ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΑΜΑΖΟΝΙΟΣ

DIMITRIS TSOUMPLEKAS ΑΜΑΖΟΝΙΟS

Ο Αμαζόνιος είναι ένα πολυμεσικό, ολιστικό, έργο του Δημήτρη Τσουμπλέκα που ξεδιπλώνεται στο παλιό
σπίτι και στο εργαστήριο του Νίκου Κεσσανλή και της Χρύσας Ρωμανού στο Πολύδροσο, πλάι στο ρέμα
του Χαλανδρίου. Είναι ένα από τα ελάχιστα σημεία που διατηρούν ακόμη τη φυσική τους ομορφιά,
σε έναν ενδιάμεσο χώρο μεταξύ του αστικού και του προαστιακού.

Amazonios is a multi-dimensional, holistic, artistic project by Dimitris Tsoublekas that takes place
in the former house and studio of Nikos Kessanlis and Chryssa Romanos, located in Polydroso, next to
the creek of Halandri. It is one of the few remaining natural attractions in the area, and occupies an interim
space between the urban and the suburban.

Ο Αμαζόνιος αναπτύσσεται σε πολλούς χώρους εντός και εκτός του εργαστηρίου του Κεσσανλή
και της Ρωμανού. Καθώς ο επισκέπτης περνά από τον παλιό σκοτεινό θάλαμο («Το Αμπάρι») στο καθαυτό
εργαστήριο, και από τις άδειες αποθήκες («Το Δάσος») στην εγκαταλελειμμένη πισίνα («Το Ποτάμι»),
συναντά φασματικά έργα του Δημήτρη Τσουμπλέκα –φωτογραφίες και βίντεο, γλυπτά και εγκαταστάσεις,
objets trouvés και συνθέσεις με στοιχεία του ίδιου του χώρου: οργανικά υλικά, κλαδιά, φύλλα, πέτρες
από το ρέμα και τον κήπο αλλά και υλικά ζωγραφικής, τελάρα, καβαλέτα, πηχάκια κ.ά.
Στο τέλος της διαδρομής, ο θεατής συναντά μια φωτεινή επιγραφή που κρέμεται ανάμεσα στα δέντρα
(«Τον Αμαζόνιο»). Το σημείο θέασης ανοίγεται σε αυτό το κοντινό και ανοίκειο τοπίο, είναι μια ρωγμή
στον αστικό ιστό. Ο Αμαζόνιος είναι ένα ταξίδι στη μνήμη και μια γνωριμία με μια κρυφή όψη της πόλης,
ο διάλογος ενός σύγχρονου σημαντικού καλλιτέχνη με τους σπουδαίους προγόνους του, ένα έργο,
το οποίο χρειάστηκε οκτώ χρόνια για να γίνει και συνδυάζει τα αποσυντιθέμενα κατάλοιπα του ζεύγους
Κεσσανλή, το περιβαλλοντικό τοπίο με τη θεριεμένη βλάστηση, τις φωτογραφίες και τα βίντεο του ίδιου
του Τσουμπλέκα, καθώς και επιτόπιες παρεμβάσεις. Ο Τσουμπλέκας αναμετριέται με την καλλιτεχνική και
υλική του κληρονομιά με αμιγώς καλλιτεχνικούς όρους, ως ένα είδος δημιουργικής κάθαρσης και εξορκισμού.

Amazonios unfolds in both the interior and exterior spaces of the studio of Kessanlis and Romanos.
As visitors move from the old darkroom (“Cargo”) to the main studio and from the empty warehouses
(“The Forest”) to the abandoned swimming pool (“The River”), they come across a number of works
by Dimitris Tsoumplekas: photos and videos, sculptures and installations, found objects and assemblages
made from elements borrowed from the very same area; organic materials, branches, leaves, stones from
the creek and the garden as well as painting materials, crates, easels, slats etc. The route ends in front of
an illuminated sign hanging between the trees (“Amazonios”), opening a view onto a nearby, yet unfamiliar,
landscape; a tear in the urban fabric. Amazonios is a trip down memory lane and an introduction to some of
the unseen views of the city; it is the dialogue between an important contemporary artist and his eminent
ancestors, an artistic project eight years in the making, which combines the decaying remnants of Kessanlis’,
the overgrown landscape, the artist’s own photographs and videos, and site-specific interventions.
Amazonios is an attempt to grapple with an artistic and material heritage in purely artistic terms
as a kind of creative catharsis and exorcism at the same time.

We are sailing with a corpse in the cargo

Όπως λέει ο ίδιος ο Δημήτρης Τσουμπλέκας: «Τα τελευταία επτά χρόνια δούλεψα στο ίδιο το εργαστήριο
αλλά και στην γύρω περιοχή, στο κτήμα που γνωρίζω από παιδί και στο παρακείμενο ρέμα Πολυδρόσου.
Το ίδιο το έργο μου συνδιαλέγεται με την έννοια του καλλιτεχνικού εργαστηρίου ως τόπου παραγωγής
ιδεών και πεδίο δοκιμών, με τη φωτογραφική γλώσσα, τη σχέση της με τη γλυπτική και την απεικόνιση,
την καλλιτεχνική συγγένεια και την αγωνία της επίδρασης. Ασχολείται ακόμη με τη μνήμη, τα τοπία
των παιδικών μας χρόνων και τη βίαιη συνήθως μεταμόρφωσή τους. Ο Αμαζόνιος είναι το παιχνίδι
χαρτογράφησης ενός οικείου σε όλους μας τόπου που πια δεν υπάρχει: της παιδικής ηλικίας. Είναι επίσης
μια σειρά συναντήσεων: με τον τόπο, τη μνήμη, τη φθορά που επελαύνει αδιατάρακτα, με την οργανική
σύνδεση της αποσύνθεσης και της ζωής, με τους πεθαμένους μας και τον διάλογο που δεν σταματάει ποτέ,
την επίδραση –πότε συντριπτική, πότε ευεργετική– των προηγουμένων καλλιτεχνών, την επίμονη φύση
και τα ζώα που μας συντροφεύουν απαρατήρητα στις παρυφές της σύγχρονης αστικής ζωής. Ο τίτλος
αντηχεί τον εξωτισμό και τη φαντασίωση της περιπέτειας. Ο Κεσσανλής είχε βαφτίσει Αμαζόνιο τη συγκεκριμένη γωνιά του κτήματος, όπου δίπλα στις φραγκοσυκιές είχε φυτέψει μια πλειάδα εξωτικών φυτών.
Τέλος, ο Αμαζόνιος δεν είναι απλώς ένα ή, έστω, πολλά έργα τέχνης, αλλά ένα εικαστικό σύμπαν στη δημιουργία του οποίου συνέβαλαν ο καλλιτέχνης, η φύση, οι ζώντες και οι τεθνεώτες. Είναι μια πάλη ανάμεσα
στη φύση και τον πολιτισμό, το ζωντανό και το άψυχο, και όλα όσα υπάρχουν ανάμεσά τους.

We are sailing with a corpse in the cargo

According to Dimitris Tsoumplekas: “For the last seven years I have been working in this studio
and the nearby area, namely, the estate –a familiar place since my childhood years– and the adjacent
Polydrosos creek. My work itself explores the concept of an artist’s studio, a generator of ideas and a field
of experimentation, engaging in a dialogue with the photography while focusing on its relationship with
the art of sculpture and illustration, and acknowledging the anxiety of influence. It also deals with memory,
the landscapes of our childhood years and their –often violent– transformation. Amazonios is all about
mapping a place, which is familiar to all of us but has ceased to exist: childhood. It is also a series of
encounters: with a place, with memory, with the unrelenting onslaught of urban development, the organic
connection between decay and life, with those who have died and the never-ending dialogue with them
and with the persistent natural environment and the animals that hide next to us on the edge of modern
urban living. The title echoes exoticism and the fantasy of adventure. Kessanlis had named Amazonios this
particular corner of the estate, where he had planted several exotic plants next to the prickly pears”.
Finally, Amazonios is not only one artwork, or even several, but an artistic universe where the artist, nature,
the dead and the living have all had a hand in its creation. It is a battle between nature and culture,
the animate and the inanimate, and all that exists in between.

ΕΚΘΕΣΗ

EXHIBITION

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ Δανάη Γιαμαλάκη ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Move Art
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΡΓΩΝ Karavias Underwriting Agency ΦΩΤΙΣΜΟΣ Μάκης Φάρος
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Νίκος Κωτούλας ΜΟΝΤΑΖ ΒΙΝΤΕΟ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΗΧΟΥ Georges Salameh

DESIGN & COORDINATION Danae Giamalaki INSTALLATION Move Art
INSURANCE Karavias Underwriting Agency LIGHTING Makis Faros
GRAPHICS Nikos Kotoulas VIDEO EDITING & SOUND DESIGN Georges Salameh

Η έκθεση συνοδεύεται από κατάλογο που διατίθεται στο ΕΜΣΤ με κείμενα των Νίκου Λαμνίδη, Αμάντας Μιχαλοπούλου,
Δημήτρη Τσουμπλέκα και Κατερίνας Γρέγου.

The exhibition is accompanied by a catalogue available at the ΕΜΣΤ with texts by Nikos Lamnidis, Amanda Michalopoulou,
Dimitris Tsoumplekas and Katerina Gregos.

O Δημήτρης Τσουμπλέκας θα ήθελε να ευχαριστήσει τους/τις:
Γιάννη Γρύλλη (Gryllis Water Lillies), Μανόλη Σπορίδη για την υπομονή, Γιώργο Πρίνο και Ζωρζ Σαλαμέ για την έμπρακτη
συμπαράσταση, Νίκο Λαμνίδη για το κείμενό του, Κατερίνα Γρέγου για την εμπιστοσύνη και κυρίως για την επιμονή,
την Αμάντα, την Κλάρα και την Άννα για την ανοχή και την αντοχή και τον Δήμαρχο Αμαρουσίου Θεόδωρο Αμπατζόγλου

Dimitris Tsoumplekas would like to thank:
Giannis Gryllis (Gryllis Water Lillies), Manolis Sporidis, for his patience, Yorgos Prinos and Georges Salameh for their support,
Nikos Lamnidis for the work, Katerina Gregos for her trust and especially her persistence, Amanda, Klara and Anna for their
tolerance and endurance and the Mayor of Maroussi Theodore Ampatzoglou

ΕΜΣΤ Extra Muros
Κτήμα και εργαστήριο Νίκου Κεσσανλή και Χρύσας Ρωμανού, Μαρούσι, 6.05 - 3.07.22 Πέμπτη-Κυριακή, 18:00-21:00

ΕΜΣΤ Extra Muros
Estate and studio of Nikos Kessanlis and Chryssa Romanos, Maroussi, 6.05 - 3.07.22 Thursday-Sunday, 18:00-21:00

