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Les derniers travaux de
Norbert Bisky présentés à la galerie Temp
lon à Paris mi-mars
devaient proposer une
immersion au cœur
de sa capitale, « la fol
le ‘Desmadre Berlin’
de l’entr e-deux-guerre
s ». L’expression
fournira le titre de cette
exposition qui fermera ses portes le soir
du vernissage pour
être confinée. Propos
ant de rejouer cette
exposition en l’augme
ntant d’une sélection
d’œuvres des quinze de
rnières années, Le
Confort Moderne réunit
un ensemble exceptionnel de près de cin
quante peintures de
l’artiste allemand, do
nt c’est la première
monographie institutio
nnelle en France.
Berlin Sunday, son titr
e, est une référence au film Les Ho
mmes le dimanche
tourné au seuil des an
nées 1930, qui suit
cinq personnages dans
les dernières heures
insouciantes de la Ré
publique de Weimar.
Un dimanche au solei
l fait de badinage,
de baignade et de flirt,
avec Berlin en toile
de fond. Une ville ray
onnante, praticable
et ouverte à tous les
possibles. Le film
Des années folles à au
est considéré comm
jourd’hui en pase un monument de
sant par la chute du Mu
r, l’histoire de Berlin
la Nouvelle Objectivité
et ouvre la porte à
infuse le travail de Norbe
rt Bisky et s’incarne
toutes les Nouvelles
Vagues. Nous pouà travers une histoire de
la peinture qui relie
vons nous risquer à un
e lecture du travail
Réalisme Socialisme,
Expressionnisme et
de Norbert Bisky par le
prisme de ce mouNouvelle Objectivité.
Le monde qu’il desvement et y déceler
alors une forme de
sine est double, à la foi
s joyeux et morbide,
réaction à l’Expressio
nnisme, portée par
hédoniste et dystopiq
ue, où se mêlent les
des représentations so
cio-politiques entre
illusions perdues d’une
certaine jeunesse et
cynisme et cruauté.
les visions apocalyptiqu
es d’une nouvelle.
Les couleurs irréelles,
Le s ho mm es le dim
pâ
les à ses débuts,
an ch e, no us les
plus saturées aujourd’
retrouvons aujourd’hu
hu
i,
ajoutent encore
i dans les clubs berlià l’ambiguïté. On ne
nois dont les parties do
sa
it
jam
ais vraiment
minicales sont partisi nous sommes en pré
culièrement appréciées
se
nc
e
de scènes
des locaux. Norbert
de plaisirs ou de souff
Bi sk y en tre tie nt d’a
rance - rien d’antinoille ur s un e re lat ion
mique, me direz-vous
intime avec le plus my
.
thique d’entre eux :
le Berghain. En 2013
, il crée pour le lieu
Berlin Sunday est une
ode à la liberté, à
sa première mise en
scène avec la pièce
l’hédonisme et aux pla
isirs sans peur de ces
Masse du ballet de la
ville, le Staatsballett
« côtés obscurs » qu
e d’autres nomment
Berlin. Et depuis 2017
, son grand format
dark side. Un dimanch
e où les dictats de
Vertigo prend place
sur le mur d’entrée
la morale ont fait place
à la responsabilité
face aux vestiaires, off
rant un corps-à-corps
individuelle.
entre ceux qui se désh
abillent pour rejoindre
la chaleur étouffante de
Aujourd’hui, nos clubs
s dancefloors ou des
sont fermés et
darkrooms et ceux qu
nous ne savons pas
i se nouent dans les
s’i
ls
survivront à la
peintures qui composen
crise. Nous leur dédio
t cette installation.
ns cette exposition.

Exposition du 24 juin
au 23 août 2020.
Entrepôt, entrée libre.
Du mercredi au diman
che de 12h à 18h.
Nocturne le vendred
i jusqu’à 22h.

Le Confort Moderne bén
éficie du soutien de la
Ville de Poitiers, du Min
Aquitaine, de la Régio
istère de la Culture - DR
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Merci à la Galerie Tem
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Né en 1970 à Leipzig,
Norbert Bisky a été
largement exposé à l’in
ternational, notamment par le Martin-G
ropius-Bau à Berlin
(2003), le Museum vo
or Moderne Kunst
(PMMK) d’Ostende
(2003), le National
Museum of Korea de
Séoul (2004), le
Dortmunder Kunstve
rein (Dortmund) et
le Haifa Museum of Ar
t en Israël en 2009,
et la Kunsthalle de Ro
stok qui lui a dédié
une rétrospective en
2014. Ses œuvres
sont présentes dans
de nombreuses collections dont celle du
Museum of Modern
Art (MoMA) de New
York, du Museum
Ludwig de Cologne
, de la Deutsche
Bank (Francfort) ou
du Fonds National
d’Art Contemporain
(Paris). A l’occasion
du trentième anniver
saire de la Chute
du Mur, Norbert Bisky
bénéficie de deux
expositions muséales
à Berlin : Pompa, à
la St.-Matthäus-Kirche
et Rant, à la Villa
Schöningen de Potsd
am.
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2018 natura naturans / Th
e nature of Art, strucGermany
tura Gallery, Sofia, Bulga
ria
Painting III, Frissiras Mu
Geheimnis der Dinge
seum, Athens, Greece
. Malstücke, Beck &
2013 Utopie Picturale,
Eggeling International
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Fine Art, Düsseldorf,
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DIE REVOLUTION!,
Be
thanien, Berlin,
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I am a Berliner, Tel Aviv
+ CCBB, Brasilia, Brazil
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Bethanien, Berlin, Germ
New Adventures in Vex
any
Ars Apocalipsis, Kuns
New Adventures in Vexill
tverein Gütersloh,
ology #2, Kunstverein
Germany
Amrum, Germany
Alles Kannibalen, me Co
UTOPIE PICTURALE 3,
llectors Room, Berlin,
FORMA Art contemGermany
porain & cabinet d’e
xpertise, Lausanne
ausgeträumt, Kunstverei
Switzerland
n Markdorf, Germany
deutsch, Galerie Crone,
2015 Wahrheiten. Ze
Berlin, Germany
itgenössische Kunst
Apocalypse Now, Hu
im Dialog mit Alten Me
go & Carla Brown
istern, Museum Abtei
Collection, Nieuw Dako
Liesborn, Wadersloh-Li
ta, Amsterdam, The
esborn, Germany
Netherlands
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Blicke und Gesten, Mu
Black Bandits, Haus am
seum Junge Kunst
Lützowplatz, Berlin,
Frankfurt Oder, German
Germany
y
A man walks into a bar,
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INTERVIEW

NORBERT BISKY

Με την ευκαιρία της ατομική
ς έκθεσής του «Desmadre
Berlin» στην γκαλερί Templo
μιας εικαστικής εξερεύνησης
n στο Παρίσι,
της εκρηκτικής νυχτερινής
ζωής του Βερολίνου μετά
ενός κόσμου χαρούμενου
την πτώση του Τείχους,
και νοσηρού, ηδονικού και
δυστοπικού, o Γερμανός
μας μιλά για τη ζωή στην
ζωγράφος Norbert Bisky
πρώην Λαϊκή Δημοκρατία
της Γερμανίας, για την καλλιτε
την αισθησιακή φύση της
χνική
ζωγραφικής, τη σημασία
του πορεία,
του ταξιδιού και την αγάπη
του για την Ελλάδα.

ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ

Πότε αποφασίσατε ότι η τέχνη
θα είναι
το πεπρωμένο σας;

Όταν ήμουν 18 χρονών.
Μόλις είχε πέσει το Τείχος στη Γερμανία
κι έβλεπα
το σύστημα να καταρρέ
ει. Οι άνθρωποι
γύρω μου προσπαθούσαν
να βρουν ένα
ασφαλές περιβάλλον για
να συνεχίσουν
τη ζωή τους, εγώ, όμως,
πίστευα ότι
αυτά που συνέβαιναν θα
μου έδιναν την
ευκαιρία να πραγματοποιήσ
ω τα όνειρά
μου. Διότι η κοινωνία στην
οποία είχα
μεγαλώσει σε έβαζε σε μια
συγκεκριμένη θέση, υποχρεώνοντάς
σε να κάνεις
ό,τι είναι χρήσιμο για τη
χώρα. Το απόγευμα, για παράδειγμα,
μετά το σχολείο, έπρεπε να κάνουμε
γυμναστική ως
Πώς διαμορφώθηκε το
προ-στρατιωτική εκπαίδε
καλλιτεχνικό σειρές πινάκων
υση ή να πασας ιδίωμα;
ανατολικογερμανικής
ρακολουθήσουμε πολιτικέ
ς συζητήσεις.
τεχνοτροπίας, που ήταν
Όταν μπήκα στη Σχολή
άγνωστη σε
Καλών Τεχνών,
μεγάλο μέρος του δυτικού
ήθελα να ξεχάσω το παρελθό
κόσμου. Οι
Δεν είχαμε εμείς τον έλεγχο
ν μου και
πίνακές μου, όμως, εμπεριε
του χρόνα γίνω ένας μοντέρνος
ίχαν επίσης
νου μας ούτε μπορούσαμε
ζωγράφος κανα κινηθούμε
τις
δικές μου επιθυμίες και
λιφορνέζικου στιλ. Οι
εμμονές, τις
ελεύθερα, να πάμε, για
καθηγητές μου
παράδειγμα, σε
οποίες
αποτύπωνα με χρώματα
όμως μου εξήγησαν ότι
«εξωτικά» μέρη, όπως το
διαφογια να κάνεις
Αμβούργο, η
ρετικά,
πολύ έντονα και φωτεινά
ενδιαφέρουσα τέχνη, πρέπει
Κολωνία ή το Μόναχο.
, χρώνα εμπνευΌταν, λοιπόν,
ματα της καλιφορνέζικης
στείς από τον εαυτό σου,
ζωγραφικής,
μια τέτοια κοινωνία καταρρέ
την ιστορία
του ιταλικού μανιερισμού
ει, αισθάκαι τον τόπο σου. Δεν
ή του ιμπρενεσαι απόλυτη ελευθερία,
μπορείς να ξεκάτι που δεν
σιονισμο
ύ
που
αναζητο
χάσεις
ύσε την έμπνευέτσι απλά την ταυτότη
είναι, βέβαια, εύκολα διαχειρί
τα και
σή
σιμο, αλλά
του
στο
μεσογει
τη
ζωή
ακό τοπίο. Η μίξη
σου. Έτσι άρχισα να κάνω
όταν καταλάβεις ότι είναι
εφικτό, δεν θα
όλων αυτών των στοιχείω
που παρέπεμπαν στον σοσιαλισ έργα
ν οδήγησε στη
ήθελες ποτέ να γυρίσεις
τικό ρεστην πρότερη
διαμόρφωση του προσωπ
αλισμό, την επίσημη μορφή
ικού καλλιτεκατάσταση πραγμάτων.
τέχνης που
Καθώς λοιπόν,
χνικού μου ιδιώματος.
χρησιμοποιούσε ως προπαγ
μετά το ’89 μπορούσα να
άνδα το ποκάνω ό,τι επιλιτικό σύστημα. Στο μετρό
θυμούσα, σκέφτηκα: Τι
της Μόσχας
θέλω να κάνω
μπορεί να δει κανείς, ακόμη
πραγματικά στη ζωή μου;
και σήμερα,
Θέλω να τατεράστιες απεικονίσεις
ξιδέψω, να γνωρίσω τον
ηρώων της σοκόσμο και, κυβιετικής ιστορίας. Τα ίχνη
ρίως, να γίνω καλλιτέχνης,
της
διότι η τέχνη
δου αυτής υπάρχουν παντού, περιόήταν αυτό που αγαπούσα
όχι μόνο
πάνω απ’ όλα.
στη σημερινή Ρωσία, αλλά
Έτσι αποφάσισα να πάω
και
σε άλλα
στο Δυτικό
σημεία του πρώην σοβιετικ
Βερολίνο και να σπουδά
ού μπλοκ,
σω στη Σχολή
ΔΕΞΙΑ ΣΕΛΙΔΑ:
συμπεριλαμβανομένης της
Καλών Τεχνών.
Ανατολικής
Noctambule, 2020,
Γερμανίας. Άρχισα, λοιπόν,
να κάνω
oil on canvas, 200

«ΕΠΙΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΙΔΕΑ ΤΗΣ ΟΜΟ
ΡΦΙΑΣ, ΔΙΟΤΙ
ΠΙΣΤΕΎΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΎΠΟΣ
ΧΕΣΗ
ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ»Σ ΟΣΟΝ
.

x 150 cm.
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Οι πίνακές σας αποπνέουν

έντονο αι- θιά για να ανακαλ
σθησιασμό. Τι θέση κατέχει
ύψουμε τις όμορφες
η σεξουα- πλευρές του.
Επιμένω στην ιδέα της
λικότητα στο έργο σας;
ομορφιάς, διότι πιστεύω
Οι πίνακές μου θέλω να
ότι είναι ένα
είναι αισθησιείδος υπόσχεσης όσον
ακοί. Νομίζω, άλλωστε,
αφορά τη σκέότι το στοιχείο
ψη και τη ζωή μας. Και
αυτό είναι σύμφυτο με
σε συνδυασμό
την τέχνη της
με τη φαντασία μας, νομίζω
ζωγραφικής. Η ζωγραφ
ότι μπορεί
ική με λάδι σε
ν’ αλλάξει τους κανόνες
καμβά είναι ένα μέσο ιδιαίτερ
και τα σχήμαα ζωντατα που μας έχουν επιβληθ
νό. Η υγρότητα των χρωμάτ
εί και να μας
ων δίνει
βοηθήσει να φτιάξουμε
μια αίσθηση σχεδόν απτή
άλλα, διαφοστην αναρετικά.
παράσταση του ανθρώπ
ινου σώματος,
κάτι που δεν μπορεί
να γίνει με τα
Άλλωστε, η ζωή μας
ακρυλικά χρώματα, αλλά
σήμερα είναι
ούτε και με
πολύ καλύτερη από
τη φωτογραφία.
οποιαδ
άλλη περίοδο της ανθρωπ ήποτε
ότητας.
Φανταστείτε όλες τις
Αν παρακολουθήσει κανείς
προηγούμενες
την ιστογενιές, όλους αυτούς τους
ρία της ζωγραφικής σε λάδι
ανθρώπους
των τελευπου δεν έκαναν τίποτε
ταίων 500 χρόνων, θα διαπιστ
άλλο
από το
ώσει ότι
να δουλεύουν και να μεγαλώ
τα πάντα σ’ αυτήν έχουν
νουν τα
ως επίκεντρο
παιδιά τους, που δεν
τη σάρκα, την επιθυμί
τους δόθηκε
α, τη λαγνεία.
ποτέ η ευκαιρία να σταματ
Ακόμα και σε πίνακες
ήσουν λίγο
θρησκευτικής
και να ξαποστάσουν. Η
θεματολογίας παρατη
ποιότητα της
ρεί κανείς μια
ζωής μας σήμερα, στην
έντονη σεξουαλικότητ
Ευρώπη
τουα στα σώματα
λάχιστον, είναι πολύ καλή,
και στις κινήσεις τους.
κι αυτό δεν
Αυτό θέλω να
πρέπει να το ξεχνάμε.
αποτυπώνεται και στους
δικούς μου
πίνακες. Η σεξουαλικότητ
α είναι ένας
τόπος ελευθερίας. Γι’ αυτό
και οι απολυταρχικές ιδεολογίες
και τα ολοκληρωτικά καθεστώτα τη φοβούν
ται τόσο
πολύ. Διότι είναι κάτι
που κανείς δεν
μπορεί να ελέγξει απόλυτ
α. Ο τρόπος
με τον οποίο μια κοινωνί
α αντιμετωπίζει τη σεξουαλικότητα
λειτουργεί ως
σεισμογράφος των ελευθερ
ιών της.
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«ΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΎ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΝΑ
ΑΙΣΘΗΣΙΑΚΟΙ. ΝΟΜΙΖΩ, ΑΛΛΩΣΤΕ,Ι
ΟΤΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΑΎΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΎΜ
ΦΎΤΟ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ».

Η τέχνη λειτουργεί ως μέσο
απόδρασης από την πραγματικότητ
α ή ως
σχόλιο πάνω σ’ αυτήν;

ΕΠΑΝΩ:
Monuman, 2020,
oil on canvas
240 x 190 cm.
ΕΠΑΝΩ: Rummelsburg, 2020,
oil on canvas 150 x 120
cm.
ΚΑΤΩ: M10 (Partytram),
2020, oil on canvas 150
x 200 cm.
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ΚΑΤΩ:
Stadtbad, 2020,
oil on canvas
200 x 150 cm.

Προσωπικά, πιστεύω ότι
η τέχνη είναι
κάτι ζωντανό, ότι κινείτα
ι όπως ακριβώς οι ιδέες και οι σκέψεις
μας που
τρέχουν από τη μια άκρη
του μυαλού
μας στην άλλη. Για μένα
η τέχνη είναι περισσότερο ένα σχόλιο
παρά ένα
μέσο απόδρασης από τον
κόσμο, διότι
κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό
, αφ’ ενός,
και, αφ’ ετέρου, διότι ο
κόσμος, παρά
τις άσχημες πλευρές του,
κρύβει μέσα
του πολλή ομορφιά. Αντί
να θέλουμε
να αποδράσουμε απ’ αυτόν,
ίσως θα
πρέπει να τον παρατη
ρήσουμε πιο
προσεκτικά και να σκάψου
με πιο βα87

NORBERT BISKY

MANCODE, Unkown
2020

E X C L U S I V E

Photo by Studio Olaf Heine

«ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΟΎ ΤΕΙΧΟ
ΎΣ,
ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΟΎ ΕΙΧΑ ΕΠΙΣ
ΚΕΦΘΕΙ
ΗΤΑΝ Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΚΑΙ Η ΟΎΓΓΑΡΙΑ
,
ΚΑΙ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ Η ΟΛΛΑΝΔΙΑ
.
ΟΤΑΝ, ΟΜΩΣ, ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ
ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ
ΑΠ’ ΑΎΤΕΣ ΠΟΎ ΗΞΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ
,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΟΤΙ Η ΧΩΡΑ
ΑΎΤΗ ΘΑ ΗΤΑΝ Η ΕΛΛΑΔΑ».
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Ποιες είναι οι πόλεις
ή οι χώρες
που κατέχο υν ιδιαίτε ρη
θέση στη
ζωή σας;
Κατ’ αρχάς το Βερολί
νο, όπου περνώ το μεγαλύ τερο μέρος
του χρόνου. Είναι μια πόλη πολύ
ενδιαφ έρουσα, ελεύθε ρη και
ανεκτι κή. Οι
Βερολι νέζοι δεν ενδιαφ
έροντα ι για
το ποιος είσαι ή για
το πόσα χρήματα έχεις. Δεν εντυπω
σιάζον ται
από τέτοια πράγμ ατα.
Στο Βερολί νο οι άνθρωπ οι σε παρατ
ηρούν και
σε κρίνου ν από το πώς
μιλάς, πώς
συμπερ ιφέρεσ αι, αν
είσαι φιλικό ς
ή όχι, απ’ αυτό που έχεις
να προσφέρει ς στην κοινων ία
και τη ζωή.
Αυτό μετράε ι και όχι
η κοινων ική
τάξη ή η καταγω γή σου.
Άνθρω ποι
απ’ όλο τον κόσμο έρχοντ
αι να ζήσουν εκεί για να επανακ
αθορίσ ουν
τον εαυτό τους.
Είναι μία από τις ελάχισ
τες πόλεις
στον πλανή τη όπου,
όταν κάποιο ς
έρθει να εγκατα σταθεί
εκεί, δέκα
μέρες μετά έχει γίνει
Βερολι νέζος.
Κι αυτό είναι καταπλ
ηκτικό . Πέρα

από το Βερολί νο, αγαπώ
πολύ τη
Μαδρί τη, όπου έχω
μάλιστ α ένα
δεύτερ ο στούντ ιο. Έχω
ιδιαίτε ρους
δεσμού ς με την Ισπανί
α, όπως επίσης και με τον λατινο
αμερικ ανικό
κόσμο.
Έχω περάσε ι πολύ καιρό
στη Βραζιλία, έχω πάει στην
Κολομ βία,
στο Μεξικό και σε
άλλες χώρες
της Λατινι κής Αμερικ
ής. Ο πολιτισμός και η νοοτρο πία
των χωρών
αυτών βρίσκο νται στον
αντίπο δα
του αυστηρ ού γερμαν
ικού πνεύμα τος κι αυτό με βοηθάε
ι να βλέπω
τα πράγμ ατα από άλλη
προοπ τική, και ως άνθρωπ ος
και ως καλλιτέχν ης. Έπειτα είναι
το Ισραήλ ,
όπου επίσης είχα ένα
στούντ ιο για
κάποιο διάστη μα, και,
τέλος, η Ελλάδα, η οποία είναι μια
χώρα που
αγαπώ ιδιαίτε ρα.

Πότε ήρθατε για πρώτη
φορά στην
Ελλάδ α;
Το 1990, επτά μήνες
μετά την
πτώση του Τείχου ς.
Μια μέρα, ο
παππο ύς μου κάλεσε
όλα τα εγγόνια του και μας μοίρασ
ε τις οικονομί ες του, ώστε να
κάνουμ ε ο
καθένα ς ένα δώρο στον
εαυτό του.
Έτσι βρέθηκ α με μερικέ
ς χιλιάδε ς
γερμαν ικά φράγκα –500
σημερι νά
ευρώ περίπο υ– ποσό
μεγάλο για
την εποχή και για την
ηλικία μου.
Πριν από την πτώση
του Τείχου ς,
οι μόνες χώρες που
είχα επισκε φθεί ήταν η Πολων ία
και η Ουγγα ρία, και αμέσω ς μετά
η Ολλαν δία.
Όταν, όμως, έπρεπε
να επιλέξ ω
μια χώρα εντελώ ς διαφορ
ετική απ’
αυτές που ήξερα μέχρι
τότε, αποφάσισα ότι η χώρα αυτή
θα ήταν

η Ελλάδα . Έτσι μια μέρα
πήρα το
αεροπλ άνο κι έφτασα
στην Κω.
Φαντά ζεστε τον ενθουσ
ιασμό μου
όταν πρωτο αντίκρ ισα
το φως της
Ελλάδα ς, τα χρώμα τα,
τη θάλασσ ά
της.
Θυμάμ αι ακόμα την
ευτυχί α που
ένιωσα όταν βγήκα από
το μικρό
αεροδρ όμιο του νησιού
και μπήκα
στο λεωφο ρείο που κατευθ
υνόταν
προς την ακτή. Ήταν
ένα θέαμα
υπέροχ ο. Εκεί είδα
και το πρώτο φοινικ όδεντρ ο της
ζωής μου!
Έκτοτ ε επέστρ εψα αρκετέ
ς φορές
στην Κω, αλλά και σε
άλλα μέρη
της Ελλάδα ς, όπως η
Άνδρο ς ή η
Μύκον ος. Τα ελληνι κά
νησιά είναι
ο καλύτε ρος καλοκα
ιρινός προορισμός στον κόσμο. Το
φως και τα
χρώμα τά τους αποτελ
ούν για μένα
ανεξάν τλητη πηγή έμπνευ
σης και
θρέφου ν τις καλλιτ
εχνικέ ς μου
αναζητ ήσεις.

Πώς θα τις διατυπ ώνατε
λεκτικά;

Πολύ απλά: Ζήσε τη
ζωή σου όσο
πιο ελεύθε ρα, όσο πιο
έντονα μπορείς!

ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΕΠΑΝΩ:
Hyperarousal, 2020,
οil on canvas on mirror
100 x 80 cm.

H έκθεση θα διαρκέσει μέχρι

INFO:
Galerie Templon, 28 rue
du Grenier Saint-Lazare,
75003-Paris.
τα τέλη Μαΐου. Μπορείτε
να την επισκεφθείτε και ηλεκτρον
ικά στο www.viewingroom
.templon

Credits: All images: Courtesy
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View of “Norbert Bisky:
Desmadre Berlin,” 2020
.

Photo: B. Huet-Tutti.

Norbert Bisky
Until May 23 (Paris, 28
rue du Grenier-Saint
-Lazare)
In this new series of wo
rks, German painter No
rbert Bisky plunges us
the heart of his native
into
capital city—the wild “D
es
madre Berlin” of the int
war period, a world of
er hedonism and anarch
y whose traces are sti
found on the city’s wa
ll to be
lls today.

