
 
NON-PROFIT ASSOCIATION FOR ART AND CULTURE IN THE CITY OF PERAMA 

 
“ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ – ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ” στη Βενετία 
κατόπιν πρόσκλησης της Μπιενάλε European Cultural Centre Ιταλία 

 
Η οµάδα του ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ  

µε µεγάλη χαρά παρουσιάζει το  project  
“ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ – ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ” 

στην  καθιερωµένη έκθεση του European Cultural Centre 
για το 2022, “Personal Structures – Reflections” 

 

Η έκθεση «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ - ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ» θα είναι 
ανοιχτή για το κοινό από τις 23 Απριλίου έως της 27 Νοεµβρίου 2022, στο Palazzo 
Mora,, στη Βενετία. 

Ο οργανισµός ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ιδρύθηκε το 2017 από την Barbara Polla 
και σύντοµα πλαισιώθηκε από µία οµάδα καλλιτεχνών µε σκοπό να φέρουν στην πόλη 
την τέχνη και τον πολιτισµό.   

Το «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ – ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ» βασίζεται σε 
αξίες και ουτοπίες που µετατρέπονται σε πραγµατικότητες: τέχνη και πολιτισµός στο 
δηµόσιο χώρο, ποίηση σε κοινόχρηστoυς χώρους, βιώσιµη και ανθρώπινη οικολογία - 
όλες αυτές οι αξίες αντιπροσωπεύονται από τους συµµετέχοντες καλλιτέχνες, ο καθένας 
τους µε τις µοναδικές αισθητικές του µορφές. Το «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ – 
ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ» αναδεικνύει την ποικιλοµορφία του Περάµατος, µέσα 
από τα έργα τεσσάρων καλλιτεχνών που συνδέονται στενά µε την περιοχή: ο Μάριος 
Φούρναρης εκθέτει µια σειρά φωτογραφιών από το Πέραµα κάτω από έναν πολύµορφο 
ουρανό, ο Robert Montgomery µε έδρα το Ηνωµένο Βασίλειο δηµιούργησε 
εµπνεόµενος από το Πέραµα ένα νέο φωτεινό γλυπτικό – ποίηµα, ΕΝΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙ 
ΑΓΑΠΗΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΑΤΣΑΛΙΝΩΝ ΚΥΚΝΩΝ, ενώ το καλλιτεχνικό δίδυµο Χρήστος 
Πανάγος και Χαράλαµπος Μαργαρίτης παρουσιάζει αποσπάσµατα της επερχόµενης 
κινηµατογραφικής τους ταινίας DREAMING PERAMA. 

Η παρουσία του ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ στην Πόλη των Δόγηδων µαρτυρεί την 
πιθανότητα να αντιστραφούν κάποτε οι ανισότητες πρόσβασης στον πολιτισµό. 
Επιµελήτριες: Barbara Polla (CH) & Dominique Fiat (F) 

Το «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ – ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ» έγινε 
πραγµατικότητα χάρη στην γενναιόδωρη υποστήριξη των Garance Primat, 
NEON, Zaza & Philippe Jabre, Lionel Aeschlimann-Groupe Mirabaud, Wilhelm Dietrich 
Karmann, The Polla Family & Co, και πολλών ακόµη πολύτιµων δωρητών.  

Παρακαλώ διαβάστε περισσότερα για το «ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΠΕΡΑΜΑ-ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ 
ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ» στο ArtNewspaper Greece: https://theartnewspaper.gr/epikairotita/to-sharing-
perama-stin-poli-ton-dogidon/  

 Για εικόνες παρακαλώ επικοινωνήστε στα email: barbara.s.polla@gmail.com/ και 
info@dominiquefiat.com  
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τους συνδέσµους: 
https://www.sharingperama.com/ και https://ecc-italy.eu/ και 
https://personalstructures.com/ 


