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CLO’E FLOIRAT
ARRRGH! SHOW OFF CRITICAL DRAWINGS
ONE DAY EXHIBITION
Η έκθεση της ATOPOS «ARRRGH! Monstres de Mode» στη La Gaîté lyrique φτάνει στο
τέλος της. Έτσι και σε συνεργασία με τη La Gaîté lyrique, παρουσιάζουμε την one-day
έκθεση ‘SHOW-OFF’ με βάση μια σειρά από «Critical Drawings» της συλλογής μας, που
δημιουργήθηκαν από την καλλιτέχνη και κριτικό Clo’e Floirat, ειδικά για την έκθεση
«ARRRGH!».
Τα «Critical Drawings» της Clo’e Floirat, θα εκτεθούν το Σάββατο 6 Απριλίου, από τις
16:00 έως τις 19:00 στο Foyer Historique της La Gaîté lyrique. Την ίδια ημέρα, η
ATOPOS CVC θα παρουσιάσει την τελευταία έκδοση της από την σειρά zine SLAVES TO ATOPOS,
με τίτλο «SLAVES TO ATOPOS | ISSUE TEN» με έργα και κείμενα της Clo’e Floirat. Η
καλλιτέχνης θα βρίσκεται στην παρουσίαση και θα υπογράψει τα zines.
Μεταμφιεσμένη πίσω από τα τέρατα του σχεδιαστή Craig Green, που δημιουργήθηκαν για την
οπτική ταυτότητα της έκθεσης, η Clo’e Floirat «έπαιξε» με την δουλειά της ATOPOS CVC,
ενώνοντας λέξεις και εικόνες για την δημιουργία των αποκαλούμενων «Drawing Crit’».
Αντλώντας έμπνευση από εφημερίδες, δρώμενα ή εκθέσεις, η Clo’e χρησιμοποιεί ως εργαλεία
τα σχέδια και τις λέξεις για να σχολιάσει, να αναφέρει και να ασκήσει κριτική στα
τρέχοντα δρώμενα και καθημερινότητα που την περιβάλλει. Τα «Critical Drawings» της
Clo’e, μπορεί να είναι σαρκαστικά, θεωρητικά, υποστηρικτικά ή ακόμη σκεπτικά. Παρ’
όλα αυτά, παραμένουν ανοιχτά σε ερμηνείες και μας προσκαλούν για πολλές πιθανές
δημιουργικές σκέψεις. Το σχέδιο, δεν είναι ο σκοπός, αλλά το μέσο για την ανάδειξη
σκέψεων και γνωμών, για την ενίσχυση του προσωπικού «κριτικού πνεύματος» μας.
Η Clo’e Floirat είναι Γαλλίδα κριτικός και καλλιτέχνης. Η αυστηρή της εκπαίδευση
ξεκίνησε στη Νέα Υόρκη, αφήνοντας σύντομα τη Γαλλία για να παραστεί αργότερα στις
σχολές design στη Reims και στο Eindhoven. Έπειτα από έξι χρόνια, και έχοντας
υποστεί «υπερβολική δόση αντικειμένων», άλλαξε κατεύθυνση ξεκινώντας μια περίοδο
«εξερευνήσεων», ταξιδεύοντας στην Αιθιοπία, στη Μογγολία και στη Μέση Ανατολή, καθώς
επίσης και στην Αμερική ακολουθώντας τα φευγαλέα ίχνη της land art. Αυτό την οδήγησε
στο Βερολίνο, όπου για τα επόμενα πέντε χρόνια δούλεψε με αρχιτέκτονες εξειδικευμένους
στους χώρους τέχνης. Από τις πολυετείς συνεργασίες της με τον Robert Wilson, καθώς και
με τον Rufus Wainwright στην Νέα Υόρκη, πρόσφατα τα ενδιαφέροντά της έχουν κορυφωθεί
στην αποφοίτησή της από το νέο MA στο Critical Writing in Art and Design του Royal
College of Art, Λονδίνο. Αναμειγνύοντας διαφορετικές μορφές τέχνης, η Clo’e ερευνά το
‘Critical Drawing’ παράλληλα με το ‘Critical Writing’, δημιουργώντας αυτό που εκείνη
ονομάζει ‘Drawing Crit’ Writing’.
Στην καρδιά του Παρισιού, η La Gaîté lyrique τάραξε τα νερά της πολιτιστικής ζωής της
πόλης τον Μάρτιο του 2011 και έκτοτε έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο εναλλακτικούς
χώρους συνάντησης τεχνών και 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.
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.
cloefloirat.com / gaite-lyrique.net / atopos.gr
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