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Interventie artistica si energetica
Dorinte luminoase
Client : EDF
In fiecare an centrala nucleara din Dampierre en Burly (pe valea Loarei) organizeaza un eveniment festiv
pentru a celebra Anul Nou. Pentru a anima aceasta ocazie, Irina si Géraldine propun o interventie artistica
energetica, luminoasa si incarcata de decizii pozitive.
Cu câteva zile înainte, Salez Poivrez lucreaza cu artistul Philippe Coudert si creaza împreuna obiecte luminoase originale. Acestea vor fi folosite pentru a produce efectele luminoase din fotografii. La fata locului, Salez Poivrez organizeaza un atelier text si un atelier foto. Cu ajutorul Irinei, participantii se joaca cu
cuvintele, compun si amesteca fraze pâna cand fiecare obtine un text poetic despre dorintele sale pentru
anul nou. Apoi participantii intra în studioul foto, izolat prin câteva perdele, unde Géraldine le face portretul
luminos.
Atelierele Salez Poivrez invita pe fiecare sa se gândeasca la propriile dorinte si decizii pentru anul 2014,
iar apoi sa le exprime prin cuvinte si prin imagini. In paralel, atelierele creaza sau re-creaza relatii noi si
diferite între participanti.
Fiecare pleaca de la interventia Salez Poivrez cu un obiect artistic compus din textul si fotografia respectiva. Fotografiile obtinute sunt folosite de EDF pentru campaniile lor de comunicare.

*la primavara, as dori sa ma plimb printr-un vis ; la vara, as vrea sa adorm într-o realitate pufoasa ; la toamna, voi
musca din fructele vii ; la iarna voi scrie celor ce-mi sunt apropiati. În fiecare dupa-amiaza de duminica voi visa din
nou toate aceste dorinte.

*Anul acesta as dori :
... sa vad marea / ... sa ating nisipul din desert / ... sa simt parfumul florilor de caprifoi în caldura serilor de vara /
... sa pot oferi un zâmbet mai des / ... sa aud vocea celor ce se iubesc / ... sa primesc multa dragoste / ... sa fiu
fericit pentru lucrurile simple / ... sa gasesc ce e mai bun si sa stiu sa profit de fiecare moment / ... si sa visez.
Sa fac ca visul nostru sa ne devoreze viata si nu ca viata sa ne devoreze visele.

*la primavara, as dori sa ma plimb la infinit prin natura. La vara, as vrea sa adorm sub cerul înstelat. La toamna, voi
profita de barbatul vietii mele. La iarna îi voi scrie mamei mele. Fiecare dupa-amiaza de duminica o voi petrece cu
fiica mea.

Ma gândeam la dumneavoastra.

Fisa tehnica :
Spatiu necesar: 16m2 pentru studioul foto, o masa mare pentru atelierul text
Luminozitate: întuneric pentru studioul foto, normal pentru atelierul text
Numar de participanti în 4 ore: 100 de persoane
Material adus de Salez Poivrez: obiecte luminoase pentru efectele din fotografii, carton, studio foto complet
Alte materiale necesare: o masa, scaune, hârtie, stilouri

