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Τρί, 18/07/2017 - 16:03 γεύση από το πρώτο Lesvos Food Fest "Μετανάστες στη Λέσβο πριν από 19 εκατομμύρια χρόνια" στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου Δάσους Λέσβο
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Πέμπτη, 10/12/2015 | Πολιτισμός

Μακριά από την εικαστική σκηνή της Αθήνας ο αρχιτέκτονας Μιχάλης Dodson Σιφναίος επέλεξε μια παλιά εγκαταλειμμένη μονοκατοικία στην Μυτιλήνη
για να την μεταμορφώσει σε ένα project, που αναπτύσσεται στα όρια μεταξύ της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, της αυτοβιογραφίας και της
κοινωνικοπολιτιστικής ερμηνείας , της κατοικίας και του μουσείου.

Χρησιμοποιώντας το οίκημα και το περιεχόμενό του, έτοιμα υλικά και αντικείμενα, κομμάτια
χειροποίητα και τυπωμένο χαρτί, ο Μιχάλης Dodson Σιφναίος δημιουργεί ένα ενιαίο έργο, το οποίο
θα ολοκληρωθεί μόνο όταν κατεδαφιστεί το εσωτερικό του σπιτιού για να προχωρήσει η ανακαίνιση
που έχει σχεδιάσει ο ίδιος. 

Τα σχεδόν 40 αντικείμενα τα οποία έχει δημιουργήσει o Μιχάλης Dodson Σιφναίος, αν και πολύ
διαφορετικά το ένα από το άλλο, μοιράζονται ένα οπτικό -και μερικές φορές ακουστικό- λεξιλόγιο
που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου. 

Πλέγματα, κουβάρια από νήμα, μεταλλικές περιφράξεις, πιτσιλιές χρώματος, εκτεθειμένα στον καιρό
ξύλα, μαύρο ατσάλι, τσαλακωμένο χαρτί, κιβώτια και κουτιά, φλοκάτες, διάφορα τμήματα του ίδιου
του σπιτιού, χρησιμοποιούνται για τη δυνατότητά τους να εκφράζουν τα θέματα που απασχολούν
τον δημιουργό . 

Ο Μιχάλης Dodson Σιφναίος τοποθετεί τα μεμονωμένα κομμάτια με τρόπο που δημιουργεί μια συνολική εμπειρία και η οποία συνιστά το πως ο ίδιος
προτιμά να γίνει αντιληπτό το έργο σε αντίθεση με τα μεμονωμένα κομμάτια όπως αυτά εκτίθενται σε μουσεία ή γκαλερί. 
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Το έργο επηρεάζεται ριζικά από την επιλογή της εγκατάστασης στη Λέσβο, το κύριο ευρωπαϊκό σημείο εισόδου για τους πρόσφυγες. Η ιδέα της φυγής,
τόσο σε πολιτικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, που διαχέει το έργο αναφέρεται στα φαινόμενα εξαφάνισης, εγκατάλειψης, εκτόπισης και
καταπίεσης, όπως εξηγεί ο Μιχάλης Dodson Σιφναίος, αλλά επισημαίνει ότι εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να αναδείξει «τις λιγότερο
δημοσιοποιημένες αντίθετες μεταναστευτικές ροές από τη Δύση στην Ανατολή. Εγώ όπως και άλλοι έχουμε έρθει στο νησί για να ξεφύγουν από αυτό
που οι Άραβες και άλλοι έρχονται για να αποκτήσουν». 

Η δημόσια προβολή του έργου θα γίνει την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 12-2 μ.μ. Το φιλότεχνο κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει το έργο μετά από
ραντεβού με τον καλλιτέχνη.
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Αναρρωτιέμαι αν θα ευαισθητοποιηθούν Δήμος Λέσβου και Καλλιτεχνική Ομάδα της Ελεωνόρας
Ζουγανέλη για να επιστρέψουν στους θεατές τα χρήματα - ή έστω το 80% των χρημάτων - για τη
συναυλία της Δευτέρας 17.07.2017, που κατ' ουσίαν ΔΕΝ έγινε ή για την ακρίβεια έγινε μόνο κατά το
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Με πυρετώδεις ρυθμούς ετοιμάζεται ο Σύλλογος Καβαλαρέων «Ο Προφήτης Ηλίας» Αγιάσου, για τις
τριήμερες εκδηλώσεις που διοργανώνει, όπως κάθε χρόνο, στο πανηγύρι του Προφήτη Ηλία. Το φετινό
αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
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