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Ο πολιτιστικοί οργανισμοί Atopos cvc (Αθήνα) και Sterna (Νίσυρος), στο πλαίσιο της
συνεργασίας τους, με χαρά παρουσιάζουν το νέο έργο των Chantal Chadwick και Brian
Allen Simon, Πέτρα. Οι δυο artists-in-residency απο το Λος Άντζελες (Καλιφόρνια), οι
οποίοι βρίσκονται στη Νίσυρο για έναν ολόκληρο μήνα, προσγειώνονται στην αυλή της
Atopos στο Μεταξουργείο, το Σάββατο 6 Οκτωβρίου, για να παρουσιάσουν το νέο έργο
τους μαζί με μια αυτοσχεδιαστική περφόρμανς.
Το Πέτρα αποτελεί ένα ηχητικό και οπτικό πρότζεκτ των Chantal Chadwick και Brian
Allen Simon. Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους στη Sterna δημιούργησαν ένα ηχητικό
περιβάλλον εμπνευσμένο από την εγγενή και αισθητή ηφαιστειακή ένταση - μια
διαδοχή απο αρμονικές πιέσεις και ανακουφήσεις χρωματισμένες απο site-specific
ηχογραφήσεις που έγιναν στο νησί. Χρησιμοποιώντας το μινιμαλιστικό πλαίσιο ενός
ηλεκτρονικού πιάνου, συνθεσάιζερ, σαξόφωνου σοπράνο και ηχογραφήσεων απο τη
φύση, δημιούργησαν ένα έργο μεταγωγικό, βαθειά συνδεδεμένο με τα Δωδεκάνησα
και τη Νίσυρο που όμως παραμένει σχετικό σε κάθε περιβάλλον.
Η Chantal και ο Brian θα παρουσιάσουν το νέο έργο που δημιουργήθηκε στη Νίσυρο
στη δύση του ηλίου (7μμ), σε ένα ακουστικό σέσιον στην αυλή της Atopos,
συνοδευόμενο απο οπτικό υλικό, που θα διαρκέσει 35 λεπτά. Θα ακολουθήσει μια
περφόρμανς αυτοσχεδιασμού, βασισμένη στην παλέτα των ήχων που
χρησιμοποιήθηκαν στις ηχογραφήσεις, για 20-30 λεπτά.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ:
Chantal Chadwick
Γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ζει και εργάζεται διεθνώς.
assortment.la

Brian Allen Simon
Γεννήθηκε το 1984 στο Λος Άντζελες, Ηνωμένες Πολιτείες, ζει και εργάζεται διεθνώς.
brianallensimon.com

ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟYΣ:
O Atopos CVC (Atopos Contemporary Visual Culture) είναι ένας μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός
οργανισμός που ιδρύθηκε από τον Στάμο Φαφαλιό και τον Βασίλη Ζηδιανάκη το 2003 και
εδρεύει στην Αθήνα. Έχει ως σκοπό την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων της σύγχρονης
οπτικής κουλτούρας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο σώμα και το ένδυμα.
Στο πρόγραμμα των τελευταίων 10 ετών του Atopos CVC περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων
πολλές σημαντικές εκθέσεις και projects όπως η έκθεση ARRRGH! Τέρατα και σημεία στη μόδα,
που παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη, στη La Gaîté Lyrique στο Παρίσι και στο Centraal
Museum στην Ουτρέχτη μεταξύ άλλων, η έκθεση ΧΡΑΑΑΤΣ!!!! Μόδα από χαρτί που έχει
ταξιδέψει σε μουσεία όπως το Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean στο Λουξεμβούργο, στο
ModeMuseum-MoMu στην Αμβέρσα και στο Museum Bellerive/Design Museum στη Ζυρίχη, η
έκδοση Not A Toy σε συνεργασία με το Pictoplasma Publishing Berlin καθώς και το UNLOCKED,
μια έκδοση που επικεντρώνεται στην αναπαράσταση του γυμνού σώματος στην ψηφιακή
εποχή.
Το 2010 ο Atopos CVC εγκαινίασε τον νέο της χώρο στην οδό Σαλαμίνος 72, στην καρδιά του
Μεταξουργείου. Στην αρχική του μορφή ήταν μια τυπική αθηναϊκή κατοικία του 1912 με αυλή
που ανακαινίστηκε και έχει μετατραπεί σε ένα ζωντανό οργανισμό: εκεί στεγάζονται εκθέσεις,
εκδηλώσεις, εργαστήρια και perfrormances, τα γραφεία και η βιβλιοθήκη της Atopos CVC
καθώς και η μεγαλύτερη συλλογή ενδυμάτων από χαρτί στον κόσμο.

Ο Sterna ιδρύθηκε το 2014 απο τον καλλιτέχνη Γρηγόρη Χατζηιωαννίδη ως
διατομεακός μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την ενίσχυση της δημιουργικής
έκφρασης των καλλιτεχνών και την αμφισβήτηση των παραδοχών ως προς το τι
συνιστάτη σύγχρονη εικαστικη κουλτούρα. Το Sterna Art Project έχει σχεδιαστείως
ενεργός χώρος συνάθροισης καλλιτεχνών μέσω των προγραμμάτων φιλοξενίας, των
εργαστηρίων, συναντήσεων και των εκθέσεων. Ο οργανισμός δίνει έμφαση στη Νίσυρο
ως προορισμό του προγράμματος φιλοξενίας και προωθεί τη σύνδεση των
φιλοξενουμένων με το νησί, τους κατοίκους του και τις τοπικές πολιτιστικές
εκδηλώσεις.

Σε συνεργασία με το οργανισμό Sterna και την υποστήριξη των Κτήμα Εύχαρις, Φήμη,
Citrus
Περισσότερες πληροφορίες: info@atopos.gr & info@sterna.com.gr

