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Στην πρώτη ατοµική της έκθεση στην Αθήνα ''A PATTERN TO THE LETTER'', η Shannon Ebner συνδυάζει το 
πρόσφατο βίντεό της ''A PUBLIC CHARACTER'' µε έργα από τη φωτογραφική της σειρά "Black Box Collision A". 
 
Το βίντεο ''A PUBLIC CHARACTER''* αποτελεί ένα πολύπλοκο κολλάζ ασπρόµαυρων φωτογραφιών, ήχου και 
κειµένου µε γρήγορες εναλλαγές. Πιστοποιεί το µακροχρόνιο δηµόσιο έργο “A HUDSON YARD” που 
πραγµατοποίησε σε συνεργασία µε τον σχεδιαστή David Reinfurt. Ειδικότερα για το “A HUDSON YARD”, µια 
σειρά από δώδεκα αφίσες εκτέθηκαν σε εξωτερικούς χώρους σε διάφορες γειτονιές γύρω από το πάρκο High 
Line της Νέας Υόρκης. Οι απεικονίσεις των αφισών προέρχονταν από την φωτογραφική σειρά της Ebner “Black 
Box Collision A”, την οποία ξεκίνησε το 2012, όπου φωτογράφισε το γράµµα ‘Α’ σε διάφορες συνθήκες , είτε 
υπάρχουσες είτε δηµιουργηµένες. Η στατικότητα των φωτογραφιών της σειράς λειτουργούν αντιθετικά µε την 
κινητικότητα του βίντεο.  
 
Το γράµµα 'Α' µπορεί είτε να έχει αµέτρητες ερµηνείες παραπέµποντας σε έννοιες όπως αυτές της τέχνης (art), 
απολυταρχίας (autocracy), αυτονοµίας (autonomy) κ.α, είτε να µην παραπέµπει πουθενά. Οι φωτογραφίες αρχικά 
τραβήχτηκαν έγχρωµες, ωστόσο, η καλλιτέχνης χρησιµοποιεί ασπρόµαυρο φίλτρο ως έναν τρόπο να τις 
αποστασιοποιήσει από κάθε σύνδεσή τους µε την πραγµατικότητα. 
 
Τοποθετηµένες πάνω σε τοίχους, οχήµατα, ηλεκτρονικές συσκευές και προσόψεις κτιρίων, καθεµία από τις 
φωτογραφίες είναι το αποτέλεσµα στενής παρατήρησης ενός συνηθισµένου τρόπου σηµειοδότησης, διαφήµισης ή 
άλλου είδους οπτικής επικοινωνίας. Στερούµενα του αρχικού τους περιεχοµένου και εκτυπωµένα σε ανθρώπινη 
κλίµακα τα 'Α' της Ebner µέσα και έξω από τα πλαίσια της γκαλερί συγκρούονται σαν σώµατα στο διάστηµα, 
σώµατα στην κάµερα. 
 
Η Shannon Ebner κατάγεται από το Λος Άντζελες και η καλλιτεχνική της πρακτική εκτείνεται από τη φωτογραφία 
και τη γλυπτική, µέχρι την ποίηση και το βίντεο, ενώ στόχος της είναι να εξερευνήσει τον ρόλο που κατέχει η 
εικόνα στον σύγχρονο κόσµο. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την γκαλερί στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
gallery@rebeccacamhi.com  και στο +302105233049. 
 
*επεξεργασµένο από την Erika Vogt, µε ηχογραφήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε εξωτερικό χώρο από τον Alex Waterman 
καθώς και οπτικό υλικό από τον Timothy Schenk 

 
 
 

 
 
 
 


