Δελτίο Τύπου
ΑΡΣΙΣ: City Tide. Η περιπατητική έκθεση φωτογραφίας
του Κέντρου Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ

Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2020
Το φωτογραφικό εργαστήρι του Κέντρου Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ στην Αθήνα
υλοποιείται από τα τέλη του 2019. Έχει ως στόχο να έρθουν οι συμμετέχοντες κοντά στην
τέχνη της φωτογραφίας και την έκφραση μέσα από αυτήν. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από την
εξοικείωση ομάδων νέων με τις αρχές της φωτογραφίας, τόσο σε επίπεδο τεχνικό όσο και
αισθητικό.
Το εργαστήρι έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το δρόμο και τη γειτονιά. Μετά τα πρώτα
"θεωρητικά" μαθήματα στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων, η ομάδα κάνει τις βόλτες της στην
πόλη, βλέποντας και ξαναγνωρίζοντας την μέσα από το φωτογραφικό φακό. Γωνιές, πλατείες,
πρόσωπα και στιγμές της κοινότητας "παγώνουν" μέσα στις κάμερες και δίνουν το δικό τους
αισθητικό μήνυμα μέσα από τις φωτογραφίες των εφήβων.
Αυτή η σχέση με το δρόμο οδηγεί και στην ιδέα της υλοποίησης μίας έκθεσης αρκετά
ιδιαίτερης. Το "City Tide" εκθέτει φωτογραφίες του εργαστηρίου κατά μήκος του
πεζόδρομου της Φωκίωνος Νέγρη, στην γειτονιά μας, την Κυψέλη. Δεν θα μαζευτούμε, ούτε
θα συγχρωτιστούμε. Θα είμαστε ασφαλείς. Παράλληλα, θα απολαύσουμε το δικαίωμα μας
να κινούμαστε σε μια πόλη που ο πολιτισμός και η αισθητική παίζουν ρόλο. Τηρώντας όλα τα
προβλεπόμενα μέτρα, περπατάμε στη Φωκίωνος Νέγρη και ο περίπατος μας ομορφαίνει από
τα έργα που εκτίθενται εκεί, φιλοξενούμενα στα δέντρα του δρόμου.
Σαν την παλίρροια και την άμπωτη έτσι και εμείς κινούμαστε στα όρια που θέτει η πόλη. Η
πρόθεση αυτής της έκθεσης είναι να μοιραστεί με το κοινό τη δημιουργική πρόσληψη των
συμμετεχόντων σε σχέση με την πραγματικότητα και τη ζωή στην πόλη, να κάνει ένα βήμα
για το πώς μπορεί να υπάρξει μια έκθεση φωτογραφίας στην καθολική συνθήκη που έχει
επιβάλει ο COVID - 19.
H έκθεση θα λάβει χώρα από την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου και για όσο χρόνο τα έργα θα
διατηρηθούν στο περιβάλλον του αστικού τοπίου.
Facebook event: https://www.facebook.com/events/794457601128359/
Μένουμε σπίτι. Αν θα βγούμε, ας είναι όμορφα!
Κέντρο Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ Αθήνας
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