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Terra Mediterranea:
In Action
To πρότζεκτ επιδιώκει να ανιχνεύσει, να
και να παρουσιάσει τπν άποψη
σύγχρονων καλλιτεχνών γύρω από το σημερινό
διερευνήσει

γενικευμένο τοπίο οικονομικής, πολιτικής,
θρησκευτικής, κοινωνικής, αλλά και
υπαρξιακής κρίσης ταυτότητας μέσα
από μια μεσογειακή ματιά, πολιτική και
βαθύτατα

συνάμα

ποιπτική. Στπν Πάφο θα παρουσιαστούν
εικαστικές εγκαταστάσεις σε χώρους
ιστορικού, αρχαιολογικού, εθνολογικού και
κοινωνιολογικού ενδιαφέροντος, προβάλλοντας
τη συνάντηση των πολιτισμών του
παρελθόντος και του παρόντος.
Οργάνωση: Ίδρυμα Πιερίδη, Επιμέλεια:
Δρ Γιάννης Τουμαζής
Διάρκεια: 7 Απριλίου - 29 Ιουλίου και 5
Σεπτεμβρίου - 25 Νοεμβρίου 2017
Εγκαίνια: 8 Απριλίου 2017, 11:00, Σπηλιά
Φάμπρικας, Πάφος, όπου η καταξιωμένη
Chiharu Shiota θα εγκαταστήσει το έργο
A Walk through the Line, {Διαπερνώντας
τη Γραμμή) με τη συνεργασία και στήριξη του
Πολιτιστικού οργανισμού EU-Japan Fest
Japan Committee

CHIHARU SHIOTA
Γεννήθηκε το 1972 στην Οσάκα (Ιαπωνία), ζει
και εργάζεται στο Βερολίνο (Γερμανία)

A Walk through the Line, installation
/Διαπερνώντας τη Γραμμή, εγκατάσταση
Η Chiharu Shiota χρησιμοποιεί ένα κόκκινο
κορδόνι, το οποίο συμβολίζει τη σχέση μεταξύ
των ανθρώπων σε ένα χρονολόγιο ή μια ατο¬

μική ιστορία. Κάθε άτομο έχει το δικό του

χρονολόγιο,

το δικό του όραμα για το παρελθόν, το

παρόν και το μέλλον και αυτές οι γραμμές
μπλέκονται δημιουργώντας μια οικεία
μέσα στο χώρο και το χρόνο.
0 καθένας θέλει να συνδεθεί και να έχει αυτό
το τμήμα της γης τόσο πολύ που δημιουργεί το
αντίθετο αποτέλεσμα, αποσυνδέοντας και
σχέσεις και επιφέροντας συγκρούσεις.
πραγματικότητα

κόβοντας

Μια κόκκινη γραμμή συμβολίζει τις ανθρώπινες
σχέσεις, οι οποίες μπορεί να κοπούν, να
μπερδευτούν ή να δεθούν σε κόμπους. Η
συγκεντρωμένη ατομική μνήμη δημιουργεί
ένα πολύπλοκο δίκτυο ακριβώς όπως
το νευρικό σύστημα του ανθρώπινου
εγκεφάλου. Μέσα από την εγκατάστασή της,
η καλλιτέχνις προτείνει μια βόλτα μέσα από
αυτές τις γραμμές.
λειτουργεί

