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Beyond Ancient Space

Διάρκεια: 24.09.14 - 1.11.14

Η γκαλερί CAN είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την ατοµική 
έκθεση του Γιώργου Σταµκόπουλου µε τον τίτλο ‘Beyond Ancient 
Space’.

Γνωστός για τα έργα του µε ζωηρά χρώµατα και την πειραµατική χρήση 
νέων υλικών στη ζωγραφική του, ο καλλιτέχνης στρέφεται τώρα στον 
νέο κύκλο δουλειάς σε µια πιο σκοτεινή παλέτα µε στοιχεία που 
συνδυάζουν την ‘τυφλή ζωγραφική’ µε πολύ λεπτές χειρονοµιακές 
επεµβάσεις µε αερογράφο και σπρέι. Σε αυτή τη σειρά έργων ο 
Σταµκόπουλος εξερευνά το χώρο και τον τρόπο που ο ανθρώπινος νους 
και το σώµα µας µπορεί να βιώσει την παρουσία µέσα από το χρώµα 
και την προοπτική ενώ παράλληλα παίζει µε την ιδέα µιας 
µυστικιστικής, σχεδόν ψυχεδελικής εµπειρίας που πραγµατοποιείται 
στο στούντιο τη στιγµή της δηµιουργίας. Σε αντίθεση µε τα 
προηγούµενα έργα τα οποία αποκαλύπτουν µια διαφορετική προσέγγιση, 
περισσότερο βασισµένη στην ίδια τη διαδικασία που σχετίζεται µε το 
τυχαίο και την χαοτική αντιπαράθεση σταγόνων και χρωµάτων, ο 
Σταµκόπουλος κινείται τώρα προς µια πιο οργανωµένη, ώριµη 
ζωγραφική που αγκαλιάζει το τυχαίο µαζί µε το δοµηµένο και το 
συστηµατικό. Καθώς εξακολουθεί να µην τον απασχολεί η αναπαράσταση 
ή η αφήγηση, οι πίνακές του είναι συνάµα το σηµαίνον µιας 
διαδικασίας αλλά και το αποτέλεσµα µιας εγκεφαλικής κατάστασης που 
µοιάζει µε κοσµικό ταξίδι. 

Επηρεασµένος από τα γεµάτα ενέργεια σηµάδια του αφηρηµένου 
εξπρεσιονισµού, τα κόµικς, τη µουσική, τον κινηµατογράφο καθώς και 
άλλα έργα τέχνης, µέσω του χρώµατος και της διαδικασίας καταλήγει 
σε µια απελευθερωτική πράξη συνεχή πειραµατισµού και 
αυτοσχεδιασµού και αναπτύσσει τη δική του τεχνοτροπία 
χρησιµοποιώντας αντισυµβατικά, µη παραδοσιακά υλικά µε τα οποία 
καλύπτει τον καµβά του. Στη συνέχεια, εφαρµόζει το χρώµα σε 
στρώµατα  µε αντίστροφη σειρά και µόλις το χρώµα στεγνώσει, τότε 
αφαιρεί τις  µάσκες και αποκαλύπτει τη σύνθεση που κρύβονταν από 
κάτω. Η ζωγραφική επιφάνεια γίνεται έτσι µια περιοχή «ελεγχόµενων 
πειραµατισµών» και οι συνθέσεις του µερικώς αγκαλιάζουν και πάλι 
αυτά που είχαν προηγουµένως διαγραφεί. Τοποθετηµένα στη σειρά γύρω 
από την γκαλερί τα έργα του στο σύνολο τους θυµίζουν µια σειρά από 
παραθυράκια κόµικ αφαιρετικής ζωγραφικής. Ο καλλιτέχνης βάζει 
ηθεληµένα την ιδέα της αναπαράστασης στην άκρη, δίνοντας 
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προτεραιότητα στη µεταβλητή διαδικασία που ξεπερνά τα όρια του 
υλικού και εστιάζει στο χρώµα, τη φόρµα και τη σύνθεση 
δηµιουργώντας ρευστές ατµοσφαιρικές επιφάνειες. Αυτό µε το οποίο 
ερχόµαστε αντιµέτωποι λοιπόν στο έργο του είναι κυρίως δύο 
πράγµατα: µια αργή και στοχαστική διαδικασία αλλά και ένα αξίωµα 
σαν εκείνο του Keats ότι «Η οµορφιά είναι αλήθεια, η αλήθεια 
οµορφιά». 

Βιογραφικό: 

Ο Γιώργος Σταµκόπουλος γεννήθηκε το 1983 στην Κατερίνη, σπούδασε 
ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και στο 
Universität der Kunste στο Βερολίνο. Έχει τιµηθεί µε υποτροφία από 
το Ίδρυµα Ωνάση και το βραβείο "Freedom for Emerging Artists" από 
το Museo de Calzado στην Ισπανία. Τα έργα του έχουν παρουσιαστεί 
σε διάφορες οµαδικές εκθέσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το 
2011 είχε την πρώτη του ατοµική έκθεση στην γκαλερί Fabio Tiboni 
στη Μπολόνια (Ιταλία), ακολούθησε η δεύτερη ατοµική του έκθεση στη 
γκαλερί CAN στην Αθήνα το 2012 και µία τριπλή ατοµική στη γκαλερί 
Christian Ehrentraut στο Βερολίνο (Γερµανία) το 2014. 

Ζει και εργάζεται στο Βερολίνο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε µαζί µας:

ΓΚΑΛΕΡΙ CAN CHRISTINA ANDROULIDAKI
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 42
10673 Αθήνα
T/F +30.210.3390833
info@can-gallery.com 
www.can-gallery.com

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Τρίτη - Παρασκευή: 11πµ - 3µµ / 5µµ - 8µµ
Σάββατο: 11πµ - 4µµ
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