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  «Ανάσες» πολιτισμού και τέχνης στη Θεσσαλονίκη
επί 20 ημέρες

Πηγή: KARFITSA Σελ.: 19 Ημερομηνία
έκδοσης:

25-09-2021

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

852.61 cm² Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

560 ΦΕΣΤΙΒΑΛ «ΔΗΜΗΤΡΙΑ»

«Ανάσες» πολιτισμού και τέχνης 
στη Θεσσαλονίκη επί 20 ημέρες

Καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα δώσουν επί 20 ημέρες «ανάσες» στους Θεσσαλονικείς, μέσα από το 
560 Φεστιβάλ Δημητρίων. 'Ενα πρόγραμμα γεμάτο εικόνες, ήχους και πρωτοποριακές ιδέες όπως τόνισε σε δηλώσεις της 

η αντιδήμαρχος πολιτισμού και τουρισμού του δήμου Θεσσαλονίκης, Μαρία Καραγιάννη.

ι εκδηλώσεις αγγίζουν όλο 
το φάσμα των τεχνών. Πάνω 
από 200 καλλιτέχνες και 

σχήματα, μεταξύ τους βραβευμένοι 
σκηνοθέτες, χορογράφοι, μουσικοί 
και εικαστικοί θα συμμετάσχουν, 
προερχόμενοι από την Ελλάδα, 
αλλά και χώρες του εξωτερικού, 
όπως Ιταλία, Βέλγιο., Η.ΠΑ, 
Βρετανία, Νορβηγία. «Σταθμός 
της φετινής διοργάνωσης είναι η 
συνεργασία μας με σημαντικούς 
πολιτιστικούς φορείς», επεσήμανε 
η αντιδήμαρχος.

Η ιδέα πίσω από το φετινό θέμα
Από την πλευρά ίου ο δήμαρ- 

xos ins πόληε Κωνσταντίνοε Ζέρβαε 
ανέφερε ότι «φέτοε με καλύτερες 
συνθήκεε, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Δημητρίων, ερχόμαστε σε επαφή με 
το κοινό. Έχουμε εξαιρετικά Δημή- 
τρια, σε μια πυκνή χρονική περίοδο, 
από την 1 η έωε την 20ή Οκτωβρίου. 
Εξάλλου, αυτέε ήταν και οι προθέσειε 
τηε Διοίκησήε pas: να έχουμε σε ένα 
σχετικά πυκνό χρονικό διάστημα πε
ρίπου τριών εβδομάδων εκδηλώσεις 
ουσιαστικές σε όλουε τους τομείε του 
πολιτισμού και τηε τέχνηε».

Αναφερόμενοε στο σκεπτικό πίσω 
από τον τίτλο των 56ων Δημητρίων 
που είναι η λέξη «Ανάσεε», ο κ. Ζέρ- 
βαε είπε ότι «όπωε όταν κάποιος κάνει 
ένα μακροβούτι και θέλει να βγει έξω 
από το νερό και να βγάλει τη μάσκα 
του για να πάρει ανάσεε, κάπωε έτσι 
ήρθε η ιδέα για την ονομασία των 
φετινών Δημητρίων». 0 ίδιοε έκανε 
ειδική μνεία και για την έκθεση για 
τον εορτασμό των διακοσίων χρό
νων από την Ελληνική Επανάσταση, 
«Λεωνίδαε- Ναπολέων- Μπότσαρηε. 
Η γλώσσα των συμβόλων» στο Τελ- 
λόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ., όπου 
στα εγκαίνια θα παραστεί η Πρόεδροε 
τηε Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλα-

ροπούλου και θα αποτελέσει την έναρξη 
του Φεστιβάλ.

0 ηθοποιόε και Συντονιστής τηε Επι- 
τροπήε Καλλιτεχνικών Συμβούλων ins 
φετινής διοργάνωσης, Ams Σακελλαρίου 
μίλησε πιο εκτενέστερα για την κεντρική 
ιδέα ins διοργάνωσης για εφέτοε λέγο
ντας ncos πηγάζει από τιε δυσκολίες που 
αντιμετώπισαν οι άνθρωποι που βρέθη
καν αντιμέτωποι με τον κορονοϊό. «Όλοι 
pas μέσα στην πανδημία είχαμε έναν 
γνωστό ή συγγενικό pas πρόσωπο που 
βρέθηκε σε δύσκολη θέση ή χρειάστηκε 
να διασωληνωθεί. Η στιγμή που το άτομο 
που χρειάστηκε να διασωληνωθεί "επέ
στρεψε" και κατάφερε να ανασάνει μόνο 
του το πρώτο 24ωρο είναι μια πολύ ση
μαντική στιγμή.Έτσι προσπαθήσαμε μέσα 
από την τέχνη να βρούμε και εμείς μια

"ανάσα"».

INFO
Τα 56α Δημήτρια
Διάρκεια: 1 - 20 Οκτωβρίου
• Εικαστικά, θέατρο, Μουσική, Χορός, 

Performance, Κινηματογράφος, Φωτο
γραφία, Εργαστήριο

• 20 παραγωγές από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό και 1 εργαστήριο σύγχρο
νου χορού

• Χώρες προέλευσης καλλιτεχνών και 
καλλιτεχνικών σχημάτων: Ελλάδα, Ιτα
λία, Βέλγιο, Η ΠΑ, Νότια Αφρική, Μεγάλη 
Βρετανία, Γαλλία, Κύπρος, Νορβηγία

• Χώροι παραστάσεων: Μέγαρο Μού
σι ms Θεσσαλονίκης, ΤελλόγλειοΊδρυμα 
Τεχνών ΑΠΘ, Βασιλικό θέατρο, θέατρο 
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Απο

θήκη Γ' 0ΛΘ, Αποθήκη Δ' 0ΛΘ, θέατρο 
Άνετον, Momus - Μουσείο Σύγχρονης 
Τέχνης, Αγιορειτική Εστία, Γενί Τζαμί, Δη
μοτική Πινακοθήκη (Casa Bianca)

• Συνεργαζόμενοι cpopcis: Οργανι- 
σμόε Μεγάρου Μούσι ms Θεσσαλονίκης, 
Momus, ΚΘΒΕ, Τελλόγλειο Ίδρυμα Τε
χνών, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Κρατική 
Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, Ιταλικό Μορ
φωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Κέντρο Πο
λιτισμού Δήμου Θεσσαλονίκης, Κεντρική 
Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, Αγιορειτική Εστία, Διε
θνέε Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Θεσσαλονίκης, Πρωτοβουλία 1821 
-2021.

Αναλυτικό πρόγραμμα
και πληροφορίες στο: e-dimitria.gr
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