∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκθεση Cheap Art φοιτητών και απόφοιτων
της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
στο Λιτρίβι Πόρου
Το Λιτρίβι Πόρου εγκαινιάζει τον ανακαινισµένο εκθεσιακό χώρο
του µε έκθεση νέων εικαστικών, φοιτητών και αποφοίτων της
Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Η έκθεση θα αποτελείται από τρία
µέρη συνολικής διάρκειας τριών µηνών, από τις 10 Μαΐου έως τις 8
Αυγούστου 2014.
Στόχος της έκθεσης είναι να παρουσιάσει τη δηµιουργική ταυτότητα των
νέων εικαστικών στην τοπική κοινωνία του Πόρου, αλλά και στους
καλοκαιρινούς επισκέπτες του νησιού.
Το Λιτρίβι πιστεύει ότι η οικονοµική και πολιτισµική κρίση που
διανύουµε µπορεί να λειτουργήσει ως εκκολαπτήριο νέων
καλλιτεχνών αλλά και νέων εραστών της τέχνης. Για το λόγο αυτό,
προτείνει πολυποίκιλα έργα, σε εύρος τιµών, αλλά κυρίως έργα Cheap
Art, ως απάντηση στη θεώρηση της τέχνης ως είδους πολυτελείας.
Πληροφορίες για την έκθεση
Τα έργα και οι καλλιτέχνες θα εναλλάσσονται ανά µήνα, ώστε να
φιλοξενηθούν όσο το δυνατόν περισσότερα και διαφορετικά έργα. Κάθε
µέρος της έκθεσης αποτελεί και µια ξεχωριστή ενότητα. Στο πρώτο µέρος
(10/5–8/6) φιλοξενούνται έργα ως επί το πλείστον παραστατικά, µε
θεµατολογία αντληµένη από το φυσικό κάλλος ή το αστικό τοπίο. Στο
δεύτερο µέρος (8/6–11/7) παρουσιάζονται έργα ουτοπικά, ποπ και
χειρονοµιακά, τα οποία ξεδιπλώνονται σε πολλά επίπεδα ανάγνωσης.
Τέλος, στον τελευταίο µήνα της έκθεσης (11/7–8/8) εντάσσονται έργα
µε κύρια τεχνική το µολύβι, φωτογραφίες, αλλά και αρκετά µικρά,
εκκεντρικά κολάζ.

Συµµετέχοντες:
1ο Μέρος
Αγγελική Λόη
Ανδρέας Κοκκαλιάρης
Ιώ Μαθιανάκη - Γρανιτσιώτη
Μαρία Παστρά
Φιλιώ Σαµψάκη
Νίκος Σταθόπουλος
Χρήστος Χατζής
2ο Μέρος
Μαρία Βύρρα
Λία Κουτελιέρη
∆ανάη Νικολαϊδη
Ζωή Σκλέπα
3ο Μέρος
Τίµων Μπατσαούρας
Έφη Μπεζάτη
Ελένη Ζερβού
Νόρα Ρέππα
Άντα Πετρανάκη
Επιµέλεια Έκθεσης: Χριστίνα Λιτσαρδοπούλου
∆ιάρκεια έκθεσης: 10 Μαΐου έως 8 Αυγούστου
Ωράριο λειτουργίας έκθεσης και art bistro/café: 8:30–14:00 και 17:30–00:00
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