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Καθόλη τη διάρκεια του Our Festival 8 θα παρουσιάζεται στον

γύρω χώρο του θεάτρου της Ρεματιάς η συλλογή “Τραύμα” της

Olena Kayinska από την Ουκρανία. Την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου και

ώρα 20:00-20:30, η καλλιτέχνις θα παρευρεθεί στο Φεστιβάλ για να

παρουσιάσει το έργο της σε μια ανοιχτή συζήτηση με το κοινό.

Το τραύμα είναι μία κατάσταση που υπερβαίνει τις επουλωτικές

δυνατότητες ενός σώματος. Ως αποτέλεσμα αυτού, κάτι σπάει,

σκίζεται, εξαφανίζεται ή αλλάζει μορφή. Η συλλογή “Τραύμα” της

Olena Kayinska μέσα από τα αρχετυπικά σύμβολα που αξιοποιεί η

καλλιτέχνις, διεγείρει αναμνήσεις και συναισθήματα συνδεδεμένα

με τις συνθήκες που ο καθένας μας βιώνει σήμερα.

“I work with naїve or pure art techniques, paired together with deep philosophical and

psychological senses. My fields of research are finding of inner peace, post-trauma

recovery, human inborn kindness, and love as the driving force of Universe. My

paintings-dreams take the observers inside, to the subconscious, to the core. Trying to

find the inner self, the observer wanders through the imaginary world, fantastic

forests, filled with symbolic images and archetypical symbols, inhabited with

mysterious creatures, each of which provides a guide to the final destination – our

heart. My aim is to make people happier.”

Η Olena Kayinska, από το Lviv της Ουκρανίας, με συμμετοχή σε

πάνω από 45 εκθέσεις και φεστιβάλ σύγχρονης τέχνης στην

Ουκρανία, τη Γερμανία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ, θα παρουσιάσει

τα έργα της στο Our Festival 8. Στις 4 Σεπτεμβρίου θα είναι κοντά

μας για να μιλήσει για το έργο της σε μια ανοιχτή συζήτηση με το

κοινό.

← Αlonisma, Ιταλία – Ελλάδα | East-west

wanderings harmonies and grooves 

→Μια ασπίδα όνειρα | A(r)CT

OUR FESTIVAL

Συνάντηση Αλληλέγγυων Καλλιτεχνών ~ 

a  Meeting  of Solidarity Artists

ΝΕΑ

Τι έγινε στο Our Fe stiva l 7!

Τι έγινε στο Our Fe stiva l 6!
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