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Clothing becomes a projection of internal desires. It is a portrait of the ego. It works as a
map of identity. Therefore it becomes an extension of the body. Clothing, either foreign
or part of the body? The fabric is a filter of the ego.
Clothes: torn, dirty, washed, crisp, tight, modest or revealing.The shirt as a leading
ambassador of the archetypal garment has been worn as underwear and outerwear, has
connected it’s existence with the prototype of the charming man and the emancipated
woman. Here it functions as the projection of the identity of “I”.
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Το ρούχο γίνεται η προβολή της Εσωτερικής αναγκαιότητας.
Είναι η ακτινογραφία του εγώ. Λειτουργεί ως τοπίο ταυτότητας. Για το λόγο αυτό
αποτελεί συνέχεια & προέκταση του σώματος. Το ρούχο ξένο ή «ίδιον» σώμα?
Το ρούχο φίλτρο και οθόνη του Εγώ. Ρούχο σχισμένο, βρώμικο, πλυμένο,
καλοσιδερωμένο, ρούχο που σφίγγει, που αγκαλιάζει, που προστατεύει, που καλύπτει και
αποκαλύπτει.Το πουκάμισο ως κύριος εκπρόσωπος του αρχετυπικού ρούχου, έχει
φορεθεί ως εσώρουχο και ως εξώρουχο, έχει συνδέσει την ύπαρξή του με το πρότυπο
του καλαίσθητου άνδρα,της χειραφετημένης γυναίκας.
εδώ, θα λειτουργήσει ως καμβάς για την αποτύπωση της ταυτότητας του Εγώ.
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