
 

 
 
 
 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΨΥΧΟΥΛΗΣ  
Καταρράκτης, 2005 
Ακρυλικό σε δερματίνη 
Διάμετρος 112,5 εκ 
Αγορά με χρηματοδότηση Ελλήνων Συλλεκτών, 2005 
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Ο Καταρράκτης σηματοδοτεί μια διπλή μετατόπιση 
μορφολογική και θεματολογική στο πολύπλευρο έργο του 
του Αλέξανδρου Ψυχούλη μέσα από την 
επαναπραγμάτευση τόσο του μέσου της ζωγραφικής όσο 
και του καλλιτεχνικού είδους της τοπιογραφίας. Με 
σχεδιαστική καθαρότητα και γραμμική σαφήνεια, ο 
καλλιτέχνης αντλεί το οπτικό λεξιλόγιο του από το χώρο 
της γραφιστικής και του animation, διευρύνοντας τα όρια 
της ζωγραφικής στο σημείο τομής της με τις ψηφιακές 
τέχνες.  
Το έργο τοποθετείται σε συνέχεια της ενότητας Θηλαστικά 
που παρουσίασε το 2005, μιας σειράς από κυκλικές 
ζωγραφικές εικόνες που διερευνούν την έννοια της 
οικογένειας, τόσο στην ανθρωπολογική της διάσταση  
όσο και ως «μηχανισμού παραγωγής συλλογικών 
τραυμάτων». Με ειρωνική και παιγνιώδη διάθεση ο 
καλλιτέχνης βάζει στο μικροσκόπιο -όπως υποδηλώνεται 
και από το κυκλικό σχήμα των έργων- και μεγεθύνει 
οικογενειακές μνήμες της παιδικής του ηλικίας. Το 
παρελθόν αναμοχλεύεται και επανερμηνεύεται όχι με 
τελεσίδικο τρόπο,  αλλά μέσα από μια θραυσματική 
αμφίσημη εικονοποιία ανοιχτή σε ψυχαναλυτικές 
ερμηνευτικές προσεγγίσεις. Ειδικότερα,  με  τον 
αινιγματικό Καταρράκτη, πέρα από την αφήγηση μιας 

προσωπικής μυθολογίας, ο Ψυχούλης επιχειρεί μια 
προσωπική εκδοχή  τοπιογραφίας -άρρηκτα 
συνδεδεμένης με το γενέθλιο τόπο του, το Βόλο-, 
ανήσυχης, διφορούμενης και ελάχιστα ειδυλλιακής. 
 
 
 
Γεννήθηκε στον Βόλο το 1966. Την περίοδο 1984-86 
σπουδάζει γραφιστική στο ΤΕΙ Αθηνών ενώ στη συνέχεια 
σπουδάζει ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών 
Τεχνών. Το 1997 του απονέμεται το βραβείο Benesse για 
το έργο του Black Box με το οποίο συμμετέχει στην 47η 
Biennale της Βενετίας. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε 
πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Είναι 



 

Καθηγητής  στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα και στο Βόλο. 
 
Κείμενα: Δάφνη Βιτάλη, Τίνα Πανδή, Σταμάτης Σχιζάκης – 
Επιμελητές ΕΜΣΤ 
 



 

 

 
 
 
 

The artwork of the EMST Collection 

ALEXANDROS PSYCHOULIS 

Waterfall, 2005 

Acrylic on leatherette 

Diameter 112.5 cm 

Purchased with sponsorship by Greek collectors, 2005 

National Museum of Contemporary Art Inv. No. 542/05 

The Waterfall marks a double morphological and thematic 

relocation within the multifaceted work of Alexandros 

Phsychoulis, not only through the redefinition of painting as a 

medium but as an artistic genre of landscape. With a clean 

design and a linear clarity, the artist draws his visual 

vocabulary from the fields of graphic design and animation, 

expanding the limits of painting at the point that it intersects 

with graphic arts. 

The work follows Mammals, a body of works the artist 

presented in 2005, a series of circle paintings that explore the 

meaning of family, through its anthropological dimension as 

well as a “mechanism of collective trauma production”. With 

an ironical and playful mood, the artist puts under the 

microscope – as it is implied by the round shape of the works –

the family memories of his childhood. The past is reexamined 

and redefined not in a final way, but through a fragmented 

ambiguous iconography, open to psychological and interpretive 

approaches. More specifically, with the enigmatic Waterfall, 

apart from a narration of a personal mythology, Psychoulis 

attempts a personal version of landscape, indissolubly 

connected with its birthplace, Volos-uneasy, ambiguous and 

barely idyllic. 

  

Alexandros Phsychoulis 

Born in Volos in 1966. Between 1984-86 he studied graphic 

design at the Athens University of Applied Sciences and then 

studied painting at the Athens School of Fine Arts. In 1997 he 



 

was awarded the Benesse Award for his work Black Box, with 

which he represented Greece in the 47th Venice Biennale. He 

has presented his work in numerous solo and group 

exhibitions. She is a professor at the Department of 

Architecture of the University of Thessaly. He lives and works 

in Athens and Volos. 

Text: Tina Pandi, Stamatis Schizakis, Daphne Vitali – EMST 

Curators 

  

 

 


