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  MADE IN ITALY
Πηγή: ΤΑ ΝΕΑ Σελ.: 48 Ημερομηνία

έκδοσης:
14-10-2022

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

250.7 cm² Κυκλοφορία: 10340

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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MADE IN ITALY
Δώδεκα νέεε ιταλικέε ταινίεε από τα μεγαλύ
τερα διεθνή φεστιβάλ - κάποιεε με σημαντικά 
βραβεία - θα παρουσιάσει π Ταινιοθήκη ms 
Ελλάδοε21-27 Οκτωβρίου, μια συνεργασία ms 
με τπν Cinecitta, τπν πρεσβεία ms Ιταλίαε και το 

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών.
Το αφιέρωμα «Cinema made in Italy/ 

Athens» είναι το 2o μετά τη μεγάλη 
περσινή επιτυχία του πρώτου και 
πάλι στηνΤαινιοθήκη. Το μενού 
περιλαμβάνει εννέα ταινίεβ μυ- 
θοπλασίαε και τρία ντοκιμαντέρ 

νέαβ παραγωγήε - επτά από αυ- 
τέε παρουσιάζονται σε ελληνική 

πρεμιέρα και τέσσεριε σε αθηναϊκή. 
Ανάμεσα otis ταινίεε που θα προβληθούν θα 
βρούμε και tis νέεβ ταινίεβ των βετεράνων 
Πάολο ΤαΒιάνι («Leonora Addio» - μυθοπλα
σία) και Μάρκο Μπελόκιο («Ο Μαρξ μπορεί να 
περιμένει» - ντοκιμαντέρ). Αρκετοί νέοι σκη- 
νοθέτεε θα παρευρεθούν στο αφιέρωμα για 
συζητήσει με το κοινό, ενώ το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει και τπ θρυλική «Περιπέτεια» του 
Μικελάντζελο Αντονιόνι, μια προβολή-φόρο 
τιμήε στη σπουδαία Μάνικα Βίτι (φωτογραφία) 
που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

ΣΥΝΤΗΡΩΝΤΑΣ ΒΙΒΛΙΑ
Ευρωπαϊκή Ημέρα Συντήρησηε Tns Πολιτιστικήε 
Κληρονομιάε η Κυριακή και τα βιβλία αποκαλύπτουν 
τον τρόπο και τα υλικά κατασκευήε tous, tis φθορέε 
και τον σωστό τρόπο για τη φύλαξη και τπ χρήση tous 
μέσα από τπν επίδειξη παλαιών και σπάνιων βιβλίων 
από τπν πλούσια συλλογή του Ιδρύματοε Αικατερίνπε 
Λασκαρίδη στον Πειραιά (2as Μεραρχίαε 36). Ektos 
από τα μυστικά ms ouvmpnons οι επισκέπτεε θα 
έχουν τπν ευκαιρία να ξεναγπθούν στην περιοδική 
έκθεση «Η ελληνική γραμματεία στην πρώιμη τυπο
γραφία», με αρχέτυπα και πρώιμεε αριστοτελικέε 
εκδόσειε από τπ συλλογή του ΙδρύματοΞ. Η βιβλιο
θήκη θα είναι ανοιχτή από tis 11.00 έωβ tis 14.00 
με ελεύθερη είσοδο και απαραίτητη ηλεκτρονική 
δήλωση συμμετοχή3:ήίίρ3://όίΐ.Ιγ/30γΧζΟχ

ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Η Κρατική Ορχήστρα θεσσαλονικπε, σε συνεργασία 
με τπν εταιρεία θεάτρου theatrAction, συνεχίζει tis 
παραστάσειβ Tns εκπαιδευτικήε πρότασσε «Τ ο δάσοε 
Tns μελωδίαε», για παιδιά και βρέφη έωε 3 ετών, μαζί 
με τον γονέα, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
κύκλου συναυλιών «Κυριακή πρωί, μουσική». Μία 
παράσταση με ήχουε, εικόνεβ, χρώματα και γνωστή 
μουσική αγαπημένων κλασικών συνθετών, βασισμένη 
στο ομώνυμο παραμύθι Tns Αγγελικήε Κωστάκπ, που 
επιχειρεί να ενεργοποιήσει tis αισθήσειε των μικρών 
παιδιών μέσα από τπ μαγεία ms μουσικήε και του 
θεάτρου. Τπν ερχόμενη Κυριακή otis 12.00 στην 
αίθουσα συναυλιών ΚΟΘ «Σόλων Μιχαηλίδηε», Λ. 
Νίκηε 73. Συμμετέχουν: Ειρήνη Τοπούρια (Βιολί), Λίλα 
Μανώλα (Βιολοντσέλο), Αγγελική Κωστάκπ (ηθοποιόε). 
Σκηνοθεσία: Δέσποινα Σαρόγλου, σκπνογραφική 
επιμέλεια: Αγγελική Κουρμουλάκη (www.tsso.gr)
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