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 Με τα 14.000 σωσίβια της Λέσβου η 66η Μπιενάλε!

Το 'πε και το 'κανε ο Weiwei!

 (/article/author/13392-pazianouold) pazianouold (/article/author/13392-pazianouold)
 - 14|02|2016 00:49

Ο Κινέζος καλλιτέχνης και ακτιβιστής θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στους χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τις ζωές τους
στο Αιγαίου.

Με σωσίβια που άφησαν οι πρόσφυγες στις ακτές της Λέσβου «έντυσε» ο Άι Γουέι – Γουέι το διάσημο κέντρο συναυλιών
του Βερολίνου, στα πλαίσια της 66ης Μπιενάλε.

Ο Κινέζος καλλιτέχνης και ακτιβιστής θέλησε να αποτίσει φόρο τιμής στους χιλιάδες ανθρώπους που έχασαν τις ζωές τους
στο Αιγαίου.

Για τη δημιουργία του έργου του χρησιμοποίησε σχεδόν 14.000 πορτοκαλί σωσίβια, που πήρε από τις Αρχές της Λέσβου.

Το έργο του εντυπωσίασε τους περαστικούς από το σημείο. «Είναι πολύ δυνατό» δήλωσε μία γυναίκα στο Reuters.

Την περασμένη εβδομάδα ο Γουέι – Γουέι που έχει περάσει μεγάλο διάστημα στη Λέσβο, έφτιαξε γλυπτά από τις
ισοθερμικές κουβέρτες που χρησιμοποιούνται για να ζεσταθούν οι πρόσφυγες που βγαίνουν από τη θάλασσα, στην
πρωτεύουσα της Τσεχίας, την Πράγα.
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Για τη δημιουργία του έργου του χρησιμοποίησε σχεδόν 14.000 πορτοκαλί σωσίβια, που πήρε από τον Δήμο Λέσβου.

Το έργο του εντυπωσίασε τους περαστικούς από το σημείο. «Είναι πολύ δυνατό» δήλωσε μία γυναίκα στο Reuters.

Την περασμένη εβδομάδα ο Γουέι – Γουέι που έχει περάσει μεγάλο διάστημα στη Λέσβο, έφτιαξε γλυπτά από τις
ισοθερμικές κουβέρτες που χρησιμοποιούνται για να ζεσταθούν οι πρόσφυγες που βγαίνουν από τη θάλασσα, στην
πρωτεύουσα της Τσεχίας, την Πράγα.
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Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

Κλιματιζόμενες αίθουσες στη Λέσβο - EmprosNet.gr
1 comment • 20 μέρες πριν•

Στέλιος Παππάς — - Είναι κλιματιζόμενη κι η «Αίθουσα Πολιτισμού
“Οδυσσέας Ελύτης”», ΠολύκεντροΠαπάδου, όπως γράψατε;

Γιατί το κλιμάκιο έφτασε κατόπιν… σεισμού - EmprosNet.gr
1 comment • 19 μέρες πριν•

John Greek — Οταν δεν ξέρετε τι γίνεται μετά από σεισμούς , μην γράφετε
ανακρίβειες.. Μετά από κάθε σεισμό ο ΟΣΚ (νυν ΚΤΥΠ) κάνει …
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