DWA ZETA / Nobody Club / otwarcie wystawy i
spotkanie 13.02.18

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
13 lutego w godzinach 19:00 - 21:30
Zona Sztuki Aktualnej
pl. Orła Białego 2/ Akademia Sztuki w Szczecinie
DWA ZETA
NOBODY CLUB
Kuratorka: Marta Gendera
Otwarcie wystawy:
13.02.2018, godz. 19:00
Czas trwania wystawy:
14.02.2017 - 31.03.2018
Zona Sztuki Aktualnej
Galeria Akademii Sztuki w Szczecinie
Plac Orła Białego 2, Szczecin
Nobody Club powstał z myślą o wszystkich, dla
których nie ma nadziei. Inicjatywa duetu DWA ZETA
wychodzi od kiepskiej sytuacji finansowej artystów

DATY WYDARZENIA

14.02 - 31.03.2018:

WYDZIAŁ SZTUK WIZUALNYCH
Akademia Sztuki w Szczecinie
Szczecin

wyzyskiwanych przez instytucje oraz braku
perspektyw na zabezpieczenia społeczne i zdrowotne.
Nie są to zresztą warunki funkcjonowania
charakterystyczne wyłącznie dla środowiska
artystycznego, lecz stanowią codzienność dla wielu.
Dla wszystkich i dla nikogo DWA ZETA otwiera grupę
wzajemnego wsparcia i aprobaty.
Sławek ZBIOK Czajkowski i Karolina Zajączkowska
podejmują dyskusję w miejscu, w którym zaczyna się
przygoda z życiem artystycznym. Proponowany
Nobody Club nie ma ambicji zmiany obecnej sytuacji,
raczej jest wynikiem poddania się, regresu i marazmu.
To próba połączenia osób, które zdają sobie sprawę z
własnego położenia i gotowi są zrezygnować z
wyścigu szczurów, akceptując własny status. Jak
piszą artyści: „W naszej społeczności nic nie
oferujemy, nie próbujemy, nikogo nie cenimy.
Jesteśmy bierni, biedni, podobni do nikogo, nikomu
niepotrzebni. U nas nie spotkacie się z nikim
inspirującym i niczego się nie nauczycie”.
Paradoksalnie jednak Nobody Club nie jest miejscem
utyskiwania, lecz tworzy przestrzeń twórczej
wspólnoty przy pełnej świadomości beznadziei, w
której funkcjonuje.
Zapraszamy na pierwsze spotkanie Nobody Club w
Zonie Sztuki Aktualnej w Szczecinie 13 lutego o
godzinie 19.
DWA ZETA to Karolina Zajączkowska oraz Zbiok
Czajkowski, duet artystyczny.
http://www.dwazeta.tumblr.com/
Współpraca: Fundacja Salony
źródło: www.facebook.com/dwazetastudio/
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Zaloguj się, aby dodać komentarz.
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