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∆ελτίο Τύπου 

Τοπία στη νύχτα 

Έκθεση µε έργα του Λάζαρου Μαράβα στο Παράρτηµα Βερολίνου του 
Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού 
29 Απριλίου-17 Ιουνίου 2008 

 
«Το τοπίο την ηµέρα βγάζει άρωµα, αλλά το βράδυ ήχο» 

Λάζαρος Μαράβας 

Στο Παράρτηµα Βερολίνου του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού θα διοργανωθεί έκθεση µε 

έργα του εικαστικού καλλιτέχνη Λάζαρου Μαράβα µε τον τίτλο «Τοπία στη νύχτα». Η 

έκθεση πραγµατοποιείται από την Εταιρεία των Φίλων του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού 

Βερολίνου, σε συνεργασία µε την αθηναϊκή red gallery. Τα εγκαίνια θα πραγµατοποιηθούν 

στις 29 Απριλίου, και η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι τις 17 Ιουνίου. 

Ο Λάζαρος Μαράβας γεννήθηκε το 1964 στη Λάρισα, και σήµερα ζει και εργάζεται στην 

Αθήνα. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ της Αθήνας, στο εργαστήριο του Νίκου Κεσανλή, καθώς και 

σκηνογραφία στο εργαστήριο του Βασίλη Βασιλειάδη. Από το 1988 µέχρι το 1990 σπούδασε 

και εργάστηκε στο Santa Cruz και στο Los Angeles των ΗΠΑ. Μέχρι στιγµής έχουν 

παρουσιαστεί 12 ατοµικές εκθέσεις του σε διάφορες γκαλερί της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης. 

Στην έκθεση παρουσιάζονται έργα που κατασκεύασε ο καλλιτέχνης ειδικά για το Βερολίνο, 

χρησιµοποιώντας τον δικό του τρόπο/µέσο έκφρασης, τον οποίο έχει παρουσιάσει και στο 

παρελθόν στις διάφορες ατοµικές εκθέσεις του. 

Τα έργα αποτελούνται από µεταλλικές διάτρητες κατασκευές µαύρου χρώµατος· το 

ηλεκτρικό φως που περνάει µέσα από τις µικρές τρύπες δηµιουργεί την εντύπωση 

νυχτερινού τοπίου, όπως το περιγράφουν τα ηλεκτρικά φώτα. Μ’ αυτόν τον τρόπο 

προκύπτουν αφαιρετικές, ατµοσφαιρικές τοπιογραφίες, οι οποίες παρουσιάζουν όχι την 

φύση, αλλά την ανθρώπινη δραστηριότητα όπως απλώνεται πάνω της. 
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