Ποιείν και Πράττειν
Το Ποιείν & Πράττειν είναι Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία που
ιδρύθηκε το 2003 και ενεργοποιείται στο χώρο της κοινωνίας των
πολιτών, με δράσεις πολιτιστικές, ανθρωπιστικές και επιστημονικές, προσπαθώντας να φέρει τις επίσημες πολιτικές πιο κοντά
στους πολίτες.
Η δράση του ΠΟΙΕΙΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΕΙΝ για το Kids’ Guernica ξεκίνησε
στις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν στο Μπαλί, τον Αύγουστο
του 2005, για το 10 χρόνια της οργάνωσης. Εκεί εκτέθηκε πίνακας
παιδιών από την Αθήνα ο οποίος ετοιμάστηκε το ίδιο καλοκαίρι.
Το Πάσχα του 2006, το ΠΟΙΕΙΝ ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΕΙΝ οργανώνει Εκθεση και
εργαστήρια στο Καστέλι Ηρακλείου Κρήτης.
Τον Μάιο 2007 η δράση φιλοξενηθηκε από την Νομαρχία Χίου
στην κεντρική πλατεία της πόλης. Εκεί άρχισε η δημιουργία ενός
έργου με συμβολική παράσταση της συναδέλφωσης των λαών
Ελλάδας και Τουρκίας και το οποίο ολοκληρώθηκε πρόσφατα στη
Σμύρνη από μικτή ελληνο-τουρκική ομάδα παιδιών.
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Αbout POIEIN KAI PRATTEIN
POIEIN KAI PRATTEIN (To create and to do in greek) is a civil non
profit society, created in 2003 and is being activated in cultural
and humanitarian actions, as well as in consulting of local
authorities, trying to bring the official policies, national and
European, closer to the citizens.
The involvement of POIEIN KAI PRATTEIN in KIDS’ QUERNICA began
in 2005 when a painting made in Athens together with a greek
delegation joined the festivities in Bali for the 10 years of the
organisation .
At Easter 2006, POIEIN KAI PRATTEIN organized a KIDS’ QUERNICA
Exhibition in Kastelli of Heraclion-Crete together with the
Municiplity.
In May 2007, a multiple KIDS’ QUERNICA action was hosted by the
Prefecture of Chios, at the central square of the city, where the
start of the Chios-Turkey painting was made with the purpose of
being completed in Imir as a symbol of Greek-turkish friendship.
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Παιδιά απ’ όλο τον κόσμο
ονειρεύονται και ζωγραφίζουν την ειρήνη
Children of the World dream and paint
about Peace!..
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www.poieinkaiprattein.org

Στα πλαίσια του Συμπόσιου «Η Παραγωγικότητα του Πολιτισμού»
του Δίκτυου Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης ECCM
Jointly with the ECCΜ Symposium: “Productivity of Culture”

Kids’ Guernica , η «Γκουέρνικα των Παιδιών», είναι
ένα ειρηνευτικό κίνημα που ξεκίνησε το 1995 στην Ιαπωνία, 50
χρόνια μετά τη λήξη του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Απευθύνεται
σε παιδιά από όλο τον κόσμο και τα καλεί να εκφράσουν μέσα
από τη ζωγραφική την Ειρήνη. Οι ζωγραφιές των παιδιών, σαν
κινητές τοιχογραφίες, γίνονται σε καμβά διαστάσεων 3,5x7,5
μ. όπως ο πρωτότυπος πίνακας του Πικάσσο. Σκοπός του Kids’
Guernica είναι να καλλιεργήσει το φιλειρηνικό πνεύμα στα
παιδιά και τους νέους μέσα από τη ζωγραφική. Συγχρόνως, οι
ενήλικες που παρακολουθούν και βιώνουν τη δημιουργικότητα
και τη φαντασία των παιδιών όταν δουλεύουν, μπορούν να
ανακαλύψουν ξανά τον ενθουσιασμό που είναι κρυμμένος
μέσα τους: Η τέχνη των παιδιών μας δείχνει κάτι πέρα από τη
σκέψη

Kids’ Guernica is a peace
movement which started in 1995 in
Japan, 50 years after the end of 2d
World War. It addresses children all
over the world and calls them to express themselves on peace through
painting. Childrens’ drawings, like
portable murals, are painted on
camvases of the size of the original
Picasso painting (3.5x7.5m), which
70 years ago wanted to illustrate the
horror of the Spanish civil war.
Children participating in the making of the murals, unravel
their imagination and creativity in dealing with the notions
of war and peace. At the same time, the adults sharing these
experiences, can rediscover the enthousiasm that is hidden inside them : “Childrens’ art can show us things beyond rational
thought”
Takuya Kaneda, international
coordinator of KIDS’ QUERNICA

Η Έκθεση, 17- 21 Οκτωβρίου 2007

The Exhibition, 17- 21 October 2007

διεξάγεται στα πλαίσια του Συμποσίου: «Η Παραγωγικότητα του
Πολιτισμού» του Δικτύου Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης – ΕCCM. Περιλαμβάνει 15 πίνακες από Αφγανιστάν, Λίβανο,
ΗΠΑ (Σικάγο), Μαρτινίκα, Ν. Ζηλανδία, Ελλάδα (Αθήνα), Ιαπωνία
(Ναγκασάκι).
Στους πιο πρόσφατους πίνακες ανήκει και ο πίνακας «Χίος-Τουρκία» που ξεκίνησε από παιδιά της Χίου τον Μάιο και ολοκληρώθηκε μόλις πριν λίγες μέρες στην Σμύρνη από μικτή ελληνο-τουρκική ομάδα παιδιών.
Ο τελευταίος στη σειρά πίνακας Kids’ Guernica, ξεκίνησε
πριν λίγες μέρες και θα ολοκληρωθεί μπροστά στα μάτια των
επισκεπτών, το απόγευμα της Παρασκευής 18/10/2007

In the context of the Symposium “The Productivity of Culture” of the ECCM
(European Cultural Capitals and Months) Network, a KIDS’ GUERNICA
Exhibition is organized in Athens, with 15 Paintings from many countries
including : Afganistan, Lebanon, USA (Chicago) Martinique, New Zealand,
Greece (Athens), Japan (Nagashaki). The most recently completed painting
is the one that we have called “Chios -Turkey”: it was started in May 2007 in
Chios (Greece) and was carried over to Izmir –Turkey to be completed only
few days ago by a joint group of greek and turkish children.
The last painting that will be added to the exhibition, has recently started
in the 108th multicultural primary school of Athens and will be completed
during the Symposium time at Zappeion to be exhibited there on Friday the
18th October.

