμπνευςμζνοι από τθν "Πολιτεία" του Πλάτωνα, ςτα χρόνια τθσ Αναγζννθςθσ 

πολλοί ςυγγραφείσ και φιλόςοφοι είχαν διαμορφϊςει "πραγματείεσ" με τισ δικζσ τουσ 

"ουτοπικζσ πολιτείεσ", όπωσ π.χ. ιταν ο More και ο πιο γνωςτόσ Campanella με τθν 

περιϊνυμθ "Πολιτεία του Ήλιου" του. Κυρίωσ επρόκειτο για ςυςτιματα "ορκισ", αλλά κατά 

βάςθ "ουτοπικισ διακυβζρνθςθσ" και θκικϊν - αξιακϊν αρχϊν, ςχεδιαςμζνων επί χάρτου, 

που "ζλαμπαν" από το φωσ του ιλιου τθσ γνϊςθσ και τθσ δικαιοκριςίασ. Ήταν "κλειςτά" 

εκείνα τα ςυςτιματα, προκειμζνου να διερευνθκοφν ςε βάκοσ και πλάτοσ, οι ςχζςεισ 

μεταξφ ομάδων ανκρϊπων και τάξεων, ςτθν ςυμβιωτικι τουσ ιςορροπία και 

αλλθλεπενζργεια. Τα πολιτειακά εκείνα δοκίμια, γράφτθκαν ωσ υποδείγματα, για να 

μελετιςουν οι ςτοχαςτζσ του 15ου και 16ου αι. τθν εφρρυκμθ εςωτερικι λειτουργία των 

κεςμϊν μιασ πόλθσ, ςε δοκιμαςτικό όμωσ ςωλινα, αφ' θσ ςτιγμισ κατανοοφςαν πωσ κάτι 

τζτοιο κα ιταν ανζφικτο ςτθν πραγματικότθτα. 

 Μια πολιτεία ωςτόςο ςυνιςτά ζνα "ανοιχτό" πεδίο ςυνεχόμενων μεταρρυκμίςεων 

και ανακατανομϊν, με αναπροςαρμοςτικζσ λειτουργίεσ και ετεροκακοριςμοφσ ςχζςεων 

που διαρκϊσ ανατροφοδοτοφνται. Η δυναμικι αυτισ τθσ "υποκετικισ" πολιτείασ, ςτθν 

οποία αναφερόμαςτε (γιατί δεν είναι τόςο εφκολεσ οι αλλαγζσ ςτθν πραγματικότθτα), είναι 

ρευςτι και αυξομειονϊμενθ, όπωσ άλλωςτε διαπιςτϊνουμε ςε κάκε οργανικι κατάςταςθ ι 

ςτουσ μθχανιςμοφσ που λειτουργεί θ γλϊςςα. 

 Η Ειρινθ Ολυμπίου, τόςο ςτισ φωτογραφίεσ τθσ, όςο και ςτα ηωγραφικά τθσ ζργα, 

ξεκινά από το δίπολο τθσ οργανωτικήσ ςυνκικθσ και τθσ οργανικήσ κατάςταςθσ, 

δθμιουργϊντασ "υποκζςεισ" μορφοποιθτικϊν ςυνκζςεων, μζςα από τθν δυναμικι τθσ 

μεταβλθτότθτασ και των απροςδόκθτων ςυςχετιςμϊν που αυτζσ ορίηουν. Θα λζγαμε, πωσ 

οι δικζσ τθσ "πολιτείεσ", που είναι αταφτιςτεσ και αποχαρακτθριςμζνεσ, επικεντρϊνονται 

ςτθν ανάδειξθ ομοιοτιτων και διαφορϊν, όπωσ επίςθσ αναλογιϊν και αντιςτοιχιϊν 

ανάμεςα ςτον δομικό "ιςτό" μιασ ηωγραφικισ ι φωτογραφικισ ςφνκεςθσ και ςτον 

απεικαςτικό "ιςτό" μιασ ουτοπικισ πολεοδομίασ. 

 Στθν περίπτωςθ των φωτογραφιών, το "τοπίο " τθσ οπτικισ προςλαμβάνουςασ 

τονίηει τθν ρευςτότθτα και τθν αςάφεια, δθμιουργϊντασ ζνα είδοσ λαβυρινκϊδουσ 

δικτφωςθσ ανάμεςα ςε τοπολογικοφσ ςυςχετιςμοφσ τονικοτιτων του χρϊματοσ, που 

διαχεόμενο ςυγχρωτίηεται ςτον χϊρο με τα υπόλοιπα "φορτία" των διαρρθγνυόμενων 

όγκων τθσ κάκε φόρμασ. Επομζνωσ, θ φόρμα λειτουργεί αιρετικά, αποποιοφμενθ κάκε 

ζννοια προςδιοριςμοφ και ςτεγανότθτασ, προςδίδοντασ κατ' επζκταςθ ςτθ δομι τθσ, 

ελαςτικότθτα και απροςδιοριςτία. 

 Η αρχι τθσ απροςδιοριςτίασ εντοπίηεται ςτθν διαδραςτικότθτα του φωτόσ, ςτθν 

διαλεκτικι παράμετρο των χρωμάτων, κακϊσ ςτισ ποςοτικζσ και ποιοτικζσ ςχζςεισ που 

αυτά τα ςτοιχεία αναπτφςςουν, ςτο χωροδικτφωμα τθσ κάκε φωτογραφικισ αποτφπωςθσ. 

Η απροςδιοριςτία, ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ, αποκτά και μια επιπρόςκετθ διάςταςθ, 

όπωσ είναι εκείνθ τθσ διαμεςολάβηςησ. Τα υγρά και καμπά "τοπία" τθσ Ειρινθσ Ολυμπίου, 

εμφανίηονται ςτο βλζμμα, μζςα από τθν διαμεςολάβθςθ ενόσ τηαμιοφ, που κακϊσ είναι 

βρεγμζνο ι νοτιςμζνο, με εμφανείσ τισ ςταγόνεσ και τισ "καταλιβάδεσ" του νεροφ, θ 

φωτογραφικι αποτφπωςθ μετατρζπει, παραλλάςςει, αλλοιϊνει, μεταμορφϊνει και 



αλλοτριϊνει τα προκείμενα, αδυνατίηοντασ τθν αναγνωριςιμότθτά τουσ κι ζτςι υπονομεφει 

τθν εκλογίκευςθ οποιαςδιποτε ταυτολογικισ τουσ αναφοράσ. 

 Τα ερωτιματα που ςυγκροτοφν το αίνιγμα τθσ "παραςτατικότθτασ" (θ οποία ζχει 

εξοβελίςει τθν αφθγθματικότθτα τθσ), είναι κατά πόςο πρόκειται για μία μονι, διπλι ι και 

τριπλι μεταγωγικι και αναμορφωτικι διαμεςολάβθςθ. Η διαμεςολάβθςθ αυτι 

"παριςτάνει" και "παριςτάνεται" ωσ διαδικαςία μυκοπλοκισ τθσ εικόνασ - αίνιγμα, αφ' θσ 

ςτιγμισ εκείνο που περιςςότερο απ' όλα αυτι αποκαλφπτει, είναι θ υποδομή ςε ςχζςθ με 

τθν υπερδομή τθσ, τόςο ςε εικονοπλαςτικό, όςο και ςε εννοιοδοτικό επίπεδο. 

 Ωσ υποδομή, ςτισ φωτογραφίεσ τθσ Ειρινθσ Ολυμπίου, διακρίνεται ζνασ 

ςτοιχειϊδθσ κάναβοσ, που αντιςτοιχεί ςτον ιςτό μιασ ουτοπικισ πόλθσ. Ωσ υπερδομή, που 

αποχαρακτθρίηει τθν φαινομενολογία αυτισ τθσ πόλθσ, είναι το κολό τηάμι που μεςολαβεί. 

Είναι, άραγε, αυτό μόνον ενόσ υποτικζμενου παρακφρου; Είναι ο κολόσ φωτογραφικόσ 

φακόσ, που μζςα από αυτόν, ωσ διαμεςολαβιτικι επιφάνεια, αποτυπϊνεται θ εικόνα; Είναι 

το καμπό μείγμα νόθςθσ  και αιςκιςεων ι μνιμθσ και εντυπϊςεων που παράγονται, ςε 

ρευςτι πάντα διεργαςία, ςτο υποςυνείδθτο; Μιπωσ είναι και οι τρεισ παράμετροι που 

διαλεκτικά ςυνυπάρχουν, ςυμπλθρωνόμενεσ από τθν "αχλφ" ενόσ δυςεπίλυτου μυςτθρίου, 

που τροφοδοτεί τθν αποχαρακτθριηόμενθ  (κι επομζνωσ αιρετική) φαινομενολογία μιασ 

πόλθσ; Μιασ πόλθσ, που φκίνει, ενϊ διαρκϊσ αναγεννάται, μζςα από τθν επαλλθλία 

νοτόβρωτων επιφανειϊν, αλλά και του νόςτου τθσ, που προτρζπει το βλζμμα ςτθν 

ανίχνευςθ μιασ καινοφριασ "ανακάλυψισ" τθσ, κάκε φορά που ο κεατισ τθν αντικρίηει, 

προςκζτοντασ και τα δικά του νοθματικά και ψυχοδυναμικά φορτία, ςτθν νζα τθσ 

"ταυτότθτα". 

 Στθν ζωγραφική τθσ, θ Ειρινθ Ολυμπίου δίνει πρωτοβάκμιο ρόλο ςτθν χειρονομία. 

Η υποδομή του ιςτοφ των "πολιτειϊν" τθσ, διαμορφϊνει το πλζγμα ι τον ςυνκετικό τθσ 

κάναβο, εκεί όπου όλα παραμζνουν ωςτόςο ρευςτά και πάντα ανακακοριηόμενα, από τισ 

μεταβλθτότθτεσ τθσ διεργαςιακήσ χειρονομίασ. Η υπερδομή αφορά τθν δυναμικι και τον 

τρόπο που λειτουργεί ςτρωματογραφικά αυτι θ χειρονομία, κατακζτοντασ πινελιζσ 

χρωμάτων, τα οποία μζςα από τθν επαλλθλία των διευκετιςεων και τουσ ςυγχρωτιςμοφσ 

τουσ ι μζςα από τουσ ςυςχετιςμοφσ ανάγνωςθσ που επιχειρεί ςτο λαβφρινκο τθσ 

"ςκακιζρασ" τουσ ο κεατισ, αποκτοφν διαφορετικά κάκε φορά νοθματικά φορτία.   

 Επιπλζον, ςτα ηωγραφικά αυτά ζργα, θ ρευςτότθτα του μορφοχρωματικοφ χάρτη 

των εντάςεων και υφζςεων, των ποςοτιτων και ποιοτικϊν τονικοτιτων του χρϊματοσ, 

νοθματοδοτοφν τισ κζςεισ ι τα ςθμεία που καταλαμβάνουν οι πινελιζσ (μαηί με τθν χροιά 

και τθν ατμοςφαιρικότθτα που υποβάλλουν ςτθν παλίμψηςτή τουσ ανάγνωςθ). Επίςθσ, 

κατοχυρϊνουν, ωσ υπόθεςη, το ακατοχφρωτο τοπίο μιασ "πολιτείασ", ςε ςυνεχόμενθ 

ωςτόςο αναγωγι. Επομζνωσ, θ ρευςτότθτα τθσ πόλθσ, ςτθν ηωγραφικι τθσ Ειρινθσ 

Ολυμπίου παγιϊνεται. Αλλά, ςτθν πραγματικότθτα, αυτό που παγιϊνεται είναι θ ουτοπία 

τθσ πόλθσ, θ οποία μετατρζπει ςε οπτικά αιςκθτό, ζνα ςτιγμιαίο τθσ απείκαςμα. Το 

απείκαςμα αυτό ζρχεται ςτο προςκινιο με αφαιρετικά εξπρεςιονίηουςεσ πινελιζσ, που 

υπονομεφουν οποιαδιποτε ζννοια προςδιοριςμοφ, αφινοντασ ςτθν επιφάνεια να 

αναδφονται οι διεργαςίεσ μιασ ςειράσ μεταβλητϊν εν δυνάμει αποδομήςεων και 

αναδομήςεων τθσ ενδοχϊρασ που εντζλει μεταφζρουμε εντόσ μασ. Αυτοί οι υποκειμενικοί 



"τόποι" είναι εκείνοι που εξαντικειμενίηονται και αποκτοφν, μζςα από τθ μοναξιά του 

αςτικοφ ςφγχρονου "τοπίου", κάκε φορά και νζο περιεχόμενο. 

 Η ςειρά των φωτογραφιϊν τθσ Ειρινθσ Ολυμπίου, παρουςιάηεται ςε ςυμβιωτική 

αντιπαράθεςη με τα ηωγραφικά τθσ εκτικζμενα ζργα. Όςο, για τισ Αναγεννθςιακζσ 

"πολιτείεσ" και ιδιαίτερα τθν "Πολιτεία του  Ήλιου" του Campanella, ςτθν οποία 

αναφζρκθκα κατά τθν αρχι αυτοφ του κειμζνου, το ζκανα ςκόπιμα, γιατί απζναντι ςτθν 

ςτερεοςκοπική αντίληψη του χϊρου και του χρόνου των Αναγεννθςιακϊν ςτοχαςτϊν (και 

των ςθμαντικότερων καλλιτεχνϊν, που ςτθν εποχι τουσ εκείνοι επθρζαςαν), θ Ειρινθ 

Ολυμπίου με τα ζργα τθσ, ζρχεται εμμζςωσ να ςχολιάςει και να ανατρζψει τθν 

χωροπλαςτικι και νοθματικι τουσ προοπτική. Ο δικόσ τθσ κεατισ δεν ςτζκεται ςτο 

απυρόβλθτο, κοιτάηοντασ από ζνα αςφαλζσ "παράθυρο" τον κόςμο, αλλά μζςα από μια 

επάλλθλθ ςτρωματογραφία επιπζδων και του διαρκϊσ αναμορφωνόμενου "επιςτθτοφ", 

εκείνθ δθμιουργεί διαδραςτικζσ ενδοπροβολζσ, όπου ςε αυτζσ το αλλοτινό "ςθμείο φυγισ" 

τθσ Αναγεννθςιακισ εικόνασ, μετατρζπεται ςτα ςυγκεκριμζνα ζργα, ςε ετεροπροςωπία του 

"εαυτοφ" μιασ πόλησ. Μιασ πόλθσ, όπου ο εξαντικειμενιςμόσ τθσ γίνεται εςωτερική 

ςυνθήκη βιωμάτων τθσ "αλικειασ" τθσ, που τθν ςυνιςτοφν οι μυριάδεσ ουτοπίεσ τθσ. 
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