“Children’s Peace” (art project)
Παιδιά ζωγραφίζουν για την ειρήνη
με αφορμή ένα αντιπολεμικό ποίημα του Χικμέτ
– Πρόσκληση για μαθητές μέχρι 14 ετών –
Ο ποιητής Αλέξιος Μάινας, που διευθύνει το σεμινάριο «ΣμεΣ» (Συναντήσεις με
Συγγραφείς) του Λογοτεχνικού Εργαστηρίου της ΔΔΕ Αν. Αττικής, καλεί εκ μέρους
του προέδρου της Εταιρείας Συγγραφέων Γιώργου Χουλιάρα στην εξής δράση:
Με αφορμή το πιο δημοφιλές ποίημα του γνωστού ποιητή Ναζίμ Χικμέτ (Nâzım
Hikmet, 1902-1963) με τίτλο «Το μικρό κορίτσι» (“Kız Çocuğu”, “The Little Girl”)
από το έτος 1956, το τουρκικό PEN Center σε συνεργασία με το ίδρυμα Nazim
Hikmet Foundation απευθύνεται διεθνώς στα κέντρα συγγραφέων PEN (= διεθνής
φορέας για την προάσπιση της ελευθερίας της έκφρασης) και τις Εταιρείες
Συγγραφέων να καλέσουν μαθητές ηλικίας από 7-14 ετών να εμπνευστούν και να
ζωγραφίσουν ορμώμενοι από σκέψεις ή συναισθήματα που τους προκάλεσε το
ποίημα του Χικμέτ. (Ό,τι ζωγραφίσουν δεν χρειάζεται να συνδέεται άμεσα με το
ποίημα.)
Στο πασιφιστικό/αντιπολεμικό αυτό πρότζεκτ, στο οποίο συμβάλουν το PEN Int’l και
το Writers for Peace Committee, καλούνται να συμμετάσχουν και τα σχολεία μας:
Οι ζωγραφιές όσων μαθητών ηλικίας έως και 14 ετών ενδιαφερθούν, θα πρέπει να
γίνουν σε χαρτί ή χαρτόνι διαστάσεων 50x70cm, και να σταλούν ηλεκτρονικά ως
φωτογραφίες, μαζί με το όνομα και την ηλικία του εκάστοτε δημιουργού, μέχρι τις 22
Ιουνίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Email: katerina.alexiadi@gmail.com,
ή στη διεύθυνση Email: alexios.mainas@gmail.com
Συντονιστής της ελληνικής συμμετοχής (που θα τεθεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας
Συγγραφέων) ο ποιητής Αλέξιος Μάινας θα απευθυνθεί με το ψηφιακά
συγκεντρωμένο υλικό σε τρεις σημαντικούς έλληνες ζωγράφους, που θα επιλέξουν 35 από τα έργα/ζωγραφιές που θα σταλούν. (Αντιστοίχως θα επιλεγούν 3-5 ζωγραφιές
από μαθητές Δημοτικού.)
Την επιτροπή για την τελική επιλογή των έργων αποτελούν οι καταξιωμένοι
ζωγράφοι (αλφαβητικά): Ανδρέας Δεβετζής, Γιάννης Λασηθιωτάκης, Θανάσης
Μακρής.
Οι ζωγραφιές που θα επιλεγούν θα εκτεθούν στο Κέντρο Πολιτισμού και Τεχνών
Ναζίμ Χικμέτ στην Κωνσταντινούπολη, στην έκθεση με τίτλο “Children’s Peace”
που θα ξεκινήσει στις 15 Ιανουαρίου 2019, ημέρα γέννησης του ποιητή Ναζίμ
Χικμέτ. Κάποια από τα έργα της έκθεσης θα μπουν σε ειδικό κατάλογο για το έτος
2019. (Η επιλογή αυτή θα γίνει από επιτροπή του τουρκικού κέντρου PEN και του
Ιδρύματος Ναζίμ Χικμέτ.)
Με ευχές & χαιρετισμούς εκ μέρους του προέδρου της Εταιρείας Συγγραφέων
Γιώργου Χουλιάρα, του τούρκου συναδέλφου ποιητή Tarik Gunersel (που είναι και
αντεπιστέλλον μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων μας)
και της προέδρου του PEN Center στην Τουρκία Zeynep Oral,
για την ελληνική συμμετοχή,
Αλέξιος Μάινας

