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Ljubljana, 10. avgust 2012

VABILO
Aksioma – Zavod za sodobne umetnosti in zavod Bunker v sodelovanju z Gledališčem Glej vabita vse
zainteresirane, da se udeležite delavnice ustvarjalnega odpora!
Reverend Billy in Savitri D

Delavnica in javna intervencija
Gledališče Glej, Gregorčičeva 3, Ljubljana
21. in 22. avgust od 17. do 20. ure
23. in 24. avgust od 16. do 19. ure
Delavnica je štiridnevno raziskovanje ustvarjalnega odpora z Reverendom Billyjem in Savitri D,
umetnikoma in aktivistoma, ki s svojimi pristno zaigranimi pridigami, predstavami in drugimi
akcijami v privatiziranem javnem prostoru spodbujata ljudi, da se znebijo svojih potrošniških navad in
se borijo za ekonomsko pravičnost in varstvo okolja.
O delavnici:
Reverend Billy in Savitri D bosta predstavila svoje dozdajšnje delo in kampanje, nato pa z udeleženci
razvila akcijo v zvezi s temo, ki jo bodo izbrali udeleženci. Javna izvedba akcije bo zaključek in
vrhunec delavnice.
Nekaj primerov njunih prejšnih javnih intervencij si lahko ogledate tukaj:
http://www.youtube.com/watch?v=luoL5A-SHQk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8Yods1fYMq8
Delavnica je brezplačna in je namenjena udeležencem vseh starosti in profilov.
Prijava na delavnico:
Na delavnico se prijavite tako, da najkasneje do sobote, 18. avgusta pošljete e-mail na naslov
samo.selimovic@bunker.si, ki naj vsebuje: ime in priimek, številko mobilnega telefona in nekaj vrstic
o vaši motivaciji za udeležbo na delavnici. O končnem seznamu udeležencev vas bomo obvestili v
nedeljo, 19. avgusta.
Ker je prostora dovolj samo za 15 udeležencev, vas prosimo, da se k sodelovanju zavežete samo tisti,
ki ste prepričani, da boste lahko sodelovali ves čas trajanja delavnice.
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Kdo sta Reverend Billy in Savitri D?
Reverend Billy in Savitri D sta vodji Cerkve konca nakupovanja (The Church of Stop Shopping),
snovalca performansov in kampanj, soavtorja knjige Shopocalypse Now! (Nakupokalispa danes!) in
koproducenta televizijskih oddaj in filmov, uporabljenih v njunih avdiovizualnih predstavitvah.
"Cerkev" je performativna skupnost iz New Yorka, ki je nastopala tudi po Evropi, Afriki in Južni
Ameriki. Savitri D je režiserka performansov Life After Shopping (Življenje po nakupovanju) tako na
gledaliških odrih kot zunaj na spornih prostorih. Je tudi koproducentka filma What Would Jesus Buy?
(Kaj bi Jezus kupil?) iz leta 2007.
Reverend Billy že od vsega začetka sodeluje z gibanjem Okupirajmo Wall Street/Mi smo 99%. Billy je
obiskal – ali zasnoval – več tovrstnih protestov na ameriških tleh: Okupirajmo Broadway, Okupirajmo
Iowo, Okupirajmo Des Moines, Okupirajmo Detroit in Okupirajmo božič.
Leta 2009 je Reverend Billy kandidiral za župana New Yorka na listi Zelenih.
Več o Reverendu Billyju in Savitri D in o njunih aktivnostih v Ljubljani:
http://www.aksioma.org/reverend_billy/index_slo.html
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