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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟY 

Κατερίνα Ζαφειροπούλου 

inhabitants 

 

Επιμέλεια έκθεσης: Αλέξιος Παπαζαχαρίας 
 
 
    Η ΔΛ Galleryπαρουσιάζει την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 την ατομική έκθεση 
της Κατερίνας Ζαφειροπούλου με τίτλο «inhabitants» σε επιμέλειατου Αλέξιου 
Παπαζαχαρία. 
 
Όπως παρατηρεί ο Αλέξιος Παπαζαχαρίας η συγκεκριμένη σειρά έργων ξεκίνησε από 
την πρόθεση της Κατερίνας Ζαφειροπούλου να χρησιμοποιήσει τη διαφάνεια και το 
διαφανές γυαλί σαν υλικό και επιφάνεια που αντί να χωρίζει το έξω από το μέσα, το 
πάνω από το κάτω, το πριν από το μετά, έχει την ιδιότητα να φέρνει αυτά τα δίπολα σε 
λογική σύγκρουση και σε ζωγραφική συμφωνία. 
 
Τα έργα αυτά μας επιτρέπουν, εκμεταλλευόμενα τη δεδομένη απόλυτα ευθύγραμμη 
διάδοση του φωτός προς το μάτι, να αντιληφθούμε τον περιβάλλοντα χώρο και το χώρο 
της ζωγραφικής ως μία συνάρτηση της θέσης θέασης του θεατή και της θέσης εργασίας 
της ίδιας.  
 
Τα αντικείμενα της ζωγραφικής της ποικίλουν από αντικείμενα design εμβληματικής 
αισθητικής και οικονομικής αξίας, μέχρι πράγματα, εφευρέσεις και συνθήκες τα οποία 
άλλαξαν τους δύο τελευταίους αιώνες όλη μας την κοινωνική αλληλεπίδραση και ζωή. Τι 
γίνεται αν όλα αυτά τα αντικείμενα είναι αυτό ακριβώς που στέκεται μπροστά μας και 
καθορίζει ακριβώς τι βλέπουμε και τι όχι;  
 
Τα νέα της έργα με τα φωτογραφικά φόντα μοιάζουν με παράθυρα όπου οι διαδοχικές 
στρώσεις γυαλιού και τα περιγράμματα είναι αυτά που παρεμβάλλονται, αυτά που 
κατοικούν το χώρο σαν δεκάδες διαφανή κτίρια που εμποδίζουν τη θέα στη θάλασσα. 
Τα κ αινούρια της επιτοίχια έργ α λειτουργ ούν σαν ασπρόμαυρα σχέδια πάνω σε μια 
έγχρωμη επιφάνεια, όπως έγχρωμη είναι και η πραγματικότητα.  
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Τα νέα γλυπτά που για πρώτη φορά παρουσιάζει η Κατερίνα Ζαφειροπούλου 
αποτελούνται από όλα αυτά τα πράγματα στην πραγματική τους κλίμακα, σε 
μονόχρωμες συνθέσεις που πλέον ξεφεύγουν από τον προσεκτικό σχεδιασμό επίπεδο 
προς επίπεδο.  
Όλα αυτά που μας περιτριγυρίζουν μέσα στους χώρους που ζούμε μοιάζουν σαν να 
αυτό-οργανώνονται και να διεκδικούν τη θέση του κατοίκου ή συγκατοίκου. Και σε 
αντίθεση με το διαφανές γυαλί και τα καθαρά περιγράμματα που μας επιτρέπουν να 
καταλάβουμε τα πάντα, τα γκρι μονόχρωμα γλυπτά κρύβουν από το βλέμμα μας όλη τη 
δομή, την οργάνωση και την καταγωγή τους. 
 
 
 
Εγκαίνια Έκθεσης:  Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 20:00 
 
 
Διάρκεια Έκθεσης:  9 Δεκεμβρίου 2016 έως 4 Μαρτίου 2017 
 
Ώρες Λειτουργίας:  Τετάρτη – Πέμπτη 11:00 – 19:00 
                                  Παρασκευή 11:00 – 20:00  
                                  Σάββατο 11:00 – 16:00 
 
 
Η είσοδος στην έκθεση είναι ελεύθερη για το κοινό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Το κρασί των εγκαινίων είναι μια ευγενική χορηγία της:   

 
Χορηγός επικοινωνίας: 
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