στο Σπίτι της Κύπρου

Το Σπίτι της Κύπρου παρουσιάζει την έκθεση Amour. Μία ανάγνωση στο
φωτογραφικό αρχείο του Νίκου Κεσσανλή, σε επιµέλεια του Δηµήτρη Τσουµπλέκα και της
Αµάντα Μιχαλοπούλου. Την έρευνα και αρχειοθέτηση του φωτογραφικού υλικού
ανέλαβε η Άννα Τσουµπλέκα.
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν την Πέµπτη 30 Νοεµβρίου 2017
και ώρα 20:00 στο Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α στο Σύνταγµα και θα παραµείνει
ανοικτή για το κοινό έως τις 19 Ιανουαρίου 2018.
Η έκθεση Amour αποτελείται από επανεκτυπώσεις ασπρόµαυρων -κατά βάσηαρνητικών του αρχείου. Η αφηγηµατική ροή εξασφαλίζεται µε επιλογές διαφορετικών
µεγεθών -µεγεθύνσεων και αποστάσεων- και η επιµέλεια λειτουργεί ως
κινηµατογραφικό µοντάζ που εµφανίζει τη Χρύσα ως σκιά στην αρχή, προφίλ στη
συνέχεια και τέλος µετωπικά, ως πρωταγωνίστρια.
Όπως σηµειώνουν οι επιµελητές της έκθεσης: Στο εξαιρετικά εκτεταµένο φωτογραφικό
αρχείο του Νίκου Κεσσανλή µε ασπρόµαυρες εκτυπώσεις, λιθογραφικά φιλµς, οικογενειακά
ενσταντανέ, ντοκουµέντα και στιγµιότυπα της καλλιτεχνικής του πορείας, τα φωτογραφικά
πορτραίτα της γυναίκας του, Χρύσας Ρωµανού κρατούν µια ιδιαίτερη θέση. Αυτά τα ενσταντανέ,
τραβηγµένα από τον Νίκο στο Παρίσι, το Λονδίνο, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Πράγα, τη Νέα
Υόρκη της δεκαετίας του 60 και του 70, µοιάζουν µε συναισθηµατικές µαρτυρίες γύρω από τη ζωή
ενός παθιασµένου και επίµονου ζευγαριού.
Οι επιµελητές της έκθεσης αποφάσισαν να αποµονώσουν και να ταξινοµήσουν
τις φωτογραφίες, όπως ένας συγγραφέας θα οργάνωνε την πλοκή ενός περιπετειώδους
ερωτικού µυθιστορήµατος.
Φωτογραφίζοντας εµµονικά τη Χρύσα σε χιονισµένες πλατείες, ανθισµένα τοπία, γέφυρες,
παραλίες, εσωτερικά σπιτιών, σε διαδηλώσεις, δεξιώσεις και ταυροµαχίες, ο Κεσσανλής µας
παρέδωσε άθελά του ένα οπτικό ηµερολόγιο ερωτικής συµβίωσης. Η αίσθηση του επείγοντος, η
χαρά του παρόντος και η σηµασία της µνήµης ως απόδειξη ζωτικότητας άγγιξαν µια
συναισθηµατική τονικότητα που µοιάζει να λείπει από την εποχή µας, ή τουλάχιστον να µη
συζητιέται αρκετά.
Η φωτογραφική αφήγηση αυτής της παθιασµένης σχέσης ανάµεσα σε δυο κορυφαίους
εικαστικούς καλλιτέχνες της γενιάς του 60 φιλοδοξεί να προσφέρει έναν οδηγό εµπνευσµένης
ζωής, ένα οδοιπορικό που δεν θα βασίζεται στη νοσταλγία, αλλά στην ανασύσταση όσων
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νοσταλγούµε, ώστε να ζούµε καλύτερα. Η έκθεση Amour είναι µια προσωπική µατιά, µια
υποκειµενική αφήγηση του κλειστού και ταυτόχρονα τόσο ανοιχτού σε ερµηνείες σύµπαντος της
συντροφικότητας. Εµπλεκόµαστε ως παρατηρητές, ως θεατές, οι οποίοι αναρωτιούνται: γιατί η
συζυγική σχέση µνηµονεύεται τόσο συχνά για την παθολογία της και όχι για την επιµονή της, για
τον θρίαµβο της ακατάλυτης πίστης στον Άλλο;
Με τα λόγια του Αλαίν Μπαντιού: Στην πραγµατικότητα η συζυγικότητα δεν έχει
εµπνεύσει µεγάλα έργα (...) Υπάρχει στον Μπέκετ, για τον οποίο λένε ότι είναι ένας συγγραφέας
της απελπισίας, του αδυνάτου, κάτι πολύ ιδιαίτερο πάνω σ' αυτό το θέµα: πάρτε για παράδειγµα το
έργο “Ευτυχισµένες µέρες”, το οποίο είναι η ιστορία ενός γηραιού ζεύγους. Δεν βλέπουµε παρά
µόνο τη γυναίκα, ο άντρας σέρνεται πίσω από τη σκηνή, τα πάντα είναι σε κατάρρευση, αυτή
βουλιάζει στο χώµα, αλλά λέει: “Τι ευτυχισµένες µέρες που ήταν”. Και το λέει γιατί ο έρωτας είναι
ακόµη παρών. Ο έρωτας είναι αυτό το ισχυρό και αµετάβλητο στοιχείο που δόµησε τη φαινοµενικά
καταστροφική ύπαρξη της. Ο έρωτας είναι η κρυµµένη δύναµη αυτής της καταστροφής.
Ο κατάλογος της έκθεσης που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Futura
διευρύνει την αφηγηµατικότητα των φωτογραφιών και της προσδίδει ιστορικότητα
αλλά και σύνδεση µε το σήµερα, θέτωντας ενδιαφέροντα και εν πολλοίς αναπάντητα
ερωτήµατα γύρω από τη χρήση του αρχείου, την πολιτική διάσταση του έρωτα, τα όρια
του δηµόσιου και του ιδιωτικού, την ευθύνη απέναντι στην µνήµη, το βάρος και το
“δώρο” της κληρονοµιάς, τη λειτουργία και το φόβο της επίδρασης.
Εγκαίνια έκθεσης:
Διάρκεια έκθεσης:
Ώρες λειτουργίας:

30 Νοεµβρίου 2017
1 Δεκεµβρίου 2017-19 Ιανουαρίου 2018
Δευτέρα, Τετάρτη: 10:00 – 18:00
Τρίτη, Πέµπτη, Παρασκευή: 10:00 -15:00
25- 26/12/2017 και 01/01/2018: κλειστά
27/12/2017 - 03/01/2018:
10:00 -15:00

Επιµέλεια:
Δηµήτρης Τσουµπλέκας και Αµάντα Μιχαλοπούλου
Έρευνα και αρχειοθέτηση: Άννα Τσουµπλέκα
Συντονισµός:
Μαρία Ραγιά

Φωτογραφικό υλικό για την έκθεση θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.spititiskyprou.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:

15 Νοεµβρίου 2017

Ο Δηµήτρης Τσουµπλέκας και η Αµάντα Μιχαλοπούλου έχουν συνεργαστεί σε εκδόσεις
και εκθέσεις γύρω από την αυτοβιογραφία και τη σχέση εικόνας και κειµένου ( Η Χήνα,
µια οικογενειακή ιστορία) καθώς και σε σεµινάρια µε το ίδιο θέµα (Εκτός Εαυτού, η χρήση
της εικόνας και του λόγου στην αφήγηση του βιώµατος, Μουσείο Μπενάκη 2015).
Ο Δηµήτρης Τσουµπλέκας είναι φωτογράφος. Παράλληλα µε τις ατοµικές εκθέσεις του
έχει συµµετάσχει σε οµαδικές όπως : Από την Απαισιοδοξία της Νόησης στην Αισιοδοξία της
Πράξης (5η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη), Νο Country For Young Men
(BOZAR, Βρυξέλες 2014), Η πρώτη εικόνα, (CRAC, Languedoc-Rousillon, Γαλλία, 2009),
Dynamics of Urban Culture, (IX Bienal de la Habana, Κούβα, 2006), Mediterraneans, Macro
al Matattoio, (Ρώµη, 2004), Self Aboutness, (Sala de exposiciones Canal de Isabel II,
Μαδρίτη, 2004), Time Capsule, (Art in General, Νέα Υόρκη, 2002), The Faded Ideal,
(Martin-Gropius Bau, Βερολίνο, 2002), Metro, (Ίδρυµα ΔΕΣΤΕ, Αθήνα, 1999) κ.α. Έργα
του βρίσκονται στην συλλογή ΕΜΣΤ, ΔΕΣΤΕ, Δ. Δασκαλόπουλου, κ.α. Είναι µέλος της
Depression Era και έχει συνεπιµεληθεί τις εκθέσεις: “Depression Era” στο Μουσείο
Μπενάκη το 2014 και την συµµετοχή της κολεκτίβας στην 5η Μπιενάλε της
Θεσσαλονίκης το 2015. Η τελευταία ενότητα φωτογραφιών του κυκλοφορεί σε βιβλίο µε
τον τίτλο “Texas – το πρόβληµα µε την δική µας κατάσταση τώρα”.
Η Αµάντα Μιχαλοπούλου είναι συγγραφέας. Έχει αποσπάσει το βραβείο διηγήµατος
του περιοδικού Ρεύµατα (Έξω η ζωή είναι πολύχρωµη, 1994), το βραβείο µυθιστορήµατος
του περιοδικού Διαβάζω (Γιάντες, 1996), το βραβείο Διεθνούς Λογοτεχνίας του
Αµερικανικού Οµοσπονδιακού Ιδρύµατος Τεχνών και το Liberis Liber των
ανεξάρτητων Καταλανών εκδοτών (Θα Ήθελα, 2005), το βραβείο διηγήµατος Πέτρου
Χάρη της Ακαδηµίας Αθηνών (Λαµπερή Μέρα, 2012). Το τελευταίο της µυθιστόρηµα σε
µετάφραση (Why I Killed My Best Friend) ήταν υποψήφιο για το National Translation
Award στις ΗΠΑ. Το διήγηµά της Μεσοποταµία περιλαµβάνεται στην αµερικανική
έκδοση Best European Fiction 2018 (Dalkey Archive). Έχει γράψει επτά µυθιστορήµατα,
τρεις συλλογές διηγηµάτων και αρκετά παιδικά βιβλία. Έργα της έχουν µεταφραστεί σε
δεκατέσσερεις γλώσσες. Έχει διδάξει δηµιουργική γραφή στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
και σε ιδιωτικούς φορείς (Βρετανικό Συµβούλιο, Μoυσείο Ηρακλειδών, Public,
Christie’s κτλ). Τα τελευταία χρόνια διδάσκει στην ΠΥΡΝΑ και στην ARTENS.

