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Panos Mitsopoulos (Itea, 1965)
Panos Mitsopoulos va néixer a Itea, Grècia, vora mar, camí de la mil·lenària
Delfos. Actualment viu a Amsterdam a on va anar a la recerca de millors oportunitats. Es va graduar el 2004 a l’Acadèmia Rietveld de Belles Arts d’Amsterdam.
L’estiu del 2013, es va instal·lar durant tres mesos amb la seva família, a Sant
Martí d’Empúries per dur a terme el projecte guanyador de la Beca de Primavera
de l’Escala que s’exposa dintre el Museu de les Ruïnes d’Empúries (MAC). La
seva es una obra que implica el territori a on està exposada i amb un rerefons
social molt crític. Panos és un creador contemporani que s’expressa amb la
pintura, el gravat, vídeo i amb objectes tridimensionals en una mateixa mostra;
tots aquests mitjans li permeten transmetre un clar missatge.
Exposicions individuals
2013
SKPN Kunstprojecten Noorderstation. Groningen, Holanda.
2013
Museu d’Arqueologia de Catalunya. Sant Martí d’Empúries, Catalunya.
2013
Museu de la Mediterrania de Torroella de Montgrí, Catalunya.
2013
Etalages dins Furgoneta Der Helstplein, Amsterdam.
2012
Sismanoglio Megaro, Consolat grec, Istanbul. Turquia.
2012
En Elladi, Xarmaina. Amfissa,Grècia.
2011
Sala Giubileo-Filoxenia, Fundació Hel·lènica per Cultura,
Comunitat grega de Trieste, Itàlia.
2011
Palazzo Gopcevich, Museu de Teatre Carlo Schmidl, Trieste, Itàlia.
2010
Fundació hel·lènica per Cultura, Alexandria, Egipte.
2009 Etalages dins Furgoneta Der Helstplein, Amsterdam, Holanda.
2009 Ttifcompany cursos d’integració escolar Un, dam.
2008 Nuvole Arte Contemporanea Montesarchio, Itàlia.
2008 Instal·lació Hudson Amsterdam escolar. Holanda.
2007 Instal·lació en Metro st. Wibautstraat Expo-ruimte, Amsterdam.
2006-7 Het Muziektheater EXPO ruimte, Amsterdam, Holanda.
2006 Ciutat europea Cultural 2006, Galerie Polyedro, Patras, Grècia.
2005
Casal de Amfissa, Grècia.
2004 E.O.T. Griekse Organisatie voor Toerisme, Amsterdam, Holanda.
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La Fundació Valvi que té per norma estar atenta a tot el que es cou en els tallers de les nostres contrades, us puc dir que aquest estiu passat va fer una
descoberta insòlita, mai millor dit, ja que es va produir dintre mateix de les
ruïnes d’Empúries. Una obra realitzada per un artista grec contemporani, Panos
Mitsopoulos, s’exposava a les sales temporals del museu arqueològic (MAC).
En principi, es podria pensar que, d’un temps cap a aquí, és habitual trobar-se
obres contemporànies que convisquin amb obres d’art antigues (com ara en el
Louvre, en catedrals o antics Palaus), però el meu interès anava augmentant al
conèixer els motius d’aquella obra, l’autor i el lloc a on es trobava. Tot plegat
estava volgudament lligat.

Instal·lació Creuant la Mediterrania.

Vaig trobar-me en un túnel ben original, no era fosc ni se t’encongia el cor,
completament transparent. La volta estava feta de petites peces rectangulars
de diferents mides amb colors blaus i rosats, com vitralls. El camí que s’anava
estrangulant resseguia una corba molt pronunciada, al cap de vall de tot, un
monitor amb les imatges d’una mar tranquil·la: un mediterrani idíl·lic, però enganyós, així que s’intercalaven notícies colpidores de persones apilonades en
peteres frissant per tocar terra. Un detall important: la breu notícia de la televisió, no solsament era muda sinó que conservava la remor plàcida de les onades. Aquest fort contrast em va despertar un seguit d’interrogants, preguntes
que volia que el propi autor em respongués.
Localitzar-ho va suposar passar tota la tarda asseguda a la plaça davant
l’església romànica de Sant Martí d’Empúries davant la Casa Forestal, edifici
noucentista del 1911. Sabia que en Panos, l’artista guanyador de la Beca Primavera de l’Ajuntament de l’Escala, tenia una estada de tres mesos en aquest
mirador excepcional entre la badia de Roses i l’antic Port grec més occidental
de la mediterrània.
No cal dir que l’espera fou deliciosa en aquest entorn. Finalment, prop de les
nou del vespre, aparegué el pintor amb la seva jove família: la dona i dos nens.
Em varen convidar a pujar a la casa-estudi, i d’aquesta manera, una a una es
varen anar desgranant les meves incògnites; de sorpresa en sorpresa descobria
les motivacions d’un artista grec, nascut a tocar l’antic jaciment de Delfos, a
Itea. Havia arribat a Empúries a la recerca dels vestigis dels seus avantpassats. Portava amb ell una instal·lació: “Creuant el mediterrani”, un projecte que
s’anava enriquint a cada colònia grega a on s’exposava; Empúries era la cinquena, la més llunyana; abans, havia exposat a Grècia, Alexandria (Egipte), Trieste
(Itàlia) i Istanbul (Turquia).

Instal·lació Akdeniz i Geçi.

L’obra de Panos ens parla d’una banda, de la Mediterrània com a espai
d’intercanvi cultural des del segle VI abans de Crist fins arribar als nostres dies,
i d’una altra, dels drames de les migracions en el context de la crisi actual. El
mateix artista n’és un exemple, quan va haver de marxar a Amsterdam el 2004
en busca de noves oportunitats. Allà ha consolidat una carrera com a pintor,
escultor, gravador i autor d’instal·lacions.
Un túnel que simbòlicament uneix novament Grècia i Empúries al cap de 2600
anys.
De seguida, però, varem acordar que precisament no tindria cap sentit portar
aquesta instal·lació fora d’Empúries; el que sí seria del tot interessant és portar
l’obra dels últims deu anys que segueix aquest mateix fil. Us presentem doncs,
el treball d’un artista grec, Panos Mitsopoulos, tenint ben present que coincidim en el viatge cultural. L’art català està estretament vinculat a l’antiga Grècia,
des dels capitells romànics fins al noucentisme que va fer de l’ideal grec la seva
bandera.
Qui m’ho havia de dir que tot contemplant bocabadada, tal com faig cada estiu,
l’imponent Asclepi (esculpit en marbre blanc de l’illa de Paros i la muntanya del
Pentèlic) em trobaria amb l’obra d’un artista del segle XXI.

Instal·lació.

Instal·lació.

Trapeci.
210x140cm. Tècnica mixta sobre tela. 2007

Viatge d’Itea a Empúries
Amb aquesta mostra a la Fundació Valvi, el pont cultural en direcció a la mare
Grècia, podríem dir que agafa els dos sentits del trajecte.
Panos Mitsopoulos va néixer a Itea, Grècia, vora mar, camí de la mil·lenària
Delfos. Actualment viu a Amsterdam a on va anar a la recerca de millors oportunitats. La seva es una obra que implica el territori a on està exposada i amb
un rerefons social molt crític. Panos és un creador contemporani que s’expressa
amb la pintura, el gravat, vídeo i amb objectes tridimensionals. Es serveix de
tots aquests mitjans per transmetre un clar missatge.
Si amb la seva instal·lació del túnel blau “a través de la Mediterrània” l’artista
ens mostrava la dura realitat dels emigrants del nord d’Àfrica que fugen de la
pobresa; amb aquest recull que presentem ara, Panos ens mostra el fet de que
són els joves del sud d’Europa els que marxen en direcció nord, amb l’enyorança
de la tradicional vida meridional per desenvolupar-se en una societat més competitiva però, alhora, més esclavitzant dintre “gàbies d’or”.

NHMA sto Kloyvi.

Per mi que sóc grec, l’actual crisi té un significat molt clar. Jo com molts altres
joves del meu país, vaig haver de marxar fora a la recerca de noves oportunitats, i
vaig anar a parar a Holanda, un país poc lluminós on sempre vaig trobar a faltar
el clima i el caliu del mediterrani.
Des de que era un infant fins quasi l’adolescència se’m repetia el mateix somni:
un gat es cruspiria el canari de la mare. Ella per evitar-ho, tancava la casa amb
fermesa perquè cap animal hi entrés. Preferia la seguretat de la foscor al risc de
la vida exterior. La mare igual que el canari estava asseguda dintre el seu refugi.
Viure a Amsterdam em va fer adonar de que moltes persones escollien, com la
meva mare una reclusió voluntària.
Mitsopoulos ens recalca: tots construïm la nostra gàbia confortable per romandre
a l’interior, tancats en el nostre petit entorn de repetició diària, pors i hàbits.
Amb la sèrie titulada Gàbies refugi reuneix obra dels últims darrers deu anys,
en què es compara la vida d’un canari en una gàbia, a la vida de l’home en la
metròpoli contemporània. Panos Mitsopoulos intenta reflectir una realitat: la de
l’home que no vol o no s’atreveix a exercir la seva llibertat.

Cozy Cages. 22,5x24,5cm. Linòleum. 2005

Descobrim canaris engabiats en diferents habitacles, uns són atractius i delicats
(de fil de coure o cotó), altres són construccions fortes o bé estan trencades
suggerint un va intent d’escapatòria.

Step out ets. 11,5x16cm. Aiguatinta. 2003

Bene Perasma. 23,5x28cm. Aiguatinta. 2012

El treball de Mitsopoulos expressa també el concepte de resistència;
l’espai entre dues gàbies és un símbol d’un període de transició en la nostres vides. Els seus objectes escultòrics tenen una poesia visual punyent,
perquè utilitza els colors vius, d’entrada alegres, però amb un rerefons
molt seriós. En els seus gravats no solsament retrata els habitacles, també representa els homes, els buròcrates vestits de gris atrapats en cubs,
en ciutats on tot és ciment.
En paraules de l’artista: Al llarg de la nostra vida, vivim en fases constants
de transició i canvi, llavors, la sensació de llibertat i la inestabilitat ens porta
a refusar o no els nostres anhels de llibertat.
(Extracte de l’entrevista al l’Hora Nova. L’Escala. Josep Pérez)

Ego pano sto kefali mou. 20x18cm. Litografia. 2003

Dipladipla. 25x18cm. Aiguatinta. 2002

Perasma. 50x40cm. Acrílic sobre tela. 2012

“Dentro” arbre. 150x105cm. Oil paint on canvas. 2007

Figura en equilibri sobre groc. 10x10cm. 2005
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DARRERES EXPOSICIONS:
50. DUET: CAMPS I BALLARINES, MIM JUNCÀ / JOSEP MASDEVALL
51. DUET: L’OMBRA DE BABEL, EVDOKIM PEREVALSKY / SEBI SUBIRÓS
52. DUET: PEP AYMERICH / QUICO ESTIVILL
53. EXPOSICIONS DE MADURESA: JAKOB ENGLER
54. EXPOSICIONS DE MADURESA: DE VERD... A MADUR, BONAVENTURA ANSON
55. DUET: PROVINENCES, IGNASI ESTEVE / MERCÈ IBARZ
56. EXPOSICIONS DE MADURESA: LA CALMA, CLAUDI CASANOVAS
57. DUET: BIARNÈS / CURTO
58. EXPOSICIONS DE MADURESA: DE LA TERRA AL CEL, G. CARBÓ BERTHOLD
59. EXPOSICIONS DE MADURESA: ICTUSTRANSFORMACIÓ, MIQUEL RUÍZ AVILÉS
60. UR. MONTSERRAT COSTA _ MARC PADROSA
61. SIBECAS: ORDRE EN LLIBERTAT (1928-1969)
62. DUET: ELENA FONT RODÀ / ANDRES BÜHLMANN
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