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Η Κοτσίδα: Ένα γιγαντιαίο
γλυπτό 6.50 μέτρα από την
Καλλιόπη Λεμού!
Σύμβολο Θηλυκότητας

Chrisa Sarantopoulou 

Επιστρέφοντας στις συνήθεις πρακτικές της επαναπροσδιορισµού

του µύθου,

η καλλιτέχνις Καλλιόπη Λεµού συνεχίζει την εικαστική της

αναζήτηση πάνω
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στην έννοια της σύγχρονης θηλυκότητας µέσα από τα σύµβολα

που την

καθορίζουν και την αποδόµηση τους.

Το νέο της έργο µε τίτλο “Η Κοτσίδα”

(eng. The Plait) απεικονίζει µια γιγαντιαία κοτσίδα από σίδερο, ένα

σκοτεινό

και ταυτόχρονα εντυπωσιακό γλυπτό, µέσα από το οποίο η

καλλιτέχνις

δηµιουργεί συσχετισµούς είτε µε µύθους και παραµύθια είτε µε
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πράξεις

τιµωρίας. Ένα γλυπτό που µας µιλά σε µια γλώσσα µυστικιστική,

αθόρυβη

αλλά και στιβαρή.

“Ένα θηλυκό αισθησιακό σύµβολο, φτιαγµένο από

εκατοντάδες αλληλένδετες λεπτές ράβδους,

υψώνεται φιλόδοξα προς τον ουρανό σαν να

στέκεται όρθιο και περήφανο, κάνει τη δική του

δήλωση µε τόλµη για αυτοεκτίµηση.“ – Καλλιόπη

Λέµου

“Η Κοτσίδα” είναι το νεότερο έργο της σειράς “Εργαλεία Σαγήνης”

(eng. Tools

of Endearment) (2016 – µέχρι σήµερα) της Καλλιόπης Λέµου, η

οποία

επανεξετάζει την ανασυγκρότηση της γυναικείας µορφής µέσα από

γλυπτά

που µετατρέπουν αντικείµενα χρηστικά της γυναίκας σε

γιγάντια αρχέτυπα

ελκυστικότητας.

Η Καλλιόπη Λεµού αντιπροσωπεύεται από την γκαλερί Gazelli Art

House στο

Λονδίνο.
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Έργο: Η Κοτσίδα (The Plait)

Χρονιά: 2020

Υλικά: Σίδερο (mild steel)

Διαστάσεις: 6.50 x 2.50 x 2.80 µέτρα !!!

Το έργο παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό στα

πλαίσια του Frieze

Sculpture Park του Λονδίνου από τις 05.10.20 – 18.10.20 στο

Regent’s Park.

 

 Ακολουθήστε την σελίδα μας Bestnews στο Facebook και μείνετε

ενημερωμένοι για όλα τα καλά νέα των ημερών από το πρώτο site

στην Ελλάδα με μόνο θετικές ειδήσεις και πολλούς Διαγωνισμούς!!!
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Tweet Telegram WhatsApp

 Tags Gazelli Art House Γλυπτά εικαστικός έργα τέχνης Η Κοτσίδα

Καλλιόπη Λεµού Λονδίνο

 Ακολουθήστε τις ειδήσεις του BestNews στο Google News

Το BestNews και στο Viber – Μπείτε στην ομάδα μας και μείνετε

ενημερωμένοι για όλα τα καλά νέα των ημερών από το πρώτο site

στην Ελλάδα με μόνο θετικές ειδήσεις και πολλούς Διαγωνισμούς!!!
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