Κάλεσμα του Φοιτητικού Συλλόγου για συμμετοχή των φοιτητών
στην
εικαστική έκθεση Άνθρωποι- Χρώμα + Σίδερο 10
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φοιτητικού Συλλόγου, σε σχετική
συνεδρίασή του αποφάσισε ο Σύλλογός μας φέτος να συμμετάσχει στη
συνδιοργάνωση της εικαστικής έκθεσης Άνθρωποι – Χρώμα + Σίδερο 10 , που θα
πραγματοποιηθεί στο Κερατσίνι στο εργοστάσιο Καχραμάνογλου 13 έως 22
Οκτωβρίου 2017, με θέμα «Πόλεμος και Προσφυγιά».
Πρόκειται για ένα θεσμό που από το 2005 διοργανώνεται από την κίνηση
καλλιτεχνών εικαστικών ΠΕΡΑ(σ)ΜΑ και φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος
όπως τα Σωματεία της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης του Περάματος, το Συνδικάτο
Μετάλλου κ.α. Η έκθεση αυτή μακριά από χορηγούς και επιχειρηματικούς
ομίλους επιχειρεί να φέρει το καλλιτεχνικό έργο σε επαφή με το φυσικό του
αποδέκτη και την πηγή έμπνευσής του : την εργατική τάξη.
Η φετινή έκθεση με θέμα πιο επίκαιρο από ποτέ, μπροστά στην όξυνση των
ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και το ενδεχόμενο γενικευμένου ιμπεριαλιστικού
πολέμου, επιχειρεί με τις εκδηλώσεις της και το καλλιτεχνικό της έργο να αποτελέσει
κραυγή για τους αδικοχαμένους μετανάστες του Αιγαίου, τα θύματα του πολέμου και
να καταδικάσει το φασισμό.
Ως νέοι καλλιτέχνες πρέπει να οργανώσουμε τη δική μας απάντηση και να
πολεμήσουμε με τα δικά μας όπλα! Δίνουμε το στίγμα ότι είμαστε εδώ επιλέγοντας
όχι να περιγράψουμε, αλλά να αντιπαλέψουμε την «αποδοχή» της φρίκης του
πολέμου, να αποκαλύψουμε τις αιτίες, να κρίνουμε, να δείξουμε τη διέξοδο, την
προοπτική.
Η έκθεση διοργανώνεται από : ΚΙΝΗΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ ΠΕΡΑ(σ)ΜΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΕΛΜΕ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΛΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ – ΚΕΡΑΤΣΙΝΊΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες : www.perasma.org
Σας παραθέτουμε τη σχετική ανακοίνωση της ΚΊΝΗΣΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΏΝ
ΕΙΚΑΣΤΙΚΏΝ ΠΕΡΑ(σ)ΜΑ για την έκθεση , και οδηγίες για τη δήλωση
συμμετοχής.
https://www.perasma.org/activity/52/article/167
1. Επειδή τα επιτοίχια έργα αναρτούνται σε ταμπλό, ιδίως στον ισόγειο χώρο, το
μέγεθος κατά το ύψος να μην υπερβαίνει το 1,30 μ και κατά το πλάτος το 1,50.
2. 2. Επίσης τα γλυπτά και οι κατασκευές να μην υπερβαίνουν, μαζί με την βάση
τους, τα 2,20 ύψος.
3. Για έργα με μεγαλύτερες διαστάσεις, κυρίως για τον χώρο του πρώτου ορόφου

και εφ' όσον θα είναι διαθέσιμος, καθώς και για εγκαταστάσεις, βίντεο κ.α. είναι
ανάγκη προσυνεννόησης με τους υπεύθυνους ανάρτησης των έργων στο
τηλ. 6947 808 996
4. Όλα τα έργα θα πρέπει να είναι έτοιμα για ανάρτηση, τοποθέτηση ή
εγκατάσταση προετοιμασμένα από τους δημιουργούς τους.
5. Σημειώνεται ότι λόγω των συνθηκών και των όρων διοργάνωσης θα υπάρξει
φροντίδα για την προστασία και την ακεραιότητα των έργων, πλην όμως δεν
ασφαλίζονται με όρους αποζημίωσης.
6. Επειδή οι χρόνοι που διατίθεται ο χώρος είναι συγκεκριμένοι και περιοριστικοί
παρακαλούμε να τηρηθούν αυστηρά οι ημερομηνίες,
Α) Υποβολής δηλώσεων συμμετοχής, έως 15
Σεπτεμβρίου 2017,στο email ekthesi.perasma@gmail.com
Β) Παράδοσης των έργων σε ημερομηνίες και ώρες που θα ανακοινωθούν
Γ) Παραλαβής των έργων μετά το πέρας της έκθεσης.
Για τις ανάγκες της έκθεσης, λειτουργικά έξοδα καθώς και έντυπο υλικό
(προσκλήσεις, αφίσες κτλ) η συμμετοχή συνοδεύεται από το ποσό των 10€.
Το Δ. Σ. Του Φοιτητικού Συλλόγου
Η Πρόεδρος Μαρία Φανουρία Βλάχου

