ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εσανθία Τσαντίλα
“The Walking Blind”
Εγκαίνια Πέμπτη 16 Οκτωβρίοσ 2008, 8.00 μ.μ.
Γκαλερί Ζοσμποσλάκη, Πλ. Κολωνακίοσ 20
Ζ Δπαλζία Τζαληίια παξνπζηάδεη ηελ εγθαηάζηαζε κε ηίηιν The Walking Blind ηελ
Πέκπηε 16 Οθησβξίνπ ζηελ Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε, ζην πιαίζην ηνπ ZONE D (www.zoned.gr).
Σαλ βάζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε ρξεζηκνπνηεί αξρεηαθό πιηθό, παξαζέηνληαο αλόκνηα
ζηνηρεία κε θαιιηηερληθέο, πνιηηηθέο θαη ηζηνξηθέο αλαθνξέο, ζπλζέηεη κία ζεηξά
από λέεο αθεγήζεηο πνπ έρνπλ σο βαζηθό θνηλό ζεκείν ην αληηθείκελν. Με
θσηνγξαθίεο, ζρέδηα, δσγξαθηθή, γιππηά θαη θείκελα δεκηνπξγεί έλαλ θαηλνύξγην
ρώξν όπνπ ε ύιε, ην πιηθό γίλεηαη αληηθείκελν, εηθόλα, κλήκε, γιώζζα.
Μεξηθά από ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη: «κηα εηθόλα από ό,ηη έρεη
απνκείλεη από ηε ζπκκεηνρή γλσζηνύ Γεξκαλν-εβξαίνπ αξρηηέθηνλα ζε κπζηηθό
πξόηδεθη ην 1943 ζηε Γηνύηα ησλ Ζ.Π.Α., απόςεηο εζσηεξηθώλ από ηα κνληεξληζηηθά
θηίξηα ηνπ Μπξόηεξ, κηα νκάδα από παξάμελα θνξίηζηα πνπ πεξπαηνύλ, δύν άληξεο
μαπισκέλνη ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν πάλσ ζε πάγθνπο, έλα αρξνλνιόγεην κηθξό πήιηλν
αληηθείκελν από ηελ θεληξηθή Αζία, κεξηθά αληηθείκελα ζε δεπγάξηα, ν
πιαζηνγξαθεκέλνο γξαθηθόο ραξαθηήξαο ελόο δηάζεκνπ άληξα πνπ πεξηγξάθεη θάηη πνπ
δελ ήζειε πνηέ ηνπ λα πεη».
Ζ Δπαλζία Τζαληίια έιαβε κέξνο ζηελ πξώηε έθζεζε ηνπ ZONE D κε ηίηιν Places in
ZONE D, κε ην έξγν “Standing”. Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα έξγα ηεο, ε βηληενεγθαηάζηαζε “The Silence”, παξνπζηάζηεθε ζην Volksbuehne am Rosa Luxemburg Platz
ηνπ Βεξνιίλνπ, ζηελ 1ε Μπηελάιε ηεο Θεζζαινλίθεο, ζην Κέληξν Σύγρξνλεο Τέρλεο
ηεο Θεζζαινλίθεο
θαη ζηε έθζεζε “In Silent Conversation with Ingmar Bergman”
ηνπ Kunstmuseum Thun, ζηελ Διβεηία.
Διάρκεια έκθεσης:

16 Οθησβξίνπ – 8 Ννεκβξίνπ 2008
Γθαιεξί Ενπκπνπιάθε, Πι. Κνισλαθίνπ 20
Ώρες λειτοσργίας : Τξ. – Παξ. 11.00 -15.00 θαη 17.00–21.00, Σάβ. 11.00 –14.00
Κπξηαθή & Γεπηέξα θιεηζηά
Σύντομο βιογραυικό σημείωμα:
Ζ Δπαλζία Τζαληίια γελλήζεθε ζηελ Θεζζαινλίθε. Από ην 1998 δεη θαη εξγάδεηαη ζην
Βεξνιίλν. Σπνύδαζε ζηελ Αθαδεκία Καιώλ Τερλώλ ηνπ Νηίζζειληνξθ κε ηνλ Γηάλλε Κνπλέιιε,
από όπνπ απνθνίηεζε ην 1997.
Έρεη εθπξνζσπήζεη ηελ Διιάδα ζηελ 48ε Μπηελάιε ηεο Βελεηίαο (1999), ελώ έρεη παξνπζηάζεη
ηε δνπιεηά ηεο ζε ζεκαληηθέο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο εθζέζεηο ζηελ Διιάδα, ηε Γεξκαλία θαη
αιινύ. Οη πην πξόζθαηεο από απηέο είλαη: DOUBLE VISION, Μπηελάιε ηεο Πξάγαο (2005) /
URBAN REALITIES-FOCUS ISTANBUL, Martin Gropius Bau, Βεξνιίλν (2005) / THE GRAND
PROMENADE, Δζληθό Μνπζείν Σύγρξνλεο Τέρλεο, Αζήλα (2005) / Volksbuehne am Rosa Luxemburg
Platz, Berlin (2006) / “Places in ZONE D”, ZONE D, Αζήλα (2007) / 1ε Μπηελάιε ηεο
Θεζζαινλίθεο (2007) / “In Silent Conversation with Ingmar Bergman”, Kunstmuseum Thun,
Switzerland.
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