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It-Teatru Salesjan iniedi linji sfużi, ġabra ta’
stejjer u fotografija
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L-AKTAR SEGWITI/ LI NQRAW

Tifla bl-akbar infestazzjoni ta’ qamel
f’rasha

Fl-10 t’Ottubru, ġewwa t-Teatru Salesjan f’Tas-Sliema, se jkun qiegħed jitnieda
linji sfużi, ġabra ta’ stejjer u fotografija. Dan, b’kitba ta’ Clifford Jo Żahra u Ancel
Cefai u b’fotografija ta’ David Grima, se jkun qiegħed isegwi sforz mibni fuq
sena minn grupp ta’ żgħażagħ li ttanta jisfida l-isterjotip Slimiż permezz tal-arti.
Dan il-proġett interdixxiplinarju, proprju għaliex iżewweġ flimkien il-letteratura
mal-fotografija, huwa ffinanzjat mill-Youth in Action.
Il-proġett telaq mix-xewqa li Tas-Sliema tkun narrata f’dawl ieħor, f’dawl
differenti minn dak li ilna nisimgħu. Tas-Sliema f’dawn l-istejjer jidher jilqa’ fih
nies mill-iżjed umli, nies li qed iħabbtu wiċċhom ma’ problemi kbar fil-ħajja
b’mumenti spissi ta’ qtigh il-qalb. Fi ftit kliem, dawn huma nies li ma jidhrux filkonċezzjoni popolari li teżisti s’issa dwar is-Slimiżi, dawk li għal ħafna jidhru
bħala poplu maqtugħ għalih, jgħix ħajja ta’ lussu bi ftit li xejn problemi.
Il-fotografija tinqasam f’żewġ tipi. Hemm dik imsejħa bħala Street Photography
u l-oħra li hija iżjed maħsuba u kreattiva. Il-fotografija tat-triq hija spontanja,
bir-ritratti meħudin fit-toroq ta’ Tas-Sliema f’ħinijiet differenti tal-ġurnata.
Dawn l-istess ritratti eventwalment wasslu sabiex jispiraw l-istejjer fittizji. Millbanda l-oħra, għadd ġmielu ta’ ritratti mbagħad tnebbaħ mill-istejjer infisihom,
sabiex b’hekk iċ-ċiklu ta’ ‘Ritratt – Kitba – Ritratti daħal fis-seħħ.
L-istejjer ilaqqgħuna ma’ bosta’ karattri. Ilaqqgħuna mal-omm li tibki bid-dulur
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f’jum ta’ ferħ, mal-immigrant jew mal-anzjan mogħtija l-ġenb, ma’ nisa
misterjużi li għajr għall-ħarsa tagħhom ma taf xejn iżjed dwarhom, ma’ oħrajn
b’kundizzjonijiet fiżiċi, mar-raġel sindikajr u l-mara li tħobb fis-skiet, malbniedem mgħobbi bin-nostalġija u l-anzjana li terħi ruħha għall-providenza taloħrajn. Dawn mhumiex l-istejjer tas-Slimiżi li ħafna għandhom f’moħħhom,
dawn huma stejjer li ħarġu minn Tas-Sliema imma li fil-verità jistgħu jseħħu
kullimkien għax fihom għandhom il-qalb li tħabbat u li tuġa’. Ma jidhrux
negozjanti, avukati jew nies ta’ suċċess. Hawn jidhru karattri ġwejda, karattri li
l-ħajja tathom fuq wiċċhom minħabba f’kurrenti li mhux dejjem kienu filkontroll tagħhom.

L-Ebola fuq laġenda tassummit tal-ASEM

Linji sfużi kien proġett li involva għadd ta’ żgħażagħ f’sensiela ta’ workshops
dwar temi li b’xi mod jew ieħor ilkoll ikkontribwew b’risq iżjed immaġinazzjoni
u ispirazzjoni għall-artisti minbarra li ħolqu djalogu bejn żgħażagħ li ġejjin
minn sfond differenti imma li lkoll jintrabtu f’Tas-Sliema b’modi kuntrastanti.

Tal-Bubbles
jaħfrilhom imma
tlieta ntbagħtu
l-ħabs u tnejn
b’sentenza
sospiża

Il-ktieb jitnieda fl-10 t’Ottubru fit-8pm. Dakinhar tiftaħ ukoll l-esebizzjoni
fotografika li se tibqa’ għaddejja sat 12 t’Ottubru, it-tnejn ġewwa t-Teatru
Salesjan. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna ta’ facebook
https://www.facebook.com/linjisfuzi jew idħlu direttament fil-paġna tat-tnedija:
https://www.facebook.com/events/567399420056114/.
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