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“Η τέχνη δεν είναι, δεν υπάρχει ως στοιχείο µιας συνεχούς
παρουσίας και µιας συνεχούς αναπαράστασης. Δεν αποτελεί
γεγονός το οποίο είναι, υπάρχει, αλλά ξετυλίγεται στο
χωροχρόνο µε ιδιάζοντα τρόπο, στον δικό της κόσµο που µας
κάνει διαθέσιµους για τον κόσµο. Δίνεται και συγχρόνως
αποσύρεται, παρέχει και αποσύρει την προσφορά της,
εµπνέει τις, προορισµένες να σπάσουν, ερµηνείες της.”
(Κώστας Αξελός, Το Άνοιγµα στο Επερχόµενο και το Αίνιγµα της Τέχνης)

Ο Γιώργος Σταµκόπουλος (γ. 1983) µετά την έκθεση του Positive
Pollution στη γκαλερί Fabio Tiboni στη Μπολόνια, παρουσιάζει τη δεύτερη
ατοµική του έκθεση µε τον τίτλο New Dawn.
Επηρεασµένος από τα µουσικά του ακούσµατα ο καλλιτέχνης συνθέτει
πολύπλοκα τοπία γεµάτα χρώµα, τα οποία στη συνέχεια βαφτίζει µε τίτλους
τραγουδιών. Η µουσική σε αυτό το σηµείο αποτελεί κάτι παραπάνω από
στοιχείο έµπνευσης. Ορίζει την ταυτότητα των έργων του και τους δίνει
ρυθµό ο οποίος µεταφράζεται ζωγραφικά σε σηµεία έντασης και χρωµατικά
πεδία µε ισχυρή συµµετρία. Ζωηρά και µε έντονες χρωµατικές αντιθέσεις,
τα ‘πνευµατικά’ αυτά τοπία του Σταµκόπουλου έρχονται σε σύγκρουση µε τη
λογική ροπή που προβάλει ο νους στην τάξη και στο µέτρο και µας ανοίγουν
ένα παράθυρο σε ένα κόσµο πληµµυρισµένο από αισθήσεις. Τίποτα γύρω από
την ζωγραφική αυτή δεν είναι ήσυχο, όπως τίποτα δεν είναι αυστηρά
προβλέψιµο και προσχεδιασµένο. Αν τα έργα αυτά ήταν λόγια θα φώναζαν κι
αν ήταν τραγούδια σίγουρα θα ηχούσαν εκκωφαντικά.
Κι ενώ στην µέχρι τώρα δουλειά του ο καλλιτέχνης λειτουργούσε
συνθετικά, αναλύοντας το χρώµα και έπειτα συνθέτοντας το µε ένα τρόπο
που έδειχνε χαοτικός αλλά στην πραγµατικότητα ήταν αρκετά µεθοδικός και
µελετηµένος, στη νέα του δουλειά ο Σταµκόπουλος κάνει µία τεράστια
στροφή και για πρώτη φορά ελαχιστοποιεί την επιρροή του συνειδητού στο
έργο του δίνοντας χώρο στο τυχαίο και το απρόσµενο. Ζωγραφίζοντας τους
κανβάδες του σε πολλά αλλεπάλληλα επίπεδα που αλληλοκαλύπτουν το ένα το
άλλο, ο καλλιτέχνης αφήνει ανοιχτές και τυφλές περιοχές τις οποίες στη
συνέχεια καλύπτει µε χρώµα επαναλαµβάνοντας την ίδια χειρονοµία αρκετές
φορές. Η τελική σύνθεση δεν είναι ορατή ούτε στον ίδιο τον καλλιτέχνη σε
κανένα σηµείο αυτής της διαδικασίας παρά µόνο στο τέλος, όταν
ολοκληρωθεί και η τελευταία στρώση χρώµατος και τα τυφλά σηµεία
ξεσκεπαστούν.
Με τον τρόπο αυτό ο Σταµκόπουλος αποµονώνει το κάθε στρώµα από το
επόµενο και συγκεντρώνεται στο χρώµα και τον παλµό που ορίζει η κίνηση
του αερογράφου. Η δυνατότητα να δουλεύει κανείς το κάθε πεδίο ξεχωριστά

προσφέρει µία πρωτόγνωρη αίσθηση ελευθερίας η οποία περνάει απευθείας
στον θεατή ως πυρηνικό συναίσθηµα. Η σαφής και απέριττη διαδικασία
παραγωγής γίνεται αγωγός της πολύπλοκης αυτής ζωγραφικής εµπειρίας και
της προσπάθειάς του να ορίσει πλαστικά µία δική του γλώσσα ικανή να
µιλήσει εξίσου καθαρά για συναισθήµατα όσο και για έννοιες που
βρίσκονται έξω από τη σφαίρα του συνειδητού, αφηρηµένες και µεταφυσικές.

Ο Γιώργος Σταµκόπουλος γεννήθηκε το 1983 στην Κατερίνη και ζει και
εργάζεται στο Βερολίνο. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της
Αθήνας και στο Universität der Kϋnste του Βερολίνου και υπήρξε υπότροφος του
Ιδρύµατος Ωνάση. Το 2008 κέρδισε το βραβείο “Freedom” για πρωτοεµφανιζόµενους
καλλιτέχνες του Museo de Calzado της Ισπανίας. Το 2011 έκανε την πρώτη του
ατοµική έκθεση µε τον τίτλο “Positive Pollution” στη γκαλερί Fabio Tiboni στη
Μπολόνια.
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Kunsthalle Athena, Αθήνα, επιµέλεια Μαρίνα Φωκίδη, “REMIX 4”, The Forgotten Bar
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Forgotten Bar Project, Bερολίνο, Γερµανία, “Spring Exhibition”, Kunsthal
Charlottenborg, Κοπεγχάγη, Δανία, επιµέλεια Maria LaBelle, “Domestica”, Atelier
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