∆ελτίο τύπου Σεπτέµβριος 2006
Λίτσα Σεπυργιώτη

shop window project
Έναρξη Τρίτη 19 Σεπτέµβρη στις 17:00
Μέρες και ώρες λειτουργίας Τρίτη και Πέµπτη 17:00-19:00
Με ραντεβού 6972234131
∆ιάρκεια µέχρι Ιούνιο του 2007, άλλα γεγονότα θα ανακοινωθούν

Μετά από ενάµιση χρόνο λειτουργίας και µετά από διαφορετικά και ενδιαφέροντα
καλλιτεχνικά project, ο D624 παρουσιάζει ένα project µακράς διάρκειας το οποίο
αναλαµβάνει να πραγµατοποιήσει η εικαστικός καλλιτέχνης Λίτσα Σεπυργιώτη.
∆εν είναι ίσως τυχαίο το γεγονός ότι η Λίτσα Σεπυργιώτη ήταν η πρώτη
καλλιτέχνης, µαζί µε τον Κώστα Σταφυλάκη οι οποίοι παρενέβησαν εικαστικά στον
χώρο του D624. Ξανά, κάνει ένα βήµα παρακάτω και θέτει σε εφαρµογή ένα µάλλον
διαφορετικό είδος site specific πρότασης.
Το έργο της µε τίτλο shop window θα αναπτυχθεί στην πορεία ενός έτους κατά τη
διάρκεια του οποίου θα λειτουργήσει ένα κατάστηµα.
Όχι ένα οποιοδήποτε κατάστηµα, ένα βασιζόµενο στην ανταλλαγή, κατ’ αυτόν τον
τρόπο θα δηµιουργηθεί ένας χώρος διαδραστικότητας µεταξύ του καλλιτέχνη και του
κοινού. «θα δηµιουργηθεί ένα έργο τέχνης στο οποίο πολλοί συµµετέχουν,
ταυτόχρονα ένα εργαστήριο (workshop, µια εξελισσόµενη εγκατάσταση, ένας χώρος
για performance.” Μπορεί να συγκριθεί κατάστηµα ρούχων second hand, αν και όχι
ένα βασιζόµενο σε ένα εγχρήµατο σύστηµα αξιών αλλά πιο συγκεκριµένα, θα είναι
ένα project συµµετοχικό µε τη µορφή ενός µαγαζιού.
Οι επισκέπτες θα φέρνουν προσωπικά αντικείµενα (ρούχα κτλ), τα οποία θα
καταγράφονται και θα καταχωρούνται µαζί µε την «ιστορία»του κάθε προσφερόµενου
αντικειµένου. Σε αντάλλαγµα παίρνουν ένα άλλο αντικείµενο. Τα αντικείµενα, οι
άνθρωποι, οι ιστορίες συγκεντρωµένα προσεκτικά σε γραπτά, φωτογραφίες και video
ένα
ανθρωπολογικό
θα
αποτελέσουν
µέρος
ενός
αναπτυσσόµενου
αρχείου,
σηµειωµατάριο γύρω από προσωπικές αφηγήσεις.
Αυτή η πρόταση βασίζεται στην εµπειρία. Αφού τεθούν οι πρώτες βάσεις των
δράσεων, θα εξελίσσεται αµετάβλητα σε κάτι που και η καλλιτέχνης δεν θα χει
προβλέψει. Αυτό το κάνει µια ιδιαίτερη πρόκληση η οποία θα πρέπει να
αντιµετωπιστεί µε πειθαρχεία και ανοιχτό µυαλό ταυτόχρονα. Κατά τη διάρκεια του
έτους συγκεκριµένες δράσεις θα λάβουν χώρα και η Λίτσα Σεπυργιώτη θα
φιλοξενήσει παρεµβάσεις άλλων καλλιτεχνών σχετικές µε το shop window.
Σαν αποτέλεσµα αυτό το αρχείο θα τυπωθεί σε µορφή ενός catalogue raisonne ή
ίσως είναι καταλληλότερο να πούµε σε µορφή ενός (mail order catalogue)
καταλόγου τηλεφωνικών παραγγελιών και µέρος του οπτικού υλικού θα εκτεθεί σε
άλλο χώρο πέρα από τον D624.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946292763 ή email στο info@d624.org για περισσότερες
πληροφορίες και υλικό.
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