Δελτίο τύπου
“TRAP”, Διαδραστική κινητική εγκατάσταση.
Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011, ώρα: 20.30.
Ιδέα - performer: Καλλιόπη Σφήκα
Μουσική: Χρήστος Παππάς, Νίκος Κολιούσης
Κατασκευή εγκατάστασης: Σταύρος Παναγιωτάκης
“TRAP”: Ένα project που έχει τη μορφή της διαδραστικής κινητικής εγκατάστασης και είναι
solo performance. Η performer είναι «παγιδευμένη» και ακίνητη στο εγκλωβιστικό περιβάλλον
ενός κλουβιού. Το άψυχο και ψυχρό περιβάλλον του κλουβιού κρύβει μία έκπληξη. Σε
ανύποπτο χρόνο το αδρανές σώμα της performer αφυπνίζεται από τα βλέμματα των
επισκεπτών και αναζητεί μέσα απ΄ την παγίδα της, την ποίηση της ύλης και του σώματος.
Δομεί μια μη λεκτική επικοινωνία με το κοινό και η «παγίδα» μετατρέπεται σ’ έναν προσωπικό
τόπο έκφρασης.
Η πρωταρχική έμπνευση της δράσης προέκυψε από την επικοινωνία με το έργο του
εικαστικού καλλιτέχνη Νίκου Κασκούρα.

Ένας καινούργιος χώρος εικαστικών δράσεων, ο “Χώρος 18” (Χρυσ. Σμύρνης 18) ξεκίνησε τη
λειτουργία του στη Θεσσαλονίκη. Με τις προτάσεις του αποσκοπεί στην ελεύθερη και
διερευνητική ανταλλαγή ιδεών που αναφέρονται στην αναγκαιότητα συνύπαρξης της τέχνης

με τη ζωή, ως συνειδητή αντιπαράθεση στη βίαιη υποβάθμιση των ποιοτήτων της σύγχρονης
πραγματικότητας, που μέσα της ανελλιπώς και καθημερινά ενεργοποιούνται όλα τα άτομα.
Στόχος του είναι η αναζήτηση της ουσιαστικής σχέσης του δημιουργού με το έργο του και η
αμφίδρομη αλληλεπίδραση της τέχνης με το κοινό. Για το σκοπό αυτό, οι καλλιτέχνες
μπορούν ελεύθερα να εκφράζονται μέσα από τις πρωτογενείς συνθέσεις τους, χωρίς τις
περιοριστικές σκοπιμότητες του συστήματος “εμπόρευμα - αγορά - αίθουσα τέχνης”. Έτσι ο
“Χώρος 18” προβάλλει καλλιτέχνες ή ομάδες καλλιτεχνών με αμιγώς εικαστικό έργο, που δεν
έχει ανάγκη τη συμβατική πλευρά της τεχνικής και λειτουργεί στοχεύοντας στη συνομιλία που
παρατείνει τα καλλιτεχνικά όρια.
Την επιμέλεια των διοργανώσεων του “Χώρου 18” και της λειτουργίας του, έχει ο Σταύρος
Παναγιωτάκης.
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