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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ATOPOS στη La Gaîté Lyrique, Paris
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

POST DIGITAL MONSTERS B Y PICTOPLASMA

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου – Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011
La Gaîté Lyrique, 3 bis rue Papin, 75003 Paris
Θυμάστε τους γίγαντες του SHOBOSHOBO που κατέλαβαν το κτήριο της ATOPOS Contemporary Visual
Culture (ATOPOS CVC) στην οδό Σαλαμίνος 72, κατά τη διάρκεια της έκθεσης «ZZZzzzZZZZ στην ATOPOS»
στο τέλος του 2010; Ε λοιπόν, τώρα ξεκίνησαν με τα πόδια, και μια και δυο πήραν το δρόμο προς το Παρίσι!
Πάνε να καταλάβουν το κτήριο της La Gaîté Lyrique (στην οδό 3 bis rue Papin, στο κέντρο του Παρισιού).
Στην La Gaîté Lyrique θα παραμείνουν από τις 7 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011, και μετά ποιος ξέρει προς τα πού
θα τους βγάλει ο δρόμος τους.
Αφορμή για το ταξίδι αυτό, είναι η ομαδική έκθεση με τίτλο «Post Digital Monsters» που διοργανώνεται στην
La Gaîté Lyrique από το Pictoplasma, με το οποίο η ATOPOS CVC έχει συνεργαστεί πρόσφατα για την έκδοση
«NOT A TOY. Fashioning Radical Characters» (Επιμέλεια Βασίλης Ζηδιανάκης - ATOPOS CVC), η οποία
πραγματεύεται πρώτη φορά διεθνώς την εμφάνιση των ακραίων χαρακτήρων (Radical Characters) στη μόδα
και το ένδυμα.
Η έκθεση «Post Digital Monsters» διοργανώνεται στο πλαίσιο του Pictoplasma Festival και παρουσιάζει τη
δουλειά σύγχρονων καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι Shoboshobo, Ben &
Julia, FriendsWithYou, Hyein Lee, Jordan Metcalf, Juan Pablo Cambariere, Nick Cave, Nick Sheehy, Nina Braun,
Overture Raymond Lemstra, Rina Donnersmarck, Roman Klonek και Sarah Illenberger. Η έκθεση εξερευνά την
ιδέα της μεταμόρφωσης ψηφιακών εικόνων μέσα από μια πληθώρα ψηφιακών και παραδοσιακών μέσων για
τη δημιουργία νέων τερατόμορφων χαρακτήρων. Τερατόμορφοι, γιατί πλέον η ψηφιακή εποχή έχει ανοίξει
νέους δρόμους στην εικονική πραγματικότητα, δημιουργώντας κόσμους όπου οι χαρακτήρες και οι άνθρωποι
συνυπάρχουν.
Παράλληλα με το Pictoplasma Festival, διοργανώνεται από τις 6 έως τις 10 Δεκεμβρίου, ένας διαφορετικός
περίπατος σε γκαλερί και χώρους τέχνης με τον τίτλο «Character Walk», που μας προσκαλεί να
ανακαλύψουμε ένα διαφορετικό Παρίσι κατοικημένο από τους τερατώδεις χαρακτήρες! Ένας από τους
γίγαντες του SHOBOSHOBO ο οποίος έχει τσακωθεί με τους άλλους γίγαντες, δεν θα πάει στο κτήριο της La
Gaîté Lyrique, αλλά θα εγκατασταθεί μόνος του στην Γκαλερί Jean-Marc Thevenet (32, rue de Montmorency),
όπου ο SHOBOSHOBO θα παρουσιάσει και μια σειρά από σχέδια.
Η La Gaîté Lyrique τάραξε τα νερά της πολιτιστικής ζωής του Παρισιού τον Ιούλιο του 2008 και έκτοτε έχει
καθιερωθεί ως ένας από τους πιο εναλλακτικούς χώρους συνάντησης τεχνών και κοινού, προσελκύοντας
ιδιαίτερα το νεανικό κοινό. Ο πρωτοποριακός χώρος της La Gaîté Lyrique εξερευνά όλες τις μορφές της
ψηφιακής έκφρασης και συνδυάζει μέσα από το πρόγραμμα και τις εκθέσεις του, τις νέες τεχνολογίες και τις

τέχνες. Η La Gaîté Lyrique υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση ανάμεσα σε όλες τις δημιουργικές μορφές
έκφρασης, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο τις αναπάντεχες συνδέσεις μεταξύ τους.
Ο SHOBOSHOBO είναι ο Γάλλος καλλιτέχνης, εικονογράφος και μουσικός Mehdi Hercberg. O SHOBOSHOBO
εκφράζεται μέσα από διάφορες μορφές τέχνης, όπως περφόρμανς, μουσική, σχέδιο, zines και μόδα. Έχει
συμμετάσχει σε πολλά διεθνή φεστιβάλ και έχει παρουσιάσει έργα του σε εναλλακτικούς χώρους στην
Ευρώπη, στην Ιαπωνία, στην Αργεντινή και στις Η.Π.Α., αλλά και σε μουσεία και ιδρύματα τέχνης, όπως στη
Fondation Cartier, στο Παρίσι. Στην Αθήνα παρουσίασε μια σειρά από εγκαταστάσεις και σχέδια στην έκθεση
«ZZZzzzzZZZ στην ATOPOS» καθώς και στην έκθεση «ARRRGH! Τέρατα και Σημεία στη Μόδα» που διοργάνωσε
η ATOPOS CVC στο Μουσείο Μπενάκη. Στο Παρίσι διδάσκει graphic design στην École Estienne.
Η δημιουργική πλατφόρμα Pictoplasma, έχει ως βάση το Βερολίνο και αποτελείται από τους Peter Thaler και
Lars Denicke. Υπήρξαν οι πρωτοπόροι σε διεθνές επίπεδο από τα τέλη της δεκαετίας του ’90, στην εξερεύνηση
του σύγχρονου Character Design και της σχέση του με την αναπαραστατική τέχνη μέσα από διαφορετικές
μορφές έκφρασης όπως το graphic design, τα animation films και τη street art. Ανάμεσα στις δραστηριότητες
του συνυπάρχουν οι διοργάνωση του Pictoplasma Festival, η επιμέλεια εκθέσεων καθώς επίσης και οι
εκδόσεις Pictoplasma Publishing.
H ATOPOS CVC είναι ένας μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2003 στην Αθήνα από
τον Στάμο Φαφαλιό και τον Βασίλη Ζηδιανάκη. Έχει ως σκοπό την υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων που
ερευνούν φαινόμενα του σύγχρονου οπτικού πολιτισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στο ανθρώπινο σώμα και το
ένδυμα.

www.atopos.gr
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