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 Διεθνής έκθεση για το προσφυγικό

Στη Δημοτική Πινακοθήκη, παράλληλα με τη διεξαγωγή του συνεδρίου

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 11|07|2016 15:34

Το σύνολο των θεμάτων που άπτονται του προσφυγικού, η ταυτότητα, τα σύνορα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η
αλληλεγγύη, η σεξουαλικότητα, αλλά και η «γεωγραφία» του προσφυγικού: από το Καλαί έως τη Λέσβο, το Μεξικό, την
Αμερική και τον Καναδά, θα είναι αντικείμενα συζήτησης στο διεθνές συνέδριο που ξεκίνησε χτες στο Πανεπιστήμιο
Αιγαίου.

Το σύνολο των θεμάτων που άπτονται του προσφυγικού, η ταυτότητα, τα σύνορα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η αλληλεγγύη, η σεξουαλικότητα, αλλά και η «γεωγραφία»

του προσφυγικού: από το Καλαί έως τη Λέσβο, το Μεξικό, την Αμερική και τον Καναδά, θα είναι αντικείμενα συζήτησης στο διεθνές συνέδριο που ξεκίνησε χτες στο

Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Όμως οι εικόνες, οι αναμνήσεις και ό,τι άλλο συμβαίνει ως βίωμα στη διαδικασία μετάβασης των συνόρων, από έναν τόπο σε έναν άλλο, εκτίθενται από δεκάδες

καλλιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους στη Δημοτική Πινακοθήκη.

Τα εγκαίνια της έκθεσης και του συνεδρίου έγιναν στη Δημοτική Πινακοθήκη Μυτιλήνης, με μουσική παράσταση από
ήχους της Ανατολής, του Νίκου Ανδρίκου, και τους «Motivasion», ενώ προσφέρθηκε ούζο.
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, που ανέλαβε όλο το καλλιτεχνικό κομμάτι, παρουσίασε
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Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Δημήτρης Παπαγεωργίου, που ανέλαβε όλο το καλλιτεχνικό κομμάτι, παρουσίασε
όλους τους συντελεστές και συμμετέχοντες της εκδήλωσης, που προέρχονται από την Ελβετία, το Βέλγιο, τον Καναδά, την
Ιταλία, τη Γαλλία, τη Χίο, την Τουρκία, τη Σερβία και την Αθήνα.

Μάλιστα τόνισε ότι πρόκειται για μια «δυτική ματιά» στο προσφυγικό, κι όπως εμείς οι υπόλοιποι είδαμε τη διαδικασία,
όχι όπως οι ίδιοι οι πρόσφυγες.

Η έκθεση εκτείνεται και στους δύο ορόφους με εγκαταστάσεις, προβολές βίντεο και φωτογραφιών συνοδεία κειμένων.
Πολύ ενδιαφέρουσα είναι και η εγκατάσταση που έχει φτιάξει το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας με
επιβλέπουσα καθηγήτρια τη Νάσια Χουρμουζιάδου.

Σήμερα στις 8.30 το βράδυ, θα προβληθεί ντοκιμαντέρ του Δημήτρη Παπαγεωργίου και του Αλέξανδρου Σπάθη, ένα
οδοιπορικό από τη Σμύρνη μέχρι την Ειδομένη στο Αρχοντικό Γεωργιάδη.
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