
Η Darling Pearls & Co κε ραξά παξνπζηάδεη ηελ Colette, 
θαιιηηέρλε, γλσζηή σο Colette/Aka Lumière από ην 
Laboratoire Lumière (2001-2020), πιένλ κεηακνξθσκέλε 
ζηελ Colette/Aka Victoire & The People of 
Victory (Γεθ. 2020 - ζήκεξα). 

Από ην 1978 ε Colette θαηαγξάθεη ηε δσή θαη ηηο 

θαιιηηερληθέο ηεο δξαζηεξηόηεηεο κε ηε κνξθή κνλαδηθώλ 

έξγσλ ηέρλεο κεγέζνπο δίζθνπ βηλπιίνπ (LP  cover) κε 

ηίηιν «Records from the Story of my Life».  

Η ζπλερηδόκελε ζεηξά πεξηιακβάλεη έξγα από ηα 

δηαθνξεηηθά εξκελεπηηθά ηεο πξόζσπα: Η Justine of 

the Colette is Dead Co. (Νέα Υόξθε, 1978-83), Mata 

Hari & the Stolen Potatoes (Βεξνιίλν, 1984-1985), 

Countess Reichenbach (The Bavarian Adventure, 

1986- 1991), Olympia (House of Olympia, 1992-2000), 

Lumière (Laboratoire Lumière, 2001-2020) θαη ηώξα 

Victoire (People of Victory, Γεθέκβξηνο 2020-ηώξα). 

Δλώ ε ζεηξά από λέα μεθηλήκαηα (new beginnings) ηελ 

έθαλε γλσζηή σο «Art Pirate»(Πεηξαηή Τέρλεο), ηα 

πνηεηηθά ηεο επαγγέικαηα ηνπ ρώξνπ ηελ έθαλαλ 

αλαγλσξηζκέλε πξσηνπόξν ηεο ηέρλεο ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Η ζεηξά «Records from the Story of My Life» μεθίλεζε ηνλ 

Ιαλνπάξην ηνπ 1978. Λίγν κεηά ηε ζθελή ηνπ ζαλάηνπ ηεο 

ζην Whitney Museum (Μνπζείν Γνπίηλετ), ε Colette 

αλαζηήζεθε σο «Justine and the Victorian Punks», ην 

πξώην ηεο ζπγθξόηεκα εηθαζηηθήο ηέρλεο, @ MoMa PS1 

(Μνπζείν Μνληέξλαο Τέρλεο Νέαο Υόξθεο). Η Justine, 

επίζεο γλσζηή σο επηθεθαιήο ηεο εηαηξείαο Colette is 

Dead Co., ήηαλ κηα εμέρνπζα παξνπζία ζηα κνληέξλα 

λπρηεξηλά θέληξα ηεο Νέαο Υόξθεο εθείλεο ηεο επνρήο: 

The Mudd Club, Danceteria θ.ιπ.  

 



Ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο θέξλνληαο ηελ ηέρλε ζηε 

λπρηεξηλή δσή ελώ εηζήγαγε κηα «Νέα εκθάληζε» πνπ 

ζπρλά νδεγνύζε ηηο ηάζεηο ηεο κόδαο. . Κάζε πξόζσπν ηεο 

είλαη κηα κνύζα, πνπ πξνζθέξεη έκπλεπζε, κηα λέα 

πξννπηηθή θαη (πάληα) κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζε 

νπνηεζδήπνηε πξνθιήζεηο κπνξεί λα αληηκεησπίζνπκε 

πξνζσπηθά θαη ζπιινγηθά. 

Σαο πξνζθαινύκε λα εμεξεπλήζεηε ηα επηιεγκέλα έξγα 

ηέρλεο ζε απηήλ ηελ ςεθηαθή αλάκλεζε θαη ζαο 

παξνπζηάδνπκε ην λέν πξόζσπν ηεο Colette Victoire 

ζηελ πξνβνιή ηνπ βίληεν  "Special Delivery" (εκεξνιόγηα 

ηεο παλδεκίαο, 2020-21). Τν Laboratoire Lumière ηεο 

κεηνλνκάζηεθε ζε People of Victory, πξνηείλνληαο έλα 

αηζηόδνμν όξακα γηα ην κέιινλ. 

Η Victoire δεκηνπξγήζεθε ηνλ Γεθ. 2020 θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θακπάληαο Kickstarter πνπ δηνξγαλώζεθε 

από ηνπο People of Victory  ηεο γηα λα δηαηεξήζεη ην 

ζξπιηθό ηεο Pearl St. “Living Environment” (πεξίπνπ 

1972-82) ην νπνίν μεθίλεζε σο “Minimal Baroque” 

(Μηληκαιηζηηθή Μπαξόθ) εγθαηάζηαζε θαη ζπλέρηζε λα 

εμειίζζεηαη. Απηό ην «εζσηεξηθό γιππηό», εμ νινθιήξνπ 

θαηαζθεπαζκέλν από κεηάμη, πεξηιάκβαλε ηνλ εαπηό ηεο 

σο «δσληαλή θνύθια». Η εγθαηάζηαζε έρεη ζσζεί από ηελ 

θαηαζηξνθή θαη ηώξα νη The People of Victory ειπίδνπλ 

λα βξνπλ έλα κόληκν ζπίηη γηα απηό ζε έλα ίδξπκα / 

κνπζείν ηέρλεο. 

 

 

 



Τν "Special Delivery" είλαη έλα νπηηθό εκεξνιόγην ηεο 

θαιιηηέρλε θαζώο κεηαβαίλεη ζηε Colette Victoire. 

Ξεθηλά κε θσηνγξαθίεο ηεο ηειεπηαίαο εγθαηάζηαζήο ηεο 

ζην Βεξνιίλν (όπνπ έδξεπε ην 2015-2020), πεξηιακβάλεη 

κηα θσηνγξαθία ηεο ζην "Living Environment" (ν αξρηθόο 

ιόγνο γηα λα παξακείλεη πεξηζζόηεξν ζηε Νέα Υόξθε, 

πξηλ επηζηξέςεη ζην Βεξνιίλν..) .. θαη πξνρσξά γξήγνξα 

κπξνζηά ζηελ παξνύζα ζηηγκή. Δίλαη κηα απζόξκεηε 

ζπηηηθή έθθξαζε ηεο «θαηνρήο» ηεο ζε δηακέξηζκα ηεο 

Νέαο Υόξθεο (ήδε επηπισκέλν), θίινπ ηεο όπνπ θαηνηθεί 

πξνζσξηλά ιόγσ ηεο παλδεκίαο. Δθεί θαηαγξάθεηαη 

κεηαμύ ησλ έξγσλ ηεο. Οη εηθόλεο ελαιιάζζνληαη κε 

θσηνγξαθίεο κεξηθώλ αηόκσλ πνπ έρνπλ επηζθεθηεί θαη 

ζπκκεηάζρεη ζηα «λέα ηεο μεθηλήκαηα» κέζα ζε απηέο ηηο 

άλεπ πξνεγνπκέλνπ πεξηζηάζεηο. 

Μηα εμέρνπζα πξνζσπηθόηεηα ζηε ζθελή ηνπ θέληξνπ ηεο 

Νέαο Υόξθεο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ην έξγν 

πνιπκέζσλ ηεο Colette επεξέαζε κεγάινπο θαιιηηέρλεο 

θαη κνπζηθνύο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Cindy 

Sherman θαη Madonna. Η Colette άξρηζε λα εξγάδεηαη 

ζηνπο δξόκνπο ηνπ SoHo (ΣνΦν), δεκηνπξγώληαο 

θαηαζθεπαζκέλα θσηνγξαθηθά έξγα πνπ ιεηηνύξγεζαλ 

σο κίμε εηδώλ δσγξαθηθήο θαη πνιπηειείο εγθαηαζηάζεηο 

από πθάζκαηα, σζώληαο ηα βηθηνξηαλά ή ηα ξνθνθό 

εζσηεξηθά ζε κεηακνληέξλα άθξα. Σε όιε ηε δνπιεηά ηεο, 

ε Colette δνύιεςε κε ην πξόζρεκα ησλ εξκελεπηηθώλ 

πξνζώπσλ πνπ δηεξεπλνύλ ζέκαηα ηνπ ζώκαηνο, ηνπ 

θύινπ θαη ηεο αλαπαξάζηαζεο. Φνξνύζε ππεξβνιηθά 

θνζηνύκηα, έπαηδε, δνύζε θαη θνηκόηαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο 

ηεο˙ Μηα θνξά νξγάλσζε κέρξη θαη ην ζάλαηό ηεο ζην 

θέληξν ηνπ Whitney Museum (Μνπζείν Γνπίηλετ) .  



«Σθέθηεθα ηνλ εαπηό κνπ σο « κεηα ελλνηνινγηθό »γηαηί 

επέκεηλα θαη πίζηεπα έληνλα ζηε δύλακε ησλ ζπκβόισλ», 

είπε. «Η δνπιεηά κνπ έδσζε ιηγόηεξε έκθαζε ζηε 

λνεκνζύλε κόλν. Αλαδήηεζα ελόηεηα ζώκαηνο, λνπ θαη 

ςπρήο, ζηε δσή θαη ηελ ηέρλε κνπ » . –

 https://colettetheartist.mystrikingly.com/ 
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