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  «Ανάσες» τέχνης φέρνουν τα 56α Δημήτρια στη
Θεσσαλονίκη

Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σελ.: 1,3 Ημερομηνία
έκδοσης:

22-09-2021

Αρθρογράφος: Επιφάνεια
:

745.23 cm² Κυκλοφορία: 0

Θέματα: ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΈΡΧΟΝΤΑΙ 200 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ ΜΕΣΑ ΣΕ 20 ΜΕΡΕΣ

«Ανάσα» τέχνης 
τα 56α Δημητρια
Περισσότεροι από 200 καλλιτέχνες, 20 παραγωγές και ένα εργαστήριο θα φέρουν «Ανάσες» τέχνης και πολιτισμού στο 56ο Φεστιβάλ Δημητρίων Δήμου Θεσσαλονίκης. ΣΕΛ 3
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Πηγή: ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σελ.: 1,3 Ημερομηνία

έκδοσης:
22-09-2021

«Ανάσες» τέχνης φέρνουν τα 
56α Δημήτρια στη Θεσσαλονίκη
Περισσότεροι από 200 καλλιτέχνες, 20 παραγωγές και ένα εργαστήριο
Γης Λεμονιάν Βασβάνη

Π
ερισσότεροι από 200 
καλλιτέχνες, 20 παραγω
γές και ένα εργαστήριο 
θα φέρουν «Ανάσες» τέ
χνης και πολιτισμού στο 
56ο Φεστιβάλ Δημητρίων Δήμου Θεσσα
λονίκης.

«Θα είναι είκοσι μέρες χαράς και χαμό
γελου. 'Οπως όταν κάποιος φοράει μάσκα 
για να κάνει μακροβούτι και μετά θέλει 
να πάρει ανάσες, έτσι και το φεστιβάλ 
των Δημητρίων θα δώσει ανάσες πολιτι
σμού», ανέφερε ο δήμαρχος Θεσσαλονί
κης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας το μεσημέρι 
της Τρίτης στο πλαίσιο συνέντευξης τύ
που για την παρουσίαση του προγράμμα
τος. Οπως είπε το φετινό φεστιβάλ των 
Δημητρίων που έχει κεντρικό τίτλο «Ανά
σες» θα έχει συμπυκνωμένη διάρκεια, και 
είναι σαφώς βελτιωμένο μιας και επι
στρέφουμε στις εκδηλώσεις που θα γίνον
ται δια ξώσης. «Βλέπουμε το μέλλον του 
πολιτισμού στην πόλη με αισιοδοξία. Πέ
ρυσι κερδίσαμε επαφή με διαδίκτυο. Φέ
τος φορείς της πόλης ενώνουν τις δυνά
μεις τους με εκδηλώσεις σε χώρους πολι
τισμού της Θεσσαλονίκης», πρόσθεσε ο 
κ. Ζέρβας. Από την πλευρά της η αντιδή- 
μαρχος Πολιτισμού και Τουρισμού κυρία 
Μαρία Καραγιάννη τόνισε πως η χρήση 
της λέξης «ανάσες» είναι συμβολακή και 
είπε πως το φεστιβάλ προετοιμάστηκε σε 
δύσκολες συνθήκες. Σημείωσε ότι στις 20 
μέρες που θα διαρκέσουν τα Δημήτρια θα 
δούμε περισσότερους από 200 καλλιτέ
χνες, σε 20 παραγωγές, ενώ θα γίνει και 
ένα εργαστήριο.

Στον φετινό τίτλο των Δημητρίων ανα
φέρθηκε και ο ηθοποιός Ακης Σακελλαρί-
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ου που είναι πρόεδρος της Κριτικής Επι
τροπής του Φεστιβάλ, μιλώντας και για 
την μάχη που έδωσε με τον κορωνοϊό 
συγγενικό του πρόσωπο.

Παράλληλα σχολίασε πως την στιγμή 
που τα περισσότερα φεστιβάλ ανέστειλαν 
τη λειτουργία τους, τα Δημήτρια με την 
αφοσίωση και των εργαζομένων του δή
μου Θεσσαλονίκης κατάφεραν να φτιά
ξουν ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα.

Η αυλαία των Δημητρίων θα ανοίξει 
την 1η Οκτώβρη με την έκθεση «Λεωνί
δας - Ναπολέων - Μπότσαρης. Η γλώσσα 
των συμβόλων» που θα εγκαινιαστεί στο 
Τελλόγλειο από την πρόεδρο της Δημο
κρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαροπσύ-

λου.
Αναφερόμενη στο εικαστικό κομμάτι η 

Μαρία Τσαντσάνογλσυ εστίασε στην ει
καστική πολυμεσική εγκατάσταση για 
τον William Kentridge (3-15/10, Αποθή
κη Γ ΟΛΘ, Σε συνεργαασία με το ΜΟ- 
Mus), αλλά και στην έκθεση φωτογρα
φίας Fred Boissonnas: «Με τη σχεδία του 
Οδυσσέα» που θα φιλοξενηθεί στην 
Αγιορειτική Εστία.

Στον χορό με ενδιαφέρον αναμένεται η 
νέα παράσταση της Akram Khan Compa
ny με τίτλο Outwitting The Devil (5/10, 
ΜΜΘ) αλλά και το Hands do not touch 
your precious Me από το Βέλγιο(17/10, 
ΕΜΣ). Στη Μουσική ξεχωρίζουν το γκα

λά στη μνήμη ης Μαρίας Κολλάς (2/10, 
ΜΜΘ) σε συνεργασία της Κρατικής Ορ
χήστρας Θεσσαλονίκης και Μεγάρου 
Μουσικής Θεσσαλονίκης, η «Επετειακή 
συναυλία: 200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση» με την υπογραφή της ΚΟΘ 
(15/10, ΜΜΘ) αλλά και το Φεστιβάλ 
«Open Jazz» του Κέντρου Πολιτισμού 
Δήμου Θεσσαλονίκης με εννέα συναυ
λίες σε ρυθμούς τζαζ (8-10 Οκτωβρίου / 
Αποθήκη Δ ΟΛΘ).

Στο θέατρο θα δούμε το «Misericor- 
dia» της Emma Dante (6/10, Ανετον, με 
υποστήριξη και συνεργασία του Ιταλικού 
Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών) που 
αναφέρεται στην ευθραυστότητα των γυ

ναικών, το ELENIT του Ευριπίδη Λα- 
σκαρίδη // OSMOSIS από την Στέγη του 
Ιδρύματος Ωνάση (2/10 Βασιλικό Θέα
τρο) το BABYB1RD BABYBIRD σε 
ανάθεση & παραγωγή της Στέγης Ιδρύ
ματος Ωνάση (15,16/10, Θέατρο Ανετον), 
το «Μπετόβεν: 33 Παραλλαγές του Moi- 
ses Kautman σε σκηνοθεσία Γιώργου Πέ
τρου (9,10/10 ΚΘΒΕ) και το «Αναφορά 
για μια Ακαδημία του Φράντς Κάφκα» σε 
σκηνοθεσία, Σάββα Στρούμπου 
(18.19/10, Ανετον).

Εστιάζοντας στο κομμάτι του θεάτρου 
ο κ. Σακελλαρίου τόνισε πως έγιναν επα
φές για να έρθουν στην πόλη μας παρα
γωγές που παρουσιάστηκαν στο Φεστι
βάλ Αθηνών όμως λόγω υποχρεώσεων 
των συντελεστών αυτό δεν κατέστη δυ
νατό. Ωστόσο ο ίδιος ευελπιστεί πως την 
επόμενη χρονιά θα είναι πιο δυναμική η 
παρουσία του θεάτρου. Απαντώντας σε 
ερώτηση για την εξωστρέφεια που δόθη
κε στο κομμάτι αυτό σχολίασε ότι "υπήρ
ξαν προτάσεις από ομάδες της Θεσσαλο
νίκης όμως αποφασίσαμε να κινηθούμε 
πιο δυναμικά με λίγες εκδηλώσεις". Από 
την πλευρά της η αντιδήμαρχος Πολιτι
σμού σχολίασε πως οι τοπικές ομάδες 
έχουν τη δυνατότητα να προβάλλουν το 
έργο τους και στην Ανοιχτή Σκηνή που γί
νεται κάθε χρόνο στο Θέατρο Ανετον.

Αξίζει να σημειωθεί πως η είσοδος στις 
εκδηλώσεις θα γίνεται όπως είπε η κυρία 
Καραγιάννη «σύμφωνα με τα υγειονομι
κά πρωτόκολλα που εκδίδονται με εγκύ
κλιο από το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε εβδομαδιαία βάση. Φυσι
κά θα τηρούνται αποστάσεις και θα υπάρ
χει μειωμένη πληρότητα».

Περισσότερα για το πρόγραμμα στο e- 
dimitria.gr.
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