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MEHR ALS SCHEIN / SHINING THROUGH / ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ 
 

Εγθαίληα Παξαζθεπή 17 Μαΐνπ 2013, 8.30 κ.κ.  
Εξκνύ 135, Αζήλα 

 
 

Η νκαδηθή έθζεζε "Mehr Als Schein / Shining Through / Απηό πνπ θαίλεηαη" εγθαηληάδεηαη ζην 
πιαίζην ηνπ Zone D, ζην λέν θηήξην ηεο Γθαιεξί Ζνπκπνπιάθε ζηηο 17 Μαΐνπ, σε επιμέλεια ηνπ 
εηθαζηηθνύ Mark Noll. 
 
Η έθζεζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ 19 θαιιηηέρλεο (πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζηε Γεξκαλία, ζηελ 
Ειιάδα θαη ζηελ Κύπξν) ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζε λενθιαζηθό θηίξην ζηελ Οδό Εξκνύ.  
 
Όπωο γξάθεη ν Mark Noll: «Η εκθάληζε είλαη απαηειή, ε νκνξθηά είλαη κόλν επηθαλεηαθή. Οη 
ειθπζηηθέο επηθάλεηεο έρνπλ ζπρλά πξνθαιέζεη ππνςίεο ζηε ζθέςε ησλ δηαλννύκελσλ θαη έρνπλ 
ζρεηηζζεί κε ηελ επηπνιαηόηεηα (ηε ξερόηεηα), ή αθόκα ρεηξόηεξα κε ηελ ‘εμαπάηεζε’. Η 
πξαγκαηηθή ππόζηαζε όπσο θαη ην πεξηερόκελν, ην λόεκα ή ε αιήζεηα από ηελ άιιε πιεπξά 
είλαη πάληα αλακελόκελν λα θξύβνληαη πίζσ από ηελ επηθάλεηα. 
 
Η έθζεζε Αυτό που φαίνεται δελ εζηηάδεη ζηελ ππνηηζέκελε αλεπάξθεηα ηεο επηθάλεηαο, αιιά 
ζηνρεύεη λα απνθαιύςεη πξσηαξρηθά όηη ε επηθάλεηα είλαη έλα αηζζεηηθό θαηλόκελν πνπ δελ 
εμάγεηαη από ην πεξηερόκελν, νύηε εμππεξεηεί κόλν δηαθνζκεηηθνύο ζθνπνύο. Η επηθάλεηα 
απνδίδεη κία ζαξθηθή δηάζηαζε. Η έθζεζε επηδηώθεη λα παξνπζηάζεη θπξίσο Έιιελεο θαη 
Γεξκαλνύο θαιιηηέρλεο πνπ έρνπλ αζρνιεζεί κεηαμύ άιισλ κε ηελ αηζζεηηθή ηεο επηθάλεηαο θαη 
πνπ από θνηλνύ εμεξεπλνύλ ηνλ ηξόπν πνπ ε επίδξαζε θαη ε εκθάληζε ηεο επηθάλεηαο κπνξνύλ 
λα επαλεξκελεπηνύλ κε δηαθνξεηηθά κέζα».  

Καλλιτέτνες: Αιεμίνπ Νίθνο, Γθαλάο Γηάλλεο, Ζαραξηνπδάθεο Μαλώιεο, Λνϊδίδνπ Μαξία, 
Μπαζάλνο Κώζηαο, Μπήηζηθαο Ξελνθώλ, Ξαγνξάξεο Ζάθνο, Παπαθωλζηαληίλνπ Νίλα, 
Χξηζηόπνπινο Κώζηαο, Faust Jeanne, Goldschmidt Dorothea, Kailiang Yang, Kelm Katja, 
Krause Inge, May Ruth, Noll Mark, Pichler Michalis, Sander Maike, Zenner Barbara. 

Σην πιαίζην ηεο έθζεζεο Απηό πνπ θαίλεηαη ζα εθδνζεί ηξίγιωζζε (ειιεληθά, γεξκαληθά, 
αγγιηθά) εηδηθή έθδνζε από ηηο Εθδόζεηο FUTURA, ζπλνδεπόκελε από ελδεηθηηθά έξγα θαη 
θείκελα ηωλ  Ludwig Seyfarth and Mark Noll. 
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Φώρος έκθεσης:  Εξκνύ 135, Αζήλα 
                 
Διάρκεια έκθεσης:  17 Μαΐνπ – 2 Θνπλίνπ 
                                     
Ώρες λειτοσργίας:  Τξίηε, Τεηάξηε & Παξαζθεπή 15.00 – 20.00 
Πέκπηε 15.00 – 22.00 
Σάββαην & Κπξηαθή 12.00 – 17.00 

 
 

Για περισσότερες πληρουορίες:   
Zone D – Zoumboulakis Galleries 
contemporary@zoumboulakis.gr 
www.zone-d.gr 
www.zoumboulakis.gr 
Tel.: (+30) 210 3608278, mob. (+30) 6949 060 843 
 
 
 
 
 
 
Υποστηρικτές:                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θα θέλαμε επίσης να εσταριστήσοσμε:  

    
           
 
 
 
Φορηγοί επικοινωνίας:  
 
 
 
 


