ΔΕΛΤΘΟ ΤΥΠΟΥ
Γεπηέξα 21 Μαξηίνπ 2016

Η Κίνηζη Εικαζηικών καλλιηετνών Πέρα(ζ)μα
ζηην Πύλη Ε2 ζηο λιμάνι ηοσ Πειραιά
αλληλέγγσα ζηοσς πρόζθσγές.
ηα πιαίζηα ηνπ γεληθόηεξνπ πξνζαλαηνιηζκνύ ηεο 9εο Έθζεζεο "Άλζξσπνη- ρξώκα
+ ζίδεξν" ζην πξνζθπγηθό - θαη κεηαλαζηεπηηθό δήηεκα σο απνηέιεζκα ηνπ πνιέκνπ, δσγξάθνη, γιύπηεο ραξάθηεο, εηθαζηηθνί, θσηνγξάθνη επηζθέθζεθαλ ηελ Κπξηαθή ην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, εθθξάδνληαο ηελ αιιειεγγύε ηνπο πξνζθέξνληαο πιηθή
θαη εζηθή ζηήξημε ζηνπο πξόζθπγεο ηνπ πνιέκνπ.
ηελ αλαθνίλσζε ηεο ε Κίλεζε Δηθαζηηθώλ Πέξα(ζ)κα ηνλίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα: "ε
θεηηλή δηνξγάλσζε λα απνθηήζεη αθόκα κεγαιύηεξε ζπκκεηνρή, αθόκα πην νπζηαζηηθό θαη επίθαηξν πεξηερόκελν, λα δώζεη κηα ηζρπξή γξνζηά αληίζηαζεο κέζα από
ηελ θαιιηηερληθή δεκηνπξγία, κέζα από ηελ καρεηηθή καο ζπζπείξσζε ζηελ Κίλεζε
Δηθαζηηθώλ Καιιηηερλώλ Πέξα(ζ)κα εληζρύνληαο ηηο θηλεκαηηθέο ηεο πξσηνβνπιίεο
θαη δξάζεηο πιάη ζηα ηαμηθά ζσκαηεία πνπ 10 ρξόληα ηώξα πνξεπόκαζηε
ζηνπο δξόκνπο ηνπ αγώλα.
πλερίδνληαο, ηνλίδεη: "...Δκείο νη θαιιηηέρλεο, πνπ βηώλνπκε θαζεκεξηλά ζηε δσή
καο ηε ζηξέβισζε θάζε θνηλσληθήο αλάγθεο γηα ζπκκεηνρή θαη επηθνηλσλία κε ηελ
ηέρλε, απιώλνπκε ην ρέξη, ζε θάζε ζπλείδεζε πνπ βιέπεη ηνλ άλζξσπν, ΑΝΘΡΩΠΟ
θαη όρη εκπόξεπκα θαη ηνλ θαινύκε λα ζηαζεί νξγαλσκέλα θαη ηαμηθά αιιειέγγπν
ζηελ δσή θαη ηνλ αγώλα ησλ ιαώλ.
Έρνπκε θνηλό ζπκθέξνλ λα παιέςνπκε, απέλαληη ζην ζύζηεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο
πνπ ζηελ Διιάδα, ζηελ Σνπξθία, ζηε πξία, ζηελ Κύπξν, ζηα Βαιθάληα είλαη ην ίδην
θαη γελλά ηηο θξίζεηο, ηε θηώρεηα, ηνλ πόιεκν θαη ηελ πξνζθπγηά.
Γείρλνπκε ηελ έκπξαθηε, γλήζηα αιιειεγγύε καο ζηνπο πξόζθπγεο θαη ηνπο κεηαλάζηεο, δίλνπκε ηε βνήζεηα ηνπ ίζνπ πξνο ίζν. Απνκνλώλνπκε θάζε ξαηζηζηηθή - θαζηζηηθή αληίιεςε θαη δξάζε."

Τέτνη και αλληλεγγύη. Φραγή ζηον πόλεμο ο κοινός αγώνας ηων λαών
Καηαιήγνληαο ζηελ αλαθνίλσζε ηεο ε Κίλεζε Δηθαζηηθώλ Καιιηηερλώλ Πέξα(ζ)κα
ηνλίδεη:
"Με απηέο ηηο ζθέςεηο, ε Κίλεζε θαιιηηερλώλ «Πέξα(ζ)κα» πνπ ζπκκεηέρνπλ δσγξάθνη, γιύπηεο, ραξάθηεο, θσηνγξάθνη, κνπζηθνί, εζνπνηνί, ινγνηέρλεο θαζώο θαη
θνξείο πνπ ρξόληα ρηίδνπλ ηελ δηθή ηνπο θνηλσληθή ζπκκαρία κε ηελ ηέρλε θαη ηνλ
πνιηηηζκό ζε ζπλεξγαζία κε ηα ηαμηθά ζπλδηθάηα ηεο Αηηηθήο, ανοίγοσμε
ηην ασλαία ηης έκθεζης Εικαζηικών Τετνών και Φωηογραθίας / «Άνθρωποι τρώμα + ζίδερο 9» μέζα ζηην Νασπηγοεπιζκεσαζηική Ζώνη Περάμαηος από
Παραζκεσή 13 Μαΐοσ έως Κσριακή22 Μαΐοσ 2016.
ην 10 ήκεξν πξόγξακκα ηεο έθζεζεο, δηνξγαλώλνληαη παξάιιειεο εθδειώζεηο κε
ζπλαπιίεο, ζέαηξν, εηδηθά εηθαζηηθά εξγαζηήξηα γηα παηδηά, μελαγήζεηο ζε ζρνιεία.
Δπίζεο, ζην ρώξν πξνγξακκαηίδνληαη, ζπδεηήζεηο γηα ην πξνζθπγηθό, ηνλ πόιεκν,
ηελ αιιειεγγύε, ηελ ηέρλε θαη ην πνιηηηζκό.

Οι εικαζηικοί ποσ θέλοσν να ζσμμεηέτοσν ζηην έκθεζη μπορούν να δηλώζοσν
ζσμμεηοτή μέτρι 10 Απρίλη 2016 ζηο site www.perasma.org. καθώς και ζηα ηηλέθωνα:
Μαραγκοσδάκη Ελένη, ηηλ.: 697 153 9403
Κοσμαριανού Μαριάνθη, ηηλ.: 694 850 0906
Πεηρούλια Γεωργία, ηηλ.: 697 404 0675
Με πίζηη ζηο δίκιο ηης αλληλεγγύης και ηων αγώνων ηων λαών και γνώμονα
όηι:
«Οι αγώνες είναι ηέτνη ηοσ λαού και η ηέτνη όπλο ηοσ» παλεύοσμε και ζσμμεηέτοσμε.
Κίνηζη Εικαζηικών Καλλιηετνών Πέρα(ζ)μα

