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Eπιμελήτρια έκθεσης
Μια έκθεση με την οποία η M. J. Bose επικοινωνεί το ισχυρό της οικολογικό μήνυμα για την
αλλαγή του κλίματος και την κλιματολογική μετανάστευση. Απευθύνει έκκληση στο κοινό της
να συμβάλλει στη μείωση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας, ελαχιστοποιώντας το
αποτύπωμα άνθρακα.
Η καλλιτεχνική της εγκατάσταση, βαθιά θεατρική, είναι ένα εικονικό μείγμα Ανατολής και
Δύσης, με σκηνικά τα πολύχρωμα Σάρι. Καθώς δημιουργεί ένα καινούργιο χώρο-σπίτι μέσα
στον ίδιο εκθεσιακό χώρο, εμπλέκει την πλούσια ιστορία, μυθολογία και τελετουργία των
προγόνων της. Διηγείται πραγματικές ιστορίες όπου οι γυναίκες , μητέρες, σύζυγοι και κόρες
είναι παρούσες μέσα από το «ιερό» πανί, το συμβολικό Σάρι. Σ’ ένα αμάλγαμα χρωμάτων, με
το κόκκινο της γονιμότητας και της δύναμης των γυναικών, το μπλε του νερού και το πράσινο
της γης, θέτει ηθικά και φιλοσοφικά ζητήματα. Oι γραμμές, τα σχήματα, η μορφή, το φως και
τα χρώματα δημιουργούν μια δυναμική σύνθεση χωρίς εστιακό σημείο, που δραματοποιείται
από την προβολή φωτογραφιών πάνω στα Σάρι. Τα χαρακτικά και οι ξυλογραφίες της, με την
συνθετική λιτότητα και χρωματική διαύγεια τους, ισορροπούν αρμονικά με την κύρια
εγκατάσταση. Ενίοτε χρησιμοποιώντας την σημειολογία και γραφή σε διαφορετικές γλώσσες,
και μέσα από την απέραντη δύναμη των λέξεων και απλών συμβόλων το έργο της παίρνει
μορφή ενός καλλιτεχνικού manifesto.
Το μήνυμα της M. J. Bose πηγάζει από προσωπικό και συναισθηματικό επίπεδο, αλλά
συγχρόνως μετουσιώνεται και σε ένα καθολικό, παγκόσμιο και επίκαιρο μήνυμα. Το έργο της
δεν αναφέρεται τόσο στην άμεση πολιτική επίλυση, όσο στην επείγουσα αντιμετώπιση
κοινωνικών ζητημάτων, κρατώντας έντονα παρούσα και την πολιτική ευθύνη. Προσκαλεί σε
ένα ενδόμυχο, εσωτερικό ταξίδι. Είναι ένας αργός και έντονος ψυχολογικός «χορός» του
επισκέπτη με τις ιδέες, τα συναισθήματα, τις ηθικές αξίες, και τις εικόνες της κοινωνικής και
περιβαλλοντικής πραγματικότητας.
Μπροστά σ ’αυτή την αλήθεια μας φέρνει η M. J. Bose με το έργο της και μας καλεί να
πράξουμε, να κάνουμε το μικρό, το μεγάλο μας βήμα, ώστε να μειώσουμε τη δική μας
προσωπική συνεισφορά στην κλιματική αλλαγή.
Να εκτιμήσουμε το πολύτιμο δώρο ζωής που μας χαρίζει η Γη.
Να ελαχιστοποιήσουμε το δικό μας….
Footprint.

