«οι αγώνες είναι τέχνη του λαού
και η τέχνη όπλο του»
Η κίνηση καλλιτεχνών «Πέρα(σ)μα» πάει
στην πύλη Ε2, στο Λιμάνι του Πειραιά ...
ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
4:00 το απόγευμα
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Σας ενημερώνουμε ότι η ΄Εκθεση και οι εκδηλώσεις «ΑΝΘΡΩΠΟΙ – ΧΡΩΜΑ
& ΣΙΔΕΡΟ 9» θα πραγματοποιηθεί 13 έως 22 Μαΐου 2016 μέσα στη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος. Η έκθεση και οι εκδηλώσεις στο
Πέραμα γεννήθηκαν το 2005 μέσα από την αναγκαιότητα το έργο να
προκύπτει από το χώρο δουλειάς και να απευθύνεται εκεί που εργάζεται η
εργατική τάξη.
Η κίνηση Εικαστικών Καλλιτεχνών «Πέρα(σ)μα», με αφορμή την έκθεση,
πραγματοποιεί συνάντηση - σύσκεψη των εικαστικών που θέλουν να
συμμετέχουν.
Η φετινή έκθεση είναι αφιερωμένη στο μεταναστευτικό ζήτημα, ως
αποτέλεσμα της κρίσης και του πολέμου. Σε αυτό, ως περιεχόμενο, θα
συγκλίνουν οι συζητήσεις, οι συναυλίες και οι παραστάσεις.
Έτσι η σύσκεψη, παίρνοντας και ένα συμβολικό χαρακτήρα, θα
πραγματοποιηθεί στην Πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά, όπου το τελευταίο
διάστημα στοιβάζονται χιλιάδες πρόσφυγες κα μετανάστες. Παράλληλα θα
γίνει συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης...
Σκοπός μας:
 Να δείξουμε την έμπρακτη, γνήσια αλληλεγγύη μας στους πρόσφυγες
και τους μετανάστες, στους ξεριζωμένους λαούς από τον τόπο τους
εξαιτίας του πολέμου.
 Να δώσουμε τη βοήθεια του ίσου προς ίσο, απέναντι στην εγκληματική
υποκρισία κρατικών θεσμών και μηχανισμών, πολιτικών παραγόντων
που κλείνουν σύνορα, συντάσονται με τις αντιδραστικές, απάνθρωπες
αποφάσεις της ΕΕ που δεν αφήνουν τους πρόσφυγες να πάνε στις
χώρες που επιθυμούν.
 Να ενισχύσουμε την πάλη μας απέναντι στο σύστημα της
εκμετάλλευσης που είναι το ίδιο που γεννά τις κρίσεις, τη φτώχεια, τον
πόλεμο και την προσφυγιά.

Εμείς οι εικαστικοί καλλιτέχνες επιστρατεύουμε τα δικά μας όπλα.
Τη γνώση, το συναίσθημα, τη φαντασία και το ταλέντο στην υπηρεσία εκείνη
που βοηθά τους ανθρώπους να μην εφησυχάζουν, εκείνη που δίνει την
αληθινή εικόνα της πραγματικότητας, που καλλιεργεί στον άνθρωπο τη
βαθύτερη συνείδηση της ανθρωπιάς του, της δύναμής του να αλλάξει
τον κόσμο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ
4:00 το απόγευμα στην πύλη Ε2, Λιμάνι Πειραιά.
Συμμετέχουμε στην έκθεση ΑΝΘΡΩΠΟΙ-ΧΡΩΜΑ-ΣΙΔΕΡΟ.
Γιατί η τέχνη γίνεται αναγκαιότητα για τους λαούς όλου του κόσμου
στις πιο δύσκολες στιγμές του...

Συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης.
Τα είδη για τα οποία υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη:
Πάνες για μωρά, σερβιέτες, ατομικές συσκευασίες χαρτομάντιλα, σαμπουάν (μικρή
συσκευασία), αφρόλουτρα (μικρή συσκευασία), μπισκότα, φρυγανιές, κρουασάν, γάλα για
βρέφη, γάλα εβαπορέ, έτοιμες τροφές για μικρά παιδιά που δεν χρειάζονται ψυγείο,
κουταλάκια - πιάτα - ποτήρια μιας χρήσης, εσώρουχα ανδρικά - γυναικεία - παιδικά, κάλτσες
ανδρικές - γυναικείες - παιδικές, αθλητικά παπούτσια σε όλα τα μεγέθη και σε καλή
κατάσταση.

