ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σπκκεηνρή ηεο νκάδαο «άνηεπ κονζηπάξιον»
ζην Open Lido XII
2 Σεπηεκβξίνπ - 4 Νθηωβξίνπ 2009
Lido, Βελεηία
Τν ZONE D ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ArtBOX.gr |creative Arts Management, ππνζηεξίδνπλ ηε
ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο «άνηεπ κονζηπάξιον» ζηελ εηήζηα έθζεζε “Open Lido” ζηε Βελεηία, πνπ
απνηειεί παξάιιειν γεγνλόο ηεο «Mostra» (Φεζηηβάι Θηλεκαηνγξάθνπ ηεο Βελεηίαο) θαη
παξνπζηάδεηαη ηαπηόρξνλα κε ηελ 53ε Κπηελάιε ηεο Βελεηίαο. Τν “Open XII” εζηηάδεη ζηελ
παξνπζίαζε έξγωλ θαιιηηερλώλ θαη νκάδωλ πνπ πινπνηνύληαη ζε δεκόζην/αλνηρηό ρώξν.
Ζ Διιάδα είρε ωο ηώξα κηα ζεηξά από ζεκαληηθέο ζπκκεηνρέο ζην OPEN κε επηκειήηξηεο ηηο Έθε
Σηξνύδα θαη Ιίλα Τζίθνπηα θαη θαιιηηέρλεο ηνπο: Θώζηα Βαξώηζν, Γαλάε Σηξάηνπ, Θαηεξίλα
Απνζηνιίδνπ, Αηκηιία Ξαπαθηιίπνπ, Άγγειν Σθνύξηε.
Τν OPEN έρεη παξνπζηάζεη κέρξη ζήκεξα ην έξγν ζεκαληηθώλ επηκειεηώλ θαη θαιιηηερλώλ: Lois
Weinberger, Louise Bourgeois, Niki De Saint Phalle, Richard Long, Marc Quinn, Marisa Merz, Sandro
Chia, Yoko Ono, Keith Haring θαη Pierre Restany, Achille Bonito Oliva, Lòrand Hegyi, Beral Madra,
Alanna Heiss.
Ζ θαιιηηερληθή νκάδα «άνηεπ κονζηπάξιον», απνηειείηαη από εηθαζηηθνύο, αξρηηέθηνλεο θαη
ηζηνξηθνύο-ζεωξεηηθνύο.
Τν λέν έξγν ηνπο, κε ηνλ ηίηιν «Beautiful world, heavenly creation», ζα απνηειείηαη από κία
επεμεξγαζκέλε θωηνγξαθία, ηππωκέλε ζε αθίζα κεγάινπ κεγέζνπο (ηύπνπ billboard), ηεο νπνίαο ε
ζεκαηηθή εζηηάδεη ζηηο νπηνπηθέο ππνζρέζεηο ηεο πνιηηηθήο, ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο δηαθήκηζεο. Κηα
δεύηεξε ζεηξά αθηζώλ κηθξόηεξωλ δηαζηάζεωλ ζα αλαγξάθεη ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ, ρωξίο άιιν
πεξηερόκελν, αθήλνληαο έηζη ηνλ ζεαηή λα πξνζζέζεη θαληαζηαθά ηελ εηθόλα πνπ απηόο ζα
επηζπκνύζε. Ζ ελ ιόγω ζεηξά ζα αθηζνθνιιεζεί θαη ζα δηαηίζεηαη ζε δηάζπαξηα ζεκεία ηεο
επξύηεξεο πεξηνρήο ηεο Βελεηίαο. Ζ ίδηα ε αθηζνθόιιεζε εθιακβάλεηαη ωο θαιιηηερληθή δξάζε θαη
απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ όινπ έξγνπ.
Δπίζεο ζπκκεηέρνπλ ζην OPEN κε αλεμάξηεηα projects: ε Βέληα Κπερξάθε κε ζεηξά θωηνγξαθηώλ
ζην Hotel des Bains, ν Αξηζηνηέιεο Γειεγηαλλίδεο θαη ν Αλδξέαο Σάββα.
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Σύνηομα βιογπαθικά:
Άνηεπ κονζηπάξιον:
Από ην Σεπηέκβξην ηνπ 2008 έωο θαη ζήκεξα, ε νκάδα «άνηεπ κονζηπάξιον» έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έξγα ζην πιαίζην
κεγάιωλ εηθαζηηθώλ ζεζκώλ, όπωο ην νκώλπκν έξγν ζην Ξεδίν Γξάζεο Θόδξα 08 ζηε Θεζζαινλίθε, αλεμάξηεηωλ
επηκειεηηθώλ πξνηάζεωλ, όπωο ην πνιπζρηδέο project ππό ηνλ ηίηιν “our living room”, πνπ πεξηειάκβαλε κεηαμύ άιιωλ
εγθαηαζηάζεηο θαη ζπδεηήζεηο ζην My Living Room (θαηόπηλ πξόηαζεο ηνπ ηζηνξηθνύ ηέρλεο θαη επηκειεηή εθζέζεωλ
Σωηήξε Κπαρηζεηδή), θαζώο ζε ζεκαληηθνύο εθζεζηαθνύο ρώξνπο ηέρλεο, όπωο ζην Design 2009, (Σπίηη ηεο Θύπξνπ,
πξόηαζε ηεο ηζηνξηθνύ ηέρλεο Κ. Καξαγθνύ) θαη πξόζθαηα ζηε Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε κε ην έξγν “EXIT”.
Ζ νκάδα απνηειείηαη από ηνπο: Γηώξγν Γηαλλαθόπνπιν, Ηάζνλα Θνληνβξάθε, Μαλζή Θωζηνξίδνπ, Αιέμαλδξν Ιάην, Σπύξν
Λάθα, Λίθν Ξαπαδόπνπιν, Χξπζάλζε Ξαπαμέλνπ, Χξηζηίλα Σγνπξνκύηε, Γεωξγία Τνπξκνύδε, Ξάλν Φακέιε, Κάξω
Φαζνπιή, Θώζηα Χξηζηόπνπιν.
ZONE D

www.zone-d.gr

Τν ZONE D είλαη ε λέα πξόηαζε από ηελ Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε, κε ηελ επηκέιεηα ηεο Γάθλεο Ενπκπνπιάθε.
Μεθίλεζε ην 2007 κε ηελ έθζεζε “Places in ZONE D”, κε έξγα ηεο Σνθίαο Ξεηξίδε, ηεο Γαλάεο Σηξάηνπ θαη ηεο
Δπαλζίαο Τζαληίια (Thission Lofts, Αζήλα). Τν 2008 παξνπζίαζε ηελ αηνκηθή έθζεζε ηεο Δπαλζίαο Τζαληίια κε
ηίηιν “The Walking Blind” (Zoumboulakis Galleries, Αζήλα). Τν ZONE D έρεη ππνζηεξίμεη ηε ζπκκεηνρή ηωλ
θαιιηηερλώλ ηνπ ζε νκαδηθέο εθζέζεηο ζην εμωηεξηθό θαη ζηελ Art Athina 2008, θαζώο θαη δηάθνξα αλεμάξηεηα
projects. Ζ ηειεπηαία ηνπ έθζεζε ήηαλ ην “EXIT” ηεο νκάδαο «άληεξ θνλζηξάμηνλ», ηνλ Ηνύλην ηνπ 2009. Τν
ZONE D δηαηεξεί κηα αλνηθηή κνξθή θαη θηινμελείηαη ζε θαηάιιεινπο θαηά πεξίζηαζε ρώξνπο, ώζηε λα
πξαγκαηνπνηνύληαη εθζέζεηο θαη δξώκελα. Ζ δεκηνπξγία ηνπ ζηνρεύεη ζηελ παξνπζίαζε λέωλ ηάζεωλ ηεο
δηεζλνύο ζύγρξνλεο ηέρλεο κέζα ζε έλα επέιηθην πιαίζην, πνπ ζα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εμειίζζεηαη
παξάιιεια κε απηέο.

