Αθήνα, 3 Ιουνίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Βίντεο με την τεχνική stop-motion από τα παιδιά του Πολυδύναμου Κέντρου
Προσφύγων Ε.Ε.Σ.

Το Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Ε.Ε.Σ. συνεργάζεται με το Εθνικό Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ) από το φθινόπωρο του 2018, με στόχο την ψυχοκοινωνική
στήριξη παιδιών και εφήβων προσφύγων. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας,
δημιουργήθηκε μία ταινία με την τεχνική «stop motion», προκειμένου τα παιδιά
πρόσφυγες να κατανοήσουν τη σύγχρονη τέχνη, να καλλιεργήσουν τη
δημιουργικότητά τους και να ανακαλύψουν νέους τρόπους έκφρασης.
Συγκεκριμένα, η ομάδα των παιδιών προσφύγων, ηλικίας 6 έως 12 ετών, με την
υποστήριξη του προσωπικού του Πολυδύναμου Κέντρου και του Εθνικού Μουσείου
Σύγχρονης Τέχνης, μοιράστηκε τις ιστορίες της και μίλησε για την εμπειρία του
ταξιδιού της μέχρι την Ελλάδα. Όλες οι σκέψεις και οι συζητήσεις που έγιναν
αποτυπώθηκαν σε μια ιστορία, στην ιστορία της Ζαϊνάμπ.
«…Η Ζαϊνάμπ γεννήθηκε στο Αφγανιστάν και φτάνει στην Ελλάδα, όπου ξεκινάει τη
φοίτησή της στο σχολείο. Ολοκληρώνοντας την εκπαίδευσή της και επιθυμώντας τα
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παιδιά στην πατρίδα της να μορφωθούν, όπως και η ίδια, επιστρέφει και χτίζει ένα
σχολείο για τα παιδιά εκεί…..»
Τα παιδιά, με τη βοήθεια του υπεύθυνου εικαστικού του μουσείου, προετοίμασαν
όλο το υλικό (χειροτεχνίες, ζωγραφιές) που απετέλεσε το «σκηνικό» της ταινίας
τους. Όλες οι κατασκευές χρησιμοποιήθηκαν ως μοντέλα (props) για την ταινία, που
κινηματογράφησαν τα ίδια τα παιδιά.
Η πρώτη προβολή της ταινίας, που πραγματοποιήθηκε στο Πολυδύναμο Κέντρο
Προσφύγων, ήταν μια στιγμή χαράς και υπερηφάνειας για όλη την ομάδα!
Το βίντεο με τίτλο «Zainab’s School Flower of Paradise» είναι διαθέσιμο στο
επίσημο κανάλι του Ε.Ε.Σ. στο YouTube.
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Athens, 3 June 2020

PRESS RELEASE
Video with the technique of stop-motion by the children of the
Multifunctional Centre for Refugees

The Multifunctional Centre for Refugees of the Hellenic Red Cross has been
cooperating with the National Museum of Contemporary Art (EMST) since the fall of
2018, with the aim at providing psychosocial support to children and adolescent
refugees. As part of this collaboration, a film with the "stop motion" technique was
created, encouraging thus refugee children to understand contemporary art,
cultivate their creativity and discover ways to express themselves.
In particular, the group of refugee children, aged 6 to 12, with the support of the
staff of the Multifunctional Centre and the National Museum of Contemporary Art,
shared their stories and talked about the experience of their trip to Greece. All the
thoughts and discussions that took place were transformed in one story, the story of
Zainab.
«..Zainab was born in Afghanistan and when she arrives in Greece, she starts
attending school. After completing her education and wishing the children in her
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homeland to be educated, like herself, she returns and builds a school for the children
there…»
The children, with the help of the artist of the museum, prepared all the material
(crafts, paintings) that was the "setting" of their film. All the handcrafts were used as
props for the film, which was filmed by the children themselves.
The first screening of the film, which took place at the Multifunctional Centre for
Refugee, was a moment of joy and pride for the whole team!
The video titled " Zainab’s School Flower of Paradise" is available on the official
YouTube channel of the Hellenic Red Cross.
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