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Η έκθεση με τίτλο “Mediterranean flux” έχει ως σκοπό την ανταλλαγή, διασταύρωση και παρουσίαση φωτογραφικών έργων εστιάζοντας στην χαρτογράφηση
του πολιτιστικού, ιδεολογικού και γεωγραφικού τοπίου της ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου.

Σημαντικοί ανερχόμενοι και αναγνωρισμένοι εικαστικοί καλλιτέχνες κλήθηκαν μέσα από τα έργα τους, να μεταφέρουν τις προσωπικές τους εμπειρίες, τα
αντανακλαστικά και την κριτική σκέψη τους, ή ακόμη και την άμεση καταγραφή μιας πραγματικότητας.

Στην προσπάθεια για την προβολή της πολυμορφίας, του πλουραλισμού και της ανεκτικότητας που συναντάται στη λεκάνη της Μεσογείου, συγκεντρώθηκε
φωτογραφικό υλικό που προέρχεται από πολλές και διαφορετικές οπτικές κατηγορίες καλλιτεχνών.

Επιλέχθηκαν εικόνες που πραγματεύονται τις ελευθερίες των ανθρώπων, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την γοητεία της μεσογειακής κουλτούρας και
φυσικής ομορφιάς. Εικόνες, που αφορούν σύγχρονα ζητήματα στις πολιτικοοικονομικές τάσεις των χωρών που ορίζονται μέσα στην περιοχή της Μεσογείου.

Στόχος η ενδυνάμωση της πολιτιστικής ανταλλαγής στην λεκάνη της Μεσογείου, ο σεβασμός της κουλτούρας των λαών που συνυπάρχουν σε αυτή, όπως και η
αποτροπή της ρητορικής μίσους μεταξύ των λαών των χωρών αυτών.

H έκθεση εντάσσεται στο πλαίσιο του 1ου Φεστιβάλ Μεσογειακού Πολιτισμού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Κώστα Θεωνά.

Συμμετέχουν αλφαβητικά:

Νικόλας Βεντουράκης, Didier Ben Loulou, Αθανάσιος Γάτος, Αλέξανδρος Γεωργίου, David Galljard, Χριστόφορος Δουλγέρης, Απόστολος Ζερδεβάς, Γεωργία
Κοτρέτσος, Παναγιώτης Λάμπρου, Χάρης Μασούρας, Ελένη Μουζακίτη, Δανάη Παναγιωτίδη, Μυρτώ Παπαδοπούλου, Έλενα Πόκα, Βασίλης A. Πουλαρίκας,
Alessia Rollo, Georges Salameh, Furkan Temir, Μαρίνος Τσαγκαράκης, Φίλιπ Τσιάρας, Παύλος Φυσάκης, Πάνος Χαραλαμπίδης-Μαίρη Χαιρετάκη, Γιάννης
Χατζηασλάνης.
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