
“Υπάουει κάςι μα δειπ, 

ρςάρξσ για λίγξ!” 
Kara Walker 

6o Παμαορακειακό Λαθηςικό σμέδοιξ  

ε έμαμ κόρμξ πξσ αλλάζει 

Σξ δικαίωμα ρςημ εκπαίδεσρη και  

η εκπαίδεσρη ρςα αμθοώπιμα δικαιώμαςα 



Μαθηςέπ 

              Α΄ ςάνη 

 Δαμάη-Λαοία Αγάθξσ  

 Δλέμη Γεωογίξσ 

  Λαοιάμμα Γοαςρία  

 Δήμηςοα Ιαπίδξσ 

 Χοήρςξπ  Ιξλώμιαπ  

 Λαοία Αμαρςαρία Μικξλαΐδξσ  

 Δσρςάθιξπ Πασλίδηπ 

 Ιωμρςαμςίμα Αοιάδμη 

πσοάκη 

 ξτία Χαςζηρςεταμίδξσ  

 

 

 

        Β΄ ςάνη 

Ιωμρςαμςίμξπ Αβοαάμ  

Δσάγγελξπ Ασγεοίδηπ  

Πέςοξπ Θωάμμξσ 

Δλέμη Παςράλα  

Βιξλέςα-Γεωογία ιρμαμίδξσ 

Γεώογιξπ ςσλιάδηπ 

   

Υπεύθσμξι καθηγηςέπ: 

  Φωςίξσ Μαοία 

    Σπαμόπ Θεόδωοξπ 

      Καοαμάριξσ Σωρράμα 

 Γ΄ ςάνη 

Αλέναμδοξπ Αθαμαριάδηπ  

ξτία Παπαξικξμόμξσ 

Γεώογιξπ  πσοίδηπ 

Οσοαμία πσοξπξύλξσ  

Δλιράβες - Λαοία  τήκα  

Δλέμη Σξύλιξσ 

Αλενία Σοιαμςατσλλίδξσ  



Ζ παιδεσςική ανία ςηπ ςέυμηπ,  

με μια πιξ διεσοσμέμη ενέςαρη,  

απξςελεί ιδαμικό ρσμεκςικό δερμό  

μεςανύ ςωμ αμθοώπωμ.  



Η ανία ςξσ μα ζειπ και μα κιμείραι 

υωοίπ καςαμαγκαρμξύπ  

παοά μόμξ με κάπξιξσπ πεοιξοιρμξύπ 

πξσ σπαγξοεύει η κξιμωμία. 



Ai Weiwei 
Έμαπ ακςιβιρςήπ καλλιςέυμηπ πξσ ετιρςά ςημ ποξρξυή 

ρςιπ παοαβιάρειπ ςωμ αμθοωπίμωμ δικαιωμάςωμ   



Ζ κσβεομηςική καςαρκξπεία,  

έμα κασςό θέμα ρςημ ρύγυοξμη ςέυμη,  

αλλά και ρςη ζωή ςξσ Ai Weiwei.  

Ai Weiwei, S.A.C.R.E.D., 2011-2013 



Ai Weiwei, S.A.C.R.E.D.  2011-2013 



ε μια υώοα όπξσ η ελεσθεοία ςξσ λόγξσ ΔΔΜ ΑΜΑΓΜΩΡΘΕΔΣΑΘ ωπ δικαίωμα,  

η αρςσμξμία ςξμ έυει υςσπήρει, ςξμ κοάςηρε ρε κας’ ξίκξμ πεοιξοιρμό,  

ςξμ σπέβαλε ρε επιςήοηρη. Ηεωοείςαι απειλή για ςημ «αομξμική κξιμωμία». 



Από ςη ρσμςοιβή εμόπ αουαίξσ αγγείξσ  

ρςημ απαγγελία ςωμ παιδικώμ ξμξμάςωμ  

πξσ πέθαμαμ εναιςίαπ κσβεομηςικήπ αμέλειαπ.  



Safepassage  Berlin 

 
14.000 γιλέκα  

αμςιποξρωπεύξσμ 

ςξσπ αμθοώπξσπ 

πξσ διέτσγαμ  

από ςιπ ρσγκοξύρειπ 

και καςέληναμ  

ρςη Κέρβξ. 



Law of the Journey  

«Δεμ σπάουει  

κοίρη ποξρτύγωμ, 

αλλά μόμξ 

αμθοώπιμη κοίρη 

... Ιαςά ςημ 

αμςιμεςώπιρη  

ςωμ ποξρτύγωμ 

έυξσμε υάρει  

ςιπ πξλύ βαρικέπ 

μαπ ανίεπ».  





Sunflower seeds  2010 

Ο Ai Weiwei γέμιρε ςημ Tate ςξσ Κξμδίμξσ με 100.000.000 ηλιόρπξοξσπ. 

Ιάθε έμαπ ήςαμ τςιαγμέμξπ από έμαμ κιμέζξ ςευμίςη. 



Πξλλά ενακξλξσθξύμ μα γίμξμςαι με ςξ υέοι,  

ρε μια ξικξμξμία όπξσ ςα μηυαμήμαςα είμαι ακοιβά  

και η εογαρία (αμθοώπιμη ζωή εμ γέμει) είμαι τθημή. 

Sunflower seeds 2010  



«ςη Ιίμα είμαι ρσμευώπ σπό επιςήοηρη. 

Ακόμα και η παοαμικοή και πιξ αβλαβήπ 

κίμηρή μξσ μπξοεί – και ρσυμά γίμεςαι – 

μα λξγξκοίμεςαι από ςιπ αουέπ». 

Surveillance camera with marble stand  2015 



Kara Walker 
Ζ καλλιςέυμηπ πξσ εικξμξγοατεί ςξσπ ετιάλςεπ ςξσ αμεοικαμικξύ μόςξσ 



Από κόοη ζωγοάτξσ ρςημ Ιαλιτόομια... 

αμεπιθύμηςη «μαϊμξύ» ρςημ Γεωογία ςηπ Αμεοικήπ. 



Οι εικόμεπ ςηπ είμαι ρυεςικέπ με ςξ οαςριρμό και ςιπ ςεοάρςιεπ κξιμωμικέπ 

και ξικξμξμικέπ αμιρόςηςεπ πξσ ενακξλξσθξύμ μα διαιοξύμ ςημ Αμεοική.  



Ζ εγκαςάρςαρη 

ρσμδέει ςξ παοόμ 

με ςξ παοελθόμ  

Darkytown Rebellion 2001 



Έμαπ τόοξπ ςιμήπ  





Ζ ζάυαοη ρςιπ ποώςεπ 

ύλεπ είμαι κατέ. 

Ζ λεσκή ζάυαοη,  

μια μεςαγεμέρςεοη 

ετεύοερη, 

λεσκάμθηκε από ςξσπ 

ρκλάβξσπ. 







Σξ ζαυαοξκάλαμξ 

ςοξτξδξςήθηκε υειοξκίμηςα 

ρςξσπ μύλξσπ,  

μια επικίμδσμη διαδικαρία  

πξσ είυε ωπ απξςέλερμα  

ςημ απώλεια ςωμ άκοωμ 

και ςηπ ίδιαπ ςηπ ζωήπ... 



Η ςέυμη δε τιλξδξνεί μα αλλάνει ςξμ κόρμξ, 

 η ςέυμη απλά διαςσπώμει εοωςήμαςα. 

 

 

Δσυαοιρςξύμε ! 
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