ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«GAMES WIΤHOUT FRONTIERS»
Εγκαίμια Πέμπτη 3 Απριλίου 2008, 8.00 μ.μ.
Γκαλερί Ζουμπουλάκη, Πλ. Κολωμακίου 20

Η Γκαλεοί Ζξσμπξσλάκη παοξσριάζει ρςιπ 3 Αποιλίξσ ςημ ξμαδική θεμαςική έκθερη με ςίςλξ «GAMES
WITHOUT FRONTIERS».
Δεκαπέμςε έλλημεπ καλλιςέυμεπ παίζξσμ με ςα έογα ςξσπ, υχοίπ όοια: ςοικ, παοαίρθηρη,
απόδοαρη,

εμπειοία,

εμόοαρη,

αμαςοξπή,

υιξύμξο,

δήλχρη,

ραοκαρμόπ,

ρσμαιρθηρία,

ρςξυαρμόπ, ρχμαςικόςηςα, μελαγυξλία, παοξνσρμόπ, υειοξμξμία: η ρςίνη ςχμ χοώμ και ςχμ
δεσςεοξλέπςχμ, η λξνή εικόμα ςξσ ειδώλξσ ρςξ παιγμίδι, μπεοδεύξμςαι με έμα ςοαγξύδι ςξσ Πίςεο
Γκάμποιελ, αμαρύοξμςαπ ρςη μμήμη ό,ςι ξ Αμςοέ Μποεςόμ ήθελε μα είμαι η παιγμιώδηπ πξοεία ςξσ
ρςημ ςέυμη: ςξ υαοξύμεμξ ςοαγξύδι ςηπ αμαμξμήπ, ςξ ςοαγξύδι πξσ νεγελάει ςξ υοόμξ.
Όρξ και αμ ςξ παιγμίδι είμαι ρσμσταρμέμξ με ςημ παιδική ηλικία και εμίξςε με ςιπ απαγξοεσμέμεπ
όφειπ ςξσ από ςξμ «κόρμξ ςχμ μεγάλχμ», χρςόρξ η ιδέα ςξσ αμάγεςαι μάλλξμ ρςημ ςελεςξσογία.
Τα όοια πξσ ςξ διέπξσμ, ρατή αλλά ρσγυοόμχπ οεσρςά, σπό διαράλεσρη, αμακιμξύμ ςξμ
αρσμείδηςξ μηυαμιρμό ςηπ έκτοαρηπ, η ξπξία σπεοβαίμει ςημ επικοάςεια ςχμ ποαγμάςχμ, αμ δεμ
ςημ αμαιοεί κιόλαπ βιαίχπ, ρςη υοξμική ρσμέυεια καςά ςημ ξπξία επιρσμβαίμει ςξ παιγμίδι. Η έμμξια
ςξσ υοόμξσ διαρςέλλεςαι, ρημαίμξμςαπ ςημ ίδια ςη τύρη ςξσ παιγμίξσ, πξσ θέλει μα εκςείμεςαι ρςξ
διημεκέπ, υχοίπ ςέλξπ. Η λξγική εναοθοώμεςαι ή πέτςει ρε αμσπξληφία, παοά ςη λξγική ρύρςαρη
ςχμ καμόμχμ. Οι καμόμεπ επαμαποξρδιξοίζξμςαι ή επιμξξύμςαι εκ μέξσ για μα παοαβιαρςξύμ
καςόπιμ, αποξκάλσπςα ή κεκαλσμμέμα, από ςη δοάρη και ςημ επαμάληφη. Κάθε παιγμίδι είμαι μία
επαμάληφη ςξσ ξικείξσ εκτοαρμέμξσ χπ αμξίκειξσ, άγμχρςξσ, αμαπάμςευξσ, επικίμδσμξσ:
πξλλέπ τξοέπ ενελίρρεςαι ρε ετιάλςη, όπχπ ξ ύπμξπ μπξοεί μα γεμμήρει ςέοαςα. Κάθε παιγμίδι
είμαι μελέςη θαμάςξσ.
Συμμετέχουμ οι: Αλέναμδοξπ Αβοαμάπ, Διαμαμςήπ Αψδίμηπ, Νίκξπ Αλενίξσ, Γιώογξπ Γσπαοάκηπ,
Χοιρςίμα Δάοοα, Λίλλιαμ Λσκιαοδξπξύλξσ, Χάοηπ Κξμςξρτύοηπ, Τίμα Κώςρη, Απόρςξλξπ
Παπαγεχογίξσ, Σςασοξύλα Παπαδάκη, Μαοία Παπαδημηςοίξσ, Νίκξπ Παπαδημηςοίξσ, Δημήςοηπ
Τάςαοηπ, Κώρςαπ Χοιρςόπξσλξπ, Αλέναμδοξπ Ψσυξύληπ.

Επιμέλεια και κείμεμο: Θάμξπ Σςαθόπξσλξπ

Διάρκεια έκθεσης: 3 – 24 Αποιλίξσ 2008
Γκαλεοί Ζξσμπξσλάκη, Πλ. Κξλχμακίξσ 20
Ώρες λειτουργίας : Το. – Παο. 11.00 -14.00 και 18.00–21.00, Σάβ. 11.00 –14.00
Κσοιακή & Δεσςέοα κλειρςά

.
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