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ΜΙΑ ΒΡΑΔΙΑ ΣΤΟ ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΜΑΪΟΥ _ 20:30 
ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ | ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 164, ΠΕΡΑΜΑ 188 63  
 

ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ 

Τέχνη και πολιτισμός στον δημόσιο χώρο του Περάματος. 
Ένα πολύπλευρο εγχείρημα με χαρακτήρα κοινωνικό, πολιτιστικό και εκπαιδευτικό. 
 
Το ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ (“SHARING PERAMA”) σε συνεργασία με τον Δήμο Περάματος και 
την υποστήριξη του British Council, της Πρεσβείας της Ελβετίας, και του Outset Contemporary Art 
Fund (Greece) προγραμματίζουν την πρώτη δημόσια εκδήλωση του εγχειρήματος, υπό τον τίτλο, 
«Μια βραδιά στο Σινέ-Πέραμα» την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, στις 20:30 στον Δημοτικό θερινό 
κινηματογράφο «Σινέ-Πέραμα». 
 
Σκοπός της εκδήλωσης, «Μια βραδιά στο Σινέ-Πέραμα» είναι να φέρει σε επαφή την τοπική 
κοινωνία με το εγχείρημα και να ενθαρρύνει την ενεργή εμπλοκή των κατοίκων στο συνολικό 
πρόγραμμα. H εκδήλωση περιλαμβάνει προβολές ταινιών μικρού μήκους  από Έλληνες και ξένους 
καλλιτέχνες: 
 
Ανδρέας Αγγελιδάκης | Μαρίνα Γιώτη |Νικόλας Κοζάκης | Χαράλαμπος Μαργαρίτης | Χρήστος 
Πανάγος | Ali Kazma | Nicola Etchenagucia | Shaun Gladwell | Dana Hoey 
 
Επίσης, θα προβληθεί το πρώτο μέρος του ντοκιμαντέρ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, που 
παρουσιάζει την κεντρική ιδέα του εγχειρήματος, τους συντελεστές, καθώς και τα στάδια 
υλοποίησής του.  
 
Κατά τη διάρκεια της προβολής των ταινιών, οι παρευρισκόμενοι στο ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ 
θα γνωρίσουν από κοντά τον Robert Montgomery και τα μέλη της ομάδας. Στον χώρο του «ΣΙΝΕ 
ΠΕΡΑΜΑ» θα υπάρχει φωτεινή εγκατάσταση του καλλιτέχνη, η οποία θα δώσει το ερέθισμα για 
ποικίλες συζητήσεις σχετικά με την τέχνη στον δημόσιο χώρο, όπως και τη συμβολή της τοπικής 
κοινότητας στην παραγωγή γνώσης και δημιουργίας.  
 
Η βραδιά θα κλείσει με ήχους από την Μικρασία και το ρεμπέτικο τραγούδι από τέσσερις νέους 
μουσικούς: Αλέξανδρος Κεντρής (Μπουζούκι και φωνή), Σεμέλη Παπαβασιλείου (Κιθάρα και φωνή), 
Ιωάννα Ρήγα (Σαντούρι) και Γλαύκος Σμαριανάκης (Βιολί και φωνή). 

Η είσοδος και η πρόσβαση στον κινηματογράφο είναι δωρεάν. Θα υπάρχουν λεωφορεία από και 
προς στο Πέραμα, τα οποία θα αναχωρούν από το Σύνταγμα, στην οδό Φιλελλήνων, στις 19:15.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ, καθώς για να κλείσετε 
θέση στα λεωφορεία, επικοινωνήστε στο info@sharingperama.com 
 
// 
 
H δεύτερη εκδήλωση θα λάβει χώρα την Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου και αφορά στα εγκαίνια της 
έκθεσης, όπου ο διεθνούς φήμης Σκωτσέζος καλλιτέχνης Robert Montgomery θα εμφανίσει το 
πρώτο μεγάλης διάστασης φωτεινό γλυπτό του στον δημόσιο χώρο του Περάματος.  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΡΑΔΙΑΣ 
 
20:30 Ανοίγει το ΣΙΝΕ ΠΕΡΑΜΑ τις πόρτες του για μια βραδιά μετά από 10 χρόνια 
 
21:00 Καλωσόρισμα και προβολή μικρού μήκους ντοκιμαντέρ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ 
              Ομιλίες: 
              Γιάννης Λαγουδάκης, Δήμαρχος Περάματος 
              Barbara Polla, επιμελήτρια του ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ 
              Olaf Kjelsen, Πρέσβης της Ελβετίας στην Ελλάδα 
 Αναστασία Ανδρίτσου, Director British Council Greece 
 Robert Montgomery, Καλλιτέχνης 
 
21:30 Προβολές ταινιών μικρού μήκους από Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες. Συμμετέχοντες: 

Ανδρέας Αγγελιδάκης, Μαρίνα Γιώτη, Νικόλας Κοζάκης, Χαράλαμπος Μαργαρίτης, Χρήστος  
Πανάγος, Ali Kazma, Nicola Etchenagucia, Shaun Gladwell και Dana Hoey  

 
22:15 Live μουσική από τους:  

Αλέξανδρος Κεντρής (Μπουζούκι & φωνή), Σεμέλη Παπαβασιλείου (Κιθάρα & φωνή), Ιωάννα 
Ρήγα (Σαντούρι) και Γλαύκος Σμαριανάκης (Βιολί & φωνή) 

 
23:30 Λήξη και αναχώρηση λεωφορείων 
 
 
 
 
Είσοδος δωρεάν 
 
 
 
Με την υποστήριξη 
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Σχετικά με το ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ 
 
Το ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ είναι ένα πολιτιστικό εγχείρημα που σκοπό έχει να μεταφέρει το 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην πόλη του Περάματος, μέσω της σύγχρονης τέχνης, το θέατρο, 
τη μουσική και τον κινηματογράφο. 
 
Η επιλογή του Περάματος δεν είναι τυχαία, καθώς η ιστορία και οι δεσμοί με την πόλη ξεκινούν 
πριν χρόνια, όταν η επιμελήτρια του ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ Barbara Polla κατά τη δεκαετία 
του '60 έζησε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εκεί μαζί με την οικογένειά της. 

Μέσα στους επόμενους μήνες θα δούμε να υλοποιούνται σταδιακά στο Πέραμα μια σειρά έργων 
στον δημόσιο χώρο από τον καλλιτέχνη Robert Montgomery σε συνεργασία με ντόπιους τεχνίτες 
της περιοχής. Σκοπός είναι τα έργα αυτά, να αποτελέσουν μια ανοιχτή πρόσκληση προς τους 
κατοίκους της πόλης και να συμμετέχουν ενεργά τόσο στην υλοποίηση τους όσο και στις 
παράλληλες δράσεις που θα ακολουθούν οι οποίες θα έχουν χαρακτήρα πολιτιστικό, κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό. 

 
Σχετικά με τον καλλιτέχνη ROBERT MONTGOMERY  
 
Ο Robert Montgomery είναι εικαστικός και ποιητής και ένας από τους πλέον αναγνωρισμένους 
καλλιτέχνες που δουλεύουν στον δημόσιο χώρο. Τα έργα του έχουν εκτεθεί σε πολλά μέρη του 
κόσμου και διακρίνονται για την αυθεντικότητα, τον σεβασμό του προς τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. O καλλιτέχνης θα βασίσει τα κείμενά του στην ιστορία, το παρόν και το μέλλον της 
πόλης.	
	
Οι γλυπτικές εγκαταστάσεις του Montgomery αποτελούν μια ανοιχτή πρόσκληση προς τους 
κατοίκους της πόλης να συμμετάσχουν ενεργά και στις παράλληλες δράσεις που θα ακολουθήσουν. 
Οι δράσεις αυτές θα έχουν χαρακτήρα εκπαιδευτικό, πολιτιστικό και κοινωνικό. 
 
Σχετικά με την επιμελήτρια BARBARA POLLA 

Κόρη της ζωγράφου AMI (Anne-Marie Imhoof) και του φιλέλληνα (Rodolphe Imhoof), η Barbara Polla 
μεγάλωσε στην Γενεύη και πέρασε ένα χρόνο στο Πέραμα κατά την παιδική της ηλικία. Ο χρόνος 
που έμεινε στην Αθήνα συνέπεσε με την αρχή της δικτατορίας όπου ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή 
με την φυλακή. Το περιστατικό αυτό των εφηβικών της χρόνων καθόρισε μεγάλο μέρος της 
μετέπειτα πορείας της, την επιθυμία της να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο, τις σπουδές της 
στην ιατρική (1970-1980), το έργο της ως εκλεγμένη πολιτικό (1991-2003) σε ένα κόμμα που 
προασπιζόταν την ελευθερία και τον ανθρωπισμό, και έπειτα τα γραπτά τις και το έργο της ως 
καλλιτεχνική επιμελήτρια με θέμα «Τέχνη και Φυλακή». 
 
Η Polla έλαβε πτυχίο ιατρικής από το University of Geneva, εργάστηκε και δίδαξε στο University 
Hospital in Geneva, υπήρξε ερευνητής στο Harvard University και κατέχει HDR από το University Paris 
Descartes. Ήταν εκλεγμένη πολιτικός στην Ελβετία για 12 χρόνια, και μέλος Κοινοβουλίου της 
Ελβετίας μέχρι το 2003. Από το 1991, τόσο στην γκαλερί της όσο και σε μουσεία διεθνώς, 
οργανώνει εκθέσεις καλλιτεχνών μεταξύ των οποίων είναι και Έλληνες καλλιτέχνες. 

Η Barbara είναι Ιδρύτρια και επιμελήτρια  καθώς και Πρόεδρος του Ελβετικού Συλλόγου SHARING 
PERAMA 

 


