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  Η πόλη γιορτάζει (ξανα)
Πηγή: CITYMAG Σελ.: 11 Ημερομηνία

έκδοσης:
01-10-2021

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

1153.09
cm²

Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η πόλη
γιορτάζει
(ξανα)
«Ανάσες» τέχνης και πολιτισμού 
φιλοδοξεί να δώσει το 56ο φεστιβάλ 
«Δημήτρια» του δήμου Θεσσαλονίκης, 
από την 1η και ώς τις 2G Οκτωβρίου.

Α
 υνομικά ατούς 

φυσικούς του 
χώρους επι
στρέφει το 
5όο Φεστι

βάλ Δη μητριών, ύστερα οπό 
μιά πολύ δύσκολη χρονιά.

Τον Οκτώβριο και για είκο
σι ημέρες διαφορετικά είδη 
τέχνης μπλέκονται μεταξύ τους 
δημιουργικά, ενω περισσότεροι 
απο διακόσιο υς καλλιτέχνες 
—αναμεσά τους βραβευμέ
νοι σκηνοθέτες, χσρογρσφοι, 
μουσικοί και εικαστικοί από 
την Ελλάδα κσι το εξωτερικό - 
συνομιλούν με το κοινό. Στη 
φετινή, 56η διοργάνωση του„ 
το Φεστιβάλ των «Δημητριών» 
περιστρέφεται γύρω από τις 
«Ανάσες», με εκδηλο και προ
φανή τον συμβολισμό ως προς 
τη θεματική επιλογή. 
«Εξαιρετικό» χαρακτήρισε τα. 
«Δη μ η τρία» που έχουν προε
τοιμαστεί για τη φετινή χρονιά 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, 
Κωνσταντίνος Ζέρβας, κατο 
την παρουσίαση του προγράμ
ματος του φεστιβάλ. «Ειδικά 
φέτος, με καλύτερες συνθή
κες, στο πλαίσιο του φεστιβάλ 
των "Δημητρίων' ερχόμαστε 
σε επαφή με το κοινό. Εχουμε 
εξαιρετικά "Δημήτρια’, σε μια 
πυκνή χρονική περίοδο, οπό 
την 1η ώς την 20η Οκτωβρίου. 
Εξάλλου, αυτές ήταν και οι 
προθέσεις της διοίκησης μας: 
να εχουμε σε ένα σχετικά πυ
κνά χρσνικο διάστημά περίπου 
τριών εβδομάδων εκδηλώσεις 
ουσιαστικές, σε άλσυς τους 
τομείς τού πολιτισμού κσι της 
τέχνης», σημείωσε χαρακτηρι
στικά ο δήμαρχος Θεσσαλονί
κης, υπογραμμίζοντας ότι μέσα 
στις 20 ημέρες που θα διαρ
κέσουν τα φετινά «Δημήτρια» 
περίπου διακόσιοι καλλιτέχνες 
θα συμμετόσχουν σε ενα εξαι
ρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα, 
με ελκυστικές παραστάσεις.
Στη δική της τοποθέτησή 
για την 56η διοργάνωση του 
φεστιβάλ των «Δημητρίων», 
η αντί δήμαρχος Πολιτισμού 
και Τουρισμού, Μαρία Κα- 
ραγιάγγη, ανέφερε: «Τα 56α 
Δημήτρια’ περιλαμβάνουν ένα 
πρόγραμμα γεμάτο εικόνες, 
ήχους και πρωτοποριακές ιδέ
ες, σναδεικνύοντας μέσα από 
τη σύγχρονη καλλιτεχνική ματια 
τα στοιχεία εκείνα που συνδέ
ουν και εκφράξουν δημιουρ
γούς απ’ όλον τον κόσμο».
Το πρόγραμμα των 56ων 
«Δημητρίων» παρουσίασε ο

ηθοποιός Δκης Σακελλαρίου,
συντονιστής της επιτροπής 
καλλιτεχνικών συμβουλών τής 
φετινής διοργάνωσης, ο οποίος 
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ξε
κινήσαμε τον σχεδίασμα του 
φετινού φεστιβάλ με τη λαχτά
ρα και τη χαρα των ζωντανών 
παραστάσεων. Μετά οπό την 
επιτυχημένη ψηφιακή διοργά
νωση του 2Θ20, θελαμε να 
προσφέρουμε στην πάλη ενα 
πρόγραμμα ποιοτικό, που θα 
αντικατοπτρίζει όλες τις σύγ
χρονες καλλιτεχνικές τάσεις τής 
παγκόσμιας σκηνής».

Η ταυτότητα
των 56“ν «Δημητρίων»
Διάρκεια: 1-20 Οκτωβρίου 
Περιλαμβάνονν: εικαστι
κά, θέατρο, μουσική, χορό, 
performance, κινηματογράφο, 
φωτογραφία, εργαστήριο * 
Είκοσι παραγωγές απο την Ελ
λάδα και το εξωτερικό και ένα 
εργαστήριο σύγχρονου χορού. 
Χώρες προέλευσης καλλιτε
χνών και καλλιτεχνικών σχη
μάτων: Ελλάδα, Ιταλία, Βέλγιο, 
ΕΙΠΑ, Νοτιά Αφρική, Βρετανία, 
Γαλλία, Κύπρος, Νορβηγία. 
Χώροι παραστάσεων: Μέγα
ρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών 
ΑΠΘ, Βασιλικό θέατρο. Θέ
ατρο Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Αποθήκη Γ ΟΛΘ, 
Αποθήκη Δ’ ΟΛΘ, θέατρο 
«Ανετον», Momus — Μουσείο 
Σύγχρονης Τέχνης, Δγιορειτικη 
Εστία, Γενι τζάμι. Δημοτική 
Πινακοθήκη (Casa Bianca], 
Συνεργαζόμενοι φορείς: Ορ
γανισμός Μεγάρου Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, Momus, Κρατι
κό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, 
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, 
Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Κρα
τική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, 
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο 
Αθηνών, Κέντρο Πολιτισμού 
δήμου Θεσοαλονίκης, Κεντρι
κή Βιβλιοθήκη ΑΠΘ, Δγιορει- 
πκή Εστία. Διεθνες Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους 
Θεσσαλονίκης, Πρωτοβουλία 
1821-2Θ21.
(NFO; Δείτε το αναλυτικό 
πρόγραμμα των φετινών,
56^ «Δημητρίων», οκανάροντος 
με τα smartphone σας 
τα QR code που ακολουθεί:
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