Ημερολόγιο Ζαπατίστας 2018: Η
τέχνη της Αντίστασης
Ζαπατίστας –
αντίστασης”.

CompARTE,

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

2018:

“Η

τέχνη

της

CompArte: Ένα παιχνίδι με τις λέξεις compartir (μοιράζομαι)
και arte (τέχνη).
CompArte por la Humanidad: Μια γιορτή τέχνης για την
Ανθρωπότητα.
Η τέχνη μαζί… Στην τέχνη μαζί… Η τέχνη του μαζί…
Για τους ζαπατίστας η τέχνη γεννιέται στον αγώνα. Και ο αγώνας
δεν αξίζει αν δεν μπορεί να γεννήσει ζωή, χαρά της ζωής και τη
συλλογική έκφραση της χαράς αυτής, δηλαδή τέχνη. Να μάθουμε
από τούτη τη φαινομενικά απλή έκφραση της χαράς του αγώνα, να
μάθουμε πώς η συντροφικότητα γεννά δημιουργικότητα. Πώς οι
ιστορίες της καταπίεσης, η δύσκολη καθημερινότητα στις
κοινότητες, οι συλλογικές επιθυμίες και οι αξίες μια δίκαιης
χειραφετημένης κοινωνίας, γίνονται εικόνες, λόγια, μουσική,
χορός, θέατρο. Πώς η ζωή τροφοδοτεί τη φαντασία και η φαντασία
τη ζωή. Γιατί το μέλλον γεννούν όχι μόνο οι συλλογικές ανάγκες
και η αλληλεγγύη των αγώνων αλλά και τα όνειρα, φευγαλέα αλλά
και πανίσχυρα όπως τούτες οι εικόνες που σχηματίζουν στο
ημερολόγιο την αφήγηση ενός μέλλοντος και ενός παρόντος
ταυτόχρονα.
Το φεστιβάλ τέχνης CompArte por la Humanidad γιορτάστηκε τον
Ιούλη του 2016 και του 2017 στο Πανεπιστήμιο της Γης, στο Σαν
Κριστόμπαλ δε λας Κάσας και στα 5 καρακόλ των Ζαπατίστας.
Συμμετείχαν εκατοντάδες διεθνείς καλλιτέχνες και χιλιάδες
καλλιτέχνες από τις ζαπατίστικες κοινότητες. Τα έργα που
φιλοξενούνται σε αυτό το ημερολόγιο είναι πίνακες των
συντρόφων και των συντροφισσών ζαπατίστας.
Μέρος των εσόδων του ημερολογίου θα διατεθεί για στήριξη του

EZLN και μέρος τους (σύμφωνα με επιθυμία των συντρόφων
Ζαπατίστας) για στήριξη αυτοοργανωμένων δομών αλληλεγγύης σε
μετανάστες και πρόσφυγες στην Ελλάδα.
Το ημερολόγιο μπορείτε να το βρείτε στο ΣΥΝ.ΑΛΛΟΙΣ (Νηλέως 35,
Θησείο), στο ΠΑΓΚΑΚΙ (Ολυμπίου 17, Κουκάκι), στην ΛΑΚΑΝΤΟΝΑ
(Ηπίτου 4 – Σύνταγμα) καθώς και σε κεντρικά βιβλιοπωλεία και
στέκια.
Επικοινωνία: info@pagkaki.org, info@synallois.org, info@lacand
ona.gr
Τηλ.: 210 3456681, 213 0009927

