ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY

Size matters?
(Exhibition of small artworks)
Ομαδική έκθεση

16 Δεκεμβρίου 2017 – 13 Ιανουαρίου 2018

Ο Εικαστικός Κύκλος ΔΛ εγκαινιάζει επίσημα το νέο του χώρο στην Αθήνα,
στην οδό Ακαδημίας 6, το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 με την ομαδική
έκθεση «Size matters? (Exhibition of small artworks)». Η έκθεση με έργα
τέχνης μικρών διαστάσεων πραγματοποιείται σε συνεργασία με την ΕΝΙΑ
GALLERY και τη ΔΛ gallery και θα διαρκέσει μέχρι τις 13 Ιανουαρίου 2018.
Στην έκθεση συμμετέχουν 19 παλιοί και νέοι συνεργάτες του Εικαστικού
κύκλου – ΔΛ από την Ελλάδα και το εξωτερικό με το μέγεθος των έργων να
αποτελεί το μόνο περιορισμό. Η διάσταση, μαζί με άλλα στοιχεία όπως τα
υλικά και η ημερομηνία δημιουργίας, αποτελεί ένα από τα τυπικά
χαρακτηριστικά περιγραφής και ορισμού της ταυτότητας ενός έργου τέχνης.
Η παρουσίαση αυτή όμως δεν εστιάζει μόνο στην κλίμακα των έργων αλλά και
στους διαφορετικούς τρόπους της παραγωγικής διαδικασίας, την κεντρική ιδέα
και το ύφος. Η ζωγραφική, το σχέδιο, η ψηφιακή εκτύπωση και η χαρακτική
είναι μόνο μερικά από τα εικαστικά μέσα που προβάλλονται. Τα έργα της
έκθεσης πρεσβεύοντας διαφορετικές τάσεις και οπτικές, στοιχειοθετούν εν
τέλει μία πραγματικά πολύπλευρη παρουσίαση της σύγχρονης εικαστικής
έκφρασης.
Το ερώτημα που τίθεται στον τίτλο της έκθεσης “Size Matters?” είναι τελικά
ρητορικό αφού στα έργα που εκτίθενται αναδεικνύεται ο συναρπαστικός
κόσμος των μικροσκοπικών έργων τέχνης διεκδικώντας τελικά την προσοχή
του θεατή.
Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Lanfranco Aceti, b., Bella Easton, Electros, Ingo Giezendanner, Simon
MacEwan, Άγγελος Αντωνόπουλος, Λεωνίδας Γιαννακόπουλος,
Δημήτρης Γέρος, Κατερίνα Ζαφειροπούλου, Όπυ Ζούνη, Βασίλης
Ζωγράφος, Ιωάννης Λασηθιωτάκης, Λάζαρος Μαράβας, Άρτεμις
Ποταμιάνου, Ιωάννης Σαββίδης, Γιώργος Σικελιώτης, Γιώργος
Τσεριώνης, Κώστας Τσόκλης.
Εικαστικός Κύκλος ΔΛ, Ακαδημίας 6, Τ.Κ. 10671, Αθήνα, T. (+30) 210 3646818-9
email: info@ikastikoskiklos.com - www.ikastikoskiklos.com

Εγκαίνια Έκθεσης: Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 – 19:00
Διάρκεια Έκθεσης: 16 Δεκεμβρίου 2017 έως 13 Ιανουαρίου 2018
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα 11:00 - 16:00
Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 11:00 - 21:00
Τετάρτη 11:00 - 18:00
Σάββατο 11:00 - 17:00
Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό.

Χορηγός επικοινωνίας:
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