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Phoenix Athens is proud to present the solo exhibition: Scratch by Tim 
Goodwin.  
With inspirations derived from British lore and editions such as “The illustrated 
family doctor,” the artist uses the notion of nostalgia as a starting point for his 
collages. This way of re-phrasing and reframing language and popular culture 
bears references to a variety of art movements such as surrealism, abstract 
expressionism and the readymade.  
Goodwin’s practice is a careful accumulation of vintage imagery curated in the 
form of 2d works on paper. This new body of work explores the artist’s personal 
knowledge and poetry and includes plays on words and imagery that references 
the routine activities of an anthropologist, turntablist or an alchemist.  
Goodwin uses an alluring palette and surreal configurations, combining different 
techniques into a personalized syntax.  
The viewer is invited into a journey into the known as well as the unknown, the 
surreal moments of an artist whose life is shared between the UK and Greece, a 
devoted dance of introspection, hubris and exaltation.  
  
 
 
 
Εγκαίνια: 15.10 
Διάρκεια: 16.10 – 30.11 
 
Η Phoenix Athens παρουσιάζει µε χαρά την ατοµική έκθεση Scratch του Tim 
Goodwin. 
Με έµπνευση που προέρχονται από βρετανικές γνώσεις και εκδόσεις όπως «Ο 
εικονογραφηµένος οικογενειακός γιατρός», ο καλλιτέχνης χρησιµοποιεί την 
έννοια της νοσταλγίας ως αφετηρία για τα κολάζ του. Αυτός ο τρόπος 
επαναδιατύπωσης και αναδιατύπωσης της γλώσσας και της λαϊκής κουλτούρας 
αναφέρεται σε µια ποικιλία καλλιτεχνικών κινήσεων όπως ο σουρεαλισµός, ο 
αφηρηµένος εξπρεσιονισµός και στην έννοια του έτοιµου.Η πρακτική του 
Goodwin είναι µια προσεκτική συσσώρευση εκλεκτής ποιότητας εικόνων µε τη 
δισδιάστατη µορφή  έργων σε χαρτί. Με αυτό το νέο έργο ο καλλιτέχνης 
διερευνά τις προσωπικές γνώσεις και την ποίηση και εκθέτει έργα µε λέξεις και 
εικόνες που αναφέρονται στη ρουτίνα ενός ανθρωπολόγου, ενός τραµπίστα ή 
ενός αλχηµιστή.Ο Goodwin χρησιµοποιεί µια γοητευτική παλέτα και 
σουρεαλιστικές διαµορφώσεις, συνδυάζοντας διαφορετικές τεχνικές σε µια 
προσωπική έκφραση. 

Ο θεατής προσκαλείται βιώσει ένα ταξίδι στο γνωστό καθώς και στο άγνωστο, 
στις σουρεαλιστικές στιγµές ενός καλλιτέχνη του οποίου η ζωή µοιράζεται 
µεταξύ του Ηνωµένου Βασιλείου και της Ελλάδας, που θυµίζει έναν αφοσιωµένο 
χορό ενδοσκόπησης, ύβρης και εξυψίας. 


