
Τίτλος έργου: “Colony of Archetypes”

Υλικά έργου: Μέταλλο, κεραμικό, λάστιχο 

Λεζάντα: Colony of Archetypes, μέταλλο, κεραμικό, λάστιχο, διάφορες διαστάσεις, 2022

Κείμενο έργου:

Η ενότητα "Colony of Archetypes", αποτελεί έναν τρισδιάστατο χάρτη συμβόλων, όπου οι όψεις

των μορφών παραπέμπουν σε μια άλλη εποχή, πραγματική ή και φανταστική. Τα γλυπτά έχουν

τρισδιάστατο σχήμα και φέρουν πάνω τους διάσπαρτα τα κομμάτια ενός κατακερματισμένου παζλ

από  σιδερό  και  πηλό  τερακότα,  τα  οποία  οι  επισκέπτες  καλούνται  να  παρατηρήσουν  και  να

ανασυνθέσουν,  συσχετίζοντάς  τα  με  δικά  τους  προσωπικά  βιώματα  και  εμπειρίες.  Τα φέροντα

στοιχεία,  οι  φιγούρες  και  τα  σχήματα  είναι  τοποθετημένα  με  επιμέλεια  αλλά  ταυτόχρονα

ασύμμετρα και μοιάζουν να χορεύουν καθώς αιωρούνται. Η βασική πρόθεση του έργου είναι να

παρασύρει τους θεατές σε ένα εσωτερικό ταξίδι στον χώρο και τον χρόνο όπου η ιστορία και η

φαντασία συναντιούνται.

Βιογραφικό: 

Η Ναταλία Μαντά (γεν. 1994, Αθήνα) είναι πτυχιούχος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της

Αθήνας και του μεταπτυχιακού προγράμματος ΜΕΤ της ίδια σχολής. Μεταχειρίζεται διαφορετικά

υλικά  όπως  μέταλλο,  πηλό,  φωτοευαίσθητα  χημικά  και  βίντεο  προβολές.  Συνεργάζεται  και

αλληλεπιδρά με καλλιτέχνες από το ευρύτερο φάσμα των τεχνών, των εικαστικών, της μουσικής,

του θεάτρου και της performance. Έργα της έχουν εκτεθεί σε ατομικό αλλά και ομαδικό επίπεδο

στην Ελλάδα και  στο εξωτερικό.  Μερικές  επιλεγμένες  συμμετοχές  της  είναι:  HANDMADE: οι

κοινωνικές  διαστάσεις  της  χειροτεχνίας,  EMST  Athens  &  Schwarz  Foundation,  Art  Space

Pythagorion, Σάμος, Ελλάδα, RESTART,  Μπιενάλε σύγχρονης κεραμικής, Κορέα, 2021·  Limitless

Limits, Μπιενάλε σύγχρονης τέχνης, Λάρνακα, 2021· Surreal Salon 13, Baton Rouge Gallery, USA,

2020·  Apotropaion, The Sotiris Felios Collection, Αθήνα, Ελλάδα, 2021·  ANEW, KOREN process

space,  Αθήνα,  Ελλάδα,  2021·  ΚΙ-ΝΗΜΑΤΑ,  Μουσείο Μπουμπουλίνας,  Σπέτσες,  Ελλάδα,  2021·

Gender Melancholia,  The Project Gallery, Αθήνα, Ελλάδα, 2021·  ΔΑΙΔΑΛΑ,  Γιαλί Τζαμί, Χανία,

Ελλάδα, 2021· Kypselian Salon 2021, Snehta Residency, Αθήνα, Ελλάδα, 2021· The machine in the

Ghost, Talc Studio, Αθήνα, Ελλάδα, 2021· Η ΔΕΗ ΣΥΝΑΝΤΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ, Ιστορικό Εργοστάσιο

της ΔΕΗ, Αθήνα, Ελλάδα, 2021· 15th International Living Sculpture Competition, Academy of Art,

Cuneo, Iταλία, 2011·


