
Το Face Forward …into my home αποτελεί 
διαδραστικό πρόγραμμα, το οποίο εστιάζει σε 
ιστορίες ανθρώπων που αναγκάστηκαν να 
αφήσουν την πατρίδα τους και προσπαθούν 
να ξαναχτίσουν τη ζωή τους στην Ελλάδα. 
Περιλαμβάνει βιωματικά εργαστήρια αφήγησης 
στα οποία πρόσφυγες, με έναυσμα την παρου-
σίαση έργων από τη συλλογή του Εθνικού 
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), αφηγούνται 
προσωπικές τους ιστορίες, φωτογράφιση των 
συμμετεχόντων και έκθεση με τα φωτογραφικά 
πορτρέτα των συμμετεχόντων και ηχητικά κείμενα 
των προσωπικών ιστοριών τους. 
Στο Face Forward …into my home συμμετέχουν 
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που ζουν 

στην Αθήνα και υποστηρίζονται μέσω του προ-
γράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την 
Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA, το οποίο παρέχει 
αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και οικονομική 
στήριξη σε χιλιάδες πρόσφυγες και αιτούντες 
άσυλο στην Ελλάδα. 
Το Face Forward …into my home σχεδιάστηκε 
και υλοποιήθηκε από το ΕΜΣΤ και, ειδικότερα, 
από το τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και 
με χρηματοδότηση του τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ECHO),  το πλαίσιο του 
προγράμματος ESTIA. 

Face Forward …into my home is an interactive 
art project focused on the stories of people who 
have been forced to leave their homelands and 
are rebuilding their life in Greece. It includes 
storytelling workshops inspired by a selection 
of contemporary artworks from the collection 
of the National Museum of Contemporary Art, 
Athens (EMST), the photo shooting of portraits, 
and a photography exhibition about and with 
refugees and asylum-seekers, now living in the 
greater Athens area, benefitting from ESTIA, the 

Emergency Support To Integration and Accom-
modation programme, which provides urban 
accommodation and cash assistance to thou-
sands of asylum seekers and refugees in Greece.
Face Forward …into my home was designed 
and implemented by EMST’s Education Depart-
ment with the support of UNHCR, the UN Refugee 
Agency, and funding by the European Commis-
sion’s department for European Civil Protection 
and Humanitarian Aid Operations (ECHO) in the 
framework of the ESTIA programme
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Through the gaze of others
Portraits and stories from the project 

Face Forward ...into my home
curated by:  Giannis Vastardis, Vasilis Kapsis, Marina Tsekou

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει το ζήτημα παροχής 
ασύλου σε ξένους από την αρχαιότητα. Ο 
Αισχύλος με τις «Ικέτιδες», την πρώτη τραγωδία 
που αναφέρεται σε αυτό, έθεσε επί τάπητος 
ένα μείζον ηθικό δίλημμα. Όμως και οι ίδιοι οι 
Έλληνες βίωσαν εκπατρισμούς και δυσκολίες 
επιβίωσης και προσαρμογής σε ξένες χώρες, 
ειδικότερα τα τελευταία εκατό χρόνια. Δεν  
μπορούν λοιπόν να παραμένουν αδιάφοροι 
απέναντι σε ανθρώπους που εγκατέλειψαν 
βίαια τις πατρίδες και τους δικούς τους, 
χάνοντας κεκτημένα και αναφορές μιας ζωής 

και ζητούν μια αξιοπρεπή συνθήκη ζωής και 
καταφύγιο εδώ, μόνιμα ή προσωρινά, για να 
επουλώσουν τραύματα ψυχής και σώματος 
και να κάνουν μια, εκ προοιμίου δύσκολη, νέα 
αρχή.  Από το πρόγραμμα Face Forward…
into my home που πραγματοποιήθηκε από το 
ΕΜΣΤ και την UNHCR επιλέξαμε για το Φεστιβάλ 
Αρχαίας Ολυμπίας, τις φωτογραφίες και τις 
μαρτυρίες 8 ανθρώπων που μιλούν για την 
εμπειρία τους στην Ελλάδα.

Κατερίνα Κοσκινά 
Διευθύντρια ΕΜΣΤ

The provision of asylum-seekers to foreigners oc-
cupied Greece since antiquity. Already in the 
Classical period, we find Aeschylus posing a 
weighty moral dilemma in The Suppliants, the first 
play to address this issue. However, Greeks have 
been forced to emigration and difficult condi-
tions of survival in foreign countries, particularly 
in the last 100 years. If nothing else, it is incon-
ceivable that they could remain indifferent to 
others who have been forced to leave behind 
homeland and family, deprived of their bearings 
and possessions, and seeking decent living con-

ditions and refuge here, temporary or perma-
nenant, that will let them heal the deep phys-
ical and spiritual wounds of their displacement 
and make a new life for themselves, however 
difficult that is at the outset. 
From the program Face Forward…into my 
home that was reaized by EMST and UNHCR, we 
chose for the exhibition at the Ancient Olympia 
Festival the testimonies and photographs of 
eight persons who describe their experience in 
Greece. 

 Katerina Koskina
EMST Director

ωράριο λειτουργείας / opening hours: 08:00 - 20:00 site: www.emst.gr, www.faceforward.gr

20.07 - 20.08. 2018 Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας
Archaeological Museum of Olympia

In the framework of the International Festival of Ancient OlympiaΣτο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυμπίας 2018

Μέσα από άλλα μάτια
Πορτρέτα και ιστορίες από το πρόγραμμα
Face Forward ...into my home
επιμέλεια έκθεσης: Γιάννης Βασταρδής, Βασίλης Καψής, Μαρίνα Τσέκου

[...] Θέλω να απολαύσω τη ζωή μου, είμαι ονειροπόλος και είμαι αποφασισμένος να πετύχω. [...]
[...]  I want to enjoy my life, I am a dreamer and I am determined to succeed [...]

Με την υποστήριξη
With the support of  

Με τη χρηματοδότηση
With the funding of 
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Carlos (Συρία), 2017, 
Ψηφιακή εκτύπωση μελάνης αρχειακών προδιαγραφών,160 x 120 εκ.
Carlos (Syria), 2017, Giclée fine art print, 160 x 120 cm

Azizi (Afghanistan), 2017, Giclée fine art print, 120 x 177 cm

Αzizi (Αφγανιστάν), 2017, 
Ψηφιακή εκτύπωση μελάνης αρχειακών προδιαγραφών, 120 x 177 εκ.

Patricia (Καμερούν), 2017,
Ψηφιακή εκτύπωση μελάνης αρχειακών προδιαγραφών, 120 x 180 εκ.
Patricia (Cameroon), 2017, Giclée fine art print, 120 x 180 cm

Reem (Συρία), 2017, 
Ψηφιακή εκτύπωση μελάνης αρχειακών προδιαγραφών, 120 x 185 εκ.
Reem (Syria), 2017, Giclée fine art print, 120 x 185 cm

Dabbas (Συρία), 2017, 
Ψηφιακή εκτύπωση μελάνης αρχειακών προδιαγραφών, 120 x 165 εκ.
Dabbas (Syria), 2017, Giclée fine art print, 120 x 165 cm

Μaya (Τυνησία), 2017,
Ψηφιακή εκτύπωση μελάνης αρχειακών προδιαγραφών, 160 x 120 εκ.
Μaya (Tunisia), 2017, Giclée fine art print, 160 x 120 cm

John (Ζιμπάμπουε), 2017, 
Ψηφιακή εκτύπωση μελάνης αρχειακών προδιαγραφών, 160 x 120 εκ.
John (Zimbabwe), 2017,Giclée fine art print, 160 x 120 cm

[...] Σκέφτομαι, λοιπόν, τα δυο παιδιά μου και τα όνειρα που εύχομαι 
να κάνουν όταν κοιμούνται την νύχτα. [...]
[...] I think about my two children and the dreams I hope they have 
when they sleep at night. [...]
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[...] Αυτό που ζήσαμε ήταν σαν μια μετάβαση από το σκοτάδι στο φως[...]
[...] What we experienced was a transition from dark to light. [...]

2
[...] όσο σκοτεινός και αν είναι ο δρόμος που έχουμε μέχρι τώρα δια-
νύσει, πάντα στο τέλος του θα υπάρχει ένα φως.
[...] And dark as the way here has been, at the end of the tunnel 
there will always be light.
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[...] Όταν γύρισα σπίτι, σκέφτηκα τον εαυτό μου και 
την κοπέλα μου που είναι μακριά μου. [...]
[...]  As soon as I returned home, I thought of myself 
and my girlfriend, who is far away. [...]
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[...] Μέσω της Τέχνης, η φωνή σου μπορεί να φτάσει 
σε πολλούς ανθρώπους και πολλούς τόπους. [...]
[...]  With art, your voice can reach a lot of people 
in many different countries. [...]
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[...] Αγαπώ τη ζωή, αγαπώ τους ανθρώπους και 
θέλω να είμαι δραστήρια και ονειροπόλα. [...]
[...] I love life, I love people, and I want to 
be active—and a dreamer, too. [...]
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[...]  Όταν το είδα, σκέφτηκα ένα ελληνικό τραγούδι που όταν το ακούω 
συγκινούμαι πολύ. [...]
[...] When I saw it, I thought of a Greek song, which always touches me. [...]
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Bryan (Zimbabwe), 2017, Giclée fine art print, 120 x 160 cm

Bryan (Ζιμπάμπουε), 2017, 
Ψηφιακή εκτύπωση μελάνης αρχειακών προδιαγραφών,120 x 160 εκ.
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