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Οι γίγαντες του SHOBOSHOBO
(ATOPOS CVC) κατά τη διάρκεια
τους! Μετά από την Αθήνα,
μείνουν μέχρι τον

που κατέκλεισαν την ATOPOS Contemporary Visual Culture
της έκθεσης «ZZZzzzZZZZ στην ATOPOS» συνεχίζουν το ταξίδι
τη Χίο και το Παρίσι, ξεκίνησαν για τον Βέλγιο όπου θα
Σεπτέμβριο στο χώρο του Kunstencentrum Belgie.

Αφορμή για το ταξίδι αυτό, είναι η συμμετοχή τους στην έκθεση «Open Circuit Extended»,
στο Kunstencentrum Belgie, στο πλαίσιο του Προγράμματος Παράλληλων Δράσεων της
Manifesta 9 Biennial στο Βέλγιο, όπου παρουσιάζεται δουλειά σύγχρονων καλλιτεχνών από
όλο τον κόσμο. Μεταξύ των προσκεκλημένων καλλιτεχνών του «Open Circuit Extended»,
βρίσκονται και οι SHOBOSHOBO (Γαλλία), Paul Panhuysen (Ολλανδία), Ian Anderson (Μεγάλη
Βρετανία), Vaast Colson (Βέλγιο), Jakub Rahak (Τσεχία-Βέλγιο).
Το Kunstencentrum Belgie είναι ένα διεθνές κέντρο τεχνών με έδρα το Hasselt, Βέλγιο.
Οι δραστηριότητες του καταλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα που ξεκινάει από τον χορό, το
θέατρο, τις συναυλίες, και καταλήγει στο βίντεο, τον κινηματογράφο, τις εκθέσεις, και
τις περφόρμανς. Ανάμεσα στις δράσεις του Kunstencentrum Belgie υπάρχει και η οργάνωση
εργαστηρίων και λογοτεχνικών debate. Μέσα από ένα δίκτυο συνεργασιών με τοπικούς και
διεθνείς οργανισμούς και καλλιτέχνες, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία και
ανάδειξη νέων ανερχόμενων καλλιτεχνών.
Ο SHOBOSHOBO είναι ο Γάλλος καλλιτέχνης, εικονογράφος και μουσικός Mehdi Hercberg.
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, 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. Τέλος, οι γίγαντες έχουν ήδη ταξιδέψει στο νησί της Χίου στην
έκθεση «ZZZzzzzZZZ in Citrus» καθώς και στο Παρίσι στην έκθεση «Post
Digital Monsters» που οργάνωσε το Pictoplasma στην La Gaîté Lyrique και στην Γκαλερί
Jean-Marc Thevenet.
Η Manifesta Biennial είναι η μόνη πλανόδια Ευρωπαϊκή Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης,
παρουσιάζοντας καινοτόμα έργα καλλιτεχνών και επιμελητών από όλο τον κόσμο.
Ακολουθώντας την ποικιλία των κοινωνικών, πολιτικών και γεωγραφικών συνθηκών που
βιώνει ο σύγχρονος άνθρωπος, η Manifesta Biennial διαλέγει ένα διαφορετικό χώρο
πραγματοποίησης κάθε φορά. Από το 1996 έχει πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ, στο
Λουξεμβούργο, στη Λουμπλιάνα, στη Φρανκφούρτη, στο Ντονόστια-Σαν Σεμπαστιάν, στο
Τρεντίνο-Άλτο Άντιτζε και στην Κοινότητα της Μούρθια.
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.
atopos.gr | kunstencentrumbelgie.com | manifesta9.org | shoboshobo.com
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