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Arabella Dorman–con>ict artist: Οι πρόσφυγες μας διδάσκουν το
νόημα της ζωής

(http://thefreepress.gr/arabella-dorman-con>ict-artist/)

Συνεντεύξεις (http://thefreepress.gr/category/synentekseis/) | 10/10/2015 | συνέντευξη στην εφημερίδα ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΣυναντήσαμεΣυναντήσαμε    τητη  διεθνούςδιεθνούς  φήμηςφήμης    βρετανίδαβρετανίδα  ζωγράφοζωγράφο    ArabellaArabella DormanDorman  στοστο  ΜόλυβοΜόλυβο,  ,  ηη  οποίαοποία  μαςμας  μίλησεμίλησε  γιαγια  τηντην  σχέσησχέση  τηςτης  μεμε  τουςτους
πρόσφυγεςπρόσφυγες  αλλάαλλά  καικαι  γιαγια  τηντην  προσπάθειαπροσπάθεια  τηςτης  νανα  καταγράψεικαταγράψει  τοντον  πόνοπόνο  τωντων  ανθρώπωνανθρώπων  αυτώναυτών  πάνωπάνω  στονστον  καμβάκαμβά  τηςτης..

Η ίδια ως καλλιτέχνης πολέμου εργάζεται για τις ένοπλες δυνάμεις της Βρετανίας και ακολουθεί τους στρατιώτες στα πιο κρίσιμα πεδία μάχης.

Ταξιδεύοντας από το Ιράκ στο Αφγανιστάν και παρακολουθώντας όλη την καταστροφική διαδρομή  των προσφύγων προς το -πουθενά- έφτασε στη
Λέσβο για να δει από κοντά και να φωτογραφίσει  τη ροή των Σύριων προσφύγων από τα τουρκικά παράλια. Η συνάντηση μας είναι ολιγόωρη και
περιεκτική.

Μόλις έχει επιστρέψει από την Σκάλα Συκαμιάς όπου το νούμερο των αφίξεων της ημέρας τα λέει όλα…

2.600   άνθρωποι περιμένουν στην ακτή για να μεταφερθούν με τα λεωφορεία που έχουν μισθώσει οι ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο νησί 
προκειμένου να φτάσουν στα κέντρα υποδοχής της πόλης.

! Μοιράσου το στο Facebook (http://www.facebook.com/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fthefreepress.gr%2Farabella-dorman-con>ict-artist%2F)

" Κάντο tweet (https://twitter.com/intent/tweet?
text=Arabella%20Dorman%E2%80%93con>ict%20artist%3A%20%CE%9F%CE%B9%20%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82%20%CE%BC%CE%B1%CF%82%20%CE%B4%CE%B9%CE%B4%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%85%CE%BD%20%CF%84%CE%BF%20%CE%BD%CF%8C%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82&url=http://thefreepress.gr/arabella-

dorman-con>ict-artist/&via=thefreepressgr)
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Είναι φανερά συγκινημένη  και μου διηγείται το περιστατικό με μια  οικογένεια Σύριων  που βγαίνουν βρεγμένοι απ τη βάρκα  και πέφτουν στην
αγκαλιά της   καθώς τους βοηθάει να βγούνε από τη θάλασσα. Η Σύρια γυναίκα της πετάει κυριολεκτικά  το εξάχρονο αγόρι της  στα χέρια της και
πέφτει στην αγκαλιά της αρχίζοντας  να κλαίει.

Εκείνη προσπαθεί να την καθησυχάσει ότι όλα θα πάνε καλά …

ΔιαβάστεΔιαβάστε  τηντην  συνέχειασυνέχεια  στηνστην  εφημερίδαεφημερίδα  ΠΟΛΙΤΙΚΑΠΟΛΙΤΙΚΑ (http://www.politikalesvos.gr/dorman/)

ΕπισκεφθείτεΕπισκεφθείτε  τηντην  ιστοσελίδαιστοσελίδα  τηςτης Arabella Dorman Arabella Dorman (http://www.arabelladorman.com/) (http://www.arabelladorman.com/)
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Ο Δημήτρης Γέρος εκθέτει μετά από 20 χρόνια στην Αθήνα με
έμπνευση από τη Λέσβο (http://thefreepress.gr/o-dimitris-geros-
ektheti-meta-apo-20-chronia-stin-athina-me-ebnefsi-apo-ti-lesvo/)
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Ένα σπίτι «ποτισμένο» με ιστορία (http://thefreepress.gr/ena-
spiti-potismeno-me-istoria/)
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