ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κοιτώντας την Ευρώπη από το Νότο
Προβολή ταινίας και συζητήσεις
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Μαΐου 2015
Goethe-Institut Athen,
Ομήρου 14-16, Τηλ.: 210 3661000
H διημερίδα του διεθνούς ερευνητικού δικτύου «Transmed! Σκέψεις της Μεσογείου και
ευρωπαϊκή συνείδηση» αναστοχάζεται κρίσιμα ζητήματα της κοινής ζωής των ανθρώπων
στην Ευρώπη.
Σε συνεργασία με το Goethe-Institut Athen
Η έναρξη των εργασιών της διημερίδας γίνεται με την ταινία ΧΕΝΙΑ του Πάνου Χ. Κούτρα.
H ταινία του Πάνου X. Κούτρα Xenia, μια νέα ελληνική Οδύσσεια, μιλά για μια χαμένη
νεότητα και για κατακερματισμένες ταυτότητες. Σκιαγραφεί την εικόνα μιας κοινωνίας σε
κρίσιμη κατάσταση και θέτει ένα ερώτημα, το οποίο θα εξεταστεί στο πλαίσιο της εκδήλωσης
υπό το φως των επίκαιρων πολιτικών συζητήσεων: Πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε το
μέλλον της Ευρώπης;
Τρεις κύκλοι συζητήσεων θα αναζητήσουν απαντήσεις στο συγκεκριμένο ερώτημα: Τέχνη
και ελευθερία, ή Πώς μπορούμε να διεκδικήσουμε μεγαλύτερα περιθώρια ελιγμών της
πολιτικής και της κοινωνικής δράσης; Τι μπορούμε να διδαχθούμε από την ιστορία των
γερμανο-γαλλικών σχέσεων και την αλληλεπίδραση των δύο χωρών σε ό, τι αφορά τις
προκλήσεις της πολιτιστικής πολιτικής και της πολιτικής για τη νεολαία; Ποια είναι η
σημασία της αναγνώρισης και της απώλειας – σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο;
Δεν πρέπει άραγε να επαναδιατυπώσουμε το μεγάλο ερώτημα για το μέλλον της Ευρώπης με
απλά λόγια και να ρωτήσουμε: Πώς μπορούμε να ζήσουμε; Πώς θέλουμε να ζήσουμε μαζί;
Μετά τις ημερίδες στη Μασσαλία, τη Νάπολη, τη Λισσαβόνα και την Κωνσταντινούπολη, το
διεθνές ερευνητικό δίκτυο «Transmed! Σκέψεις της Μεσογείου και ευρωπαϊκή συνείδηση»
προσκαλεί σε μια κριτική εξέταση του κυρίαρχου πολιτικού λόγου και σε έναν
επανασχεδιασμό της Ευρώπης από τη σκοπιά του Νότου, στο Goethe-Institut Athen.
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πέμπτη 14 Μαΐου 2015, 20:00
Xenia
Χαιρετισμός
Dr. Matthias Makowski, Γενικός Διευθυντής του Goethe-Institut Athen και Διευθυντής των
Ινστιτούτων Goethe της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Εισαγωγή
Markus Messling (Πανεπιστήμιο του Πότσνταμ), εκπρόσωπος του Transmed!
Προβολή ταινίας
Xenia – (128´, Ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους)
Ακολουθεί συζήτηση με θέμα «Χαμένη νεότητα; Τέχνη και ελευθερία»
Ομιλητές:
Παναγιώτης Ευαγγελίδης, συγγραφέας, συν-σεναριογράφος της ταινίας Xenia
Μαρία Κατσουνάκη, αρθρογράφος, εφ. Καθημερινή
Tanja Michalski, Διευθύντρια της Bibliotheca Hertziana του Ινστιτούτου Max Planck για την
Ιστορία της Τέχνης
Συντονιστής: Franck Hofmann
Παρασκευή 15 Μαΐου 2015, 19:00
Στοχαζόμενοι την Ευρώπη από τη σκοπιά του Νότου
Χαιρετισμός
Juliane Stegner, Διευθύντρια πολιτιστικών προγραμμάτων του Goethe-Institut Athen και των
Ινστιτούτων Goethe της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Εισαγωγή
Franck Hofmann (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου), εκπρόσωπος του Transmed!
1ος κύκλος: Προκλήσεις της πολιτιστικής πολιτικής και της πολιτικής για τη νεολαία
Gunter Gebauer (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου)
Nora Lafi (Κέντρο Σύγχρονων Ανατολικών Σπουδών του Βερολίνου)
Matthias Makowski, Γενικός Διευθυντής του Goethe-Institut Athen και Διευθυντής των
Ινστιτούτων Goethe της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Συντονιστής: Markus Messling
2ος κύκλος: Πώς μπορούμε να ζήσουμε μαζί; Αναγνώριση και απώλεια
Ομιλητές:
Gunter Gebauer (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου)
Jacques Poulain (Πανεπιστήμιο Paris VIII)
Maria Couroucli (Γαλλική Σχολή Αθηνών)
Συντονιστής: Markus Messling
Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής εταιρίας διανομής Feelgood Entertainment
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Η ταινία θα προβληθεί στα ελληνικά με αγγλικούς υπότιτλους
Οι συζητήσεις θα γίνουν στα Γερμανικά, τα Ελληνικά και τα Γαλλικά με ταυτόχρονη
μετάφραση
Είσοδος ελεύθερη

--------------------------------------------------------------------------------------------Με την παράκληση της αναφοράς
Πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό: Βίκυ Τραχανή, Τηλ. 210 3661 04
www.goethe.de/athen
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