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πάξηε, 31Απγνύζηνπ 2022

SPARTA GARDEN MUSEUM FESTIVAL 2022

ηηο 6, 7 θαη 8 επηεκβξίνπ ην Ννκηθό Πξόζσπν Πνιηηηζκνύ &
Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ πάξηεο ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζηνλ θήπν ηνπ
Αξραηνινγηθνύ Μνπζείνπ πάξηεο ην Sparta Garden Museum Festival 2022,
ζέινληαο λα αλαδείμεη απηόλ ηνλ εκβιεκαηηθό ρώξν ζε έλαλ ηόπν θαιιηηερληθήο
έθθξαζεο, δεκηνπξγίαο θαη ζπλνκηιίαο ησλ ηερλώλ. Σν θεζηηβάι είλαη αθηεξσκέλν
ζηε γπλαίθα κε δξώκελα πνπ εθηείλνληαη από ηα εηθαζηηθά θαη ηε ινγνηερλία
κέρξη ηηο κνπζηθέο παξαζηάζεηο θαη ηνλ ζύγρξνλν ρνξό. Καιή επηηπρία ζε όινπο
ηνπο ζπκκεηέρνληεο!

Ομαδική εικαζηική έκθεζη παρηιαηών καλλιηετνών με θέμα: “Οι Γσναίκες
ζηην Αρταία Δλλάδα”
Ζ νκαδηθή εηθαζηηθή έθζεζε «Οη γπλαίθεο ζηελ αξραία Διιάδα» ηηκά ηηο
γπλαίθεο, νη νπνίεο έρνπλ απνηειέζεη πεγή έκπλεπζεο αλά ηνπο αηώλεο,
μεπεξλώληαο ηα όξηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο, όπσο ε Ωξαία Διέλε, ε Γνξγώ, ε
Αζπαζία, ε Κπλίζθα, ε απθώ, αιιά θαη ηηο απιέο, θαζεκεξηλέο γπλαίθεο ηεο
αξραηόηεηαο, αλαδεηθλύνληαο ηνλ ξόιν ηνπο ζηελ αξραία ειιεληθή θνηλσλία. Οη
θαιιηηέρλεο εκπλεόκελνη από ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο γπλαίθαο ζε έξγα ηέρλεο
εξκελεύνπλ κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο εηθαζηηθή καηηά ηνλ ξόιν θαη ηε ζέζε ηεο
δηαρξνληθά ζην πιαίζην ελόο γόληκνπ δηαιόγνπ αλάκεζα ζηελ αξραία ηέρλε θαη ηε
ζύγρξνλε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία. Παξνπζηάδνληαη έξγα δσγξαθηθήο ζε ιάδη,
κεηθηέο ηερληθέο, θεξακηθά, ςεθηδσηά, γπαιί θαη θσηνγξαθία.

πκκεηέρνπλ νη θαιιηηέρλεο-εηθαζηηθνί:
Ησάλλεο Γεσξγαλέο (θσηνγξαθία), Δηξήλε Γηάλλε, (δσγξαθηθή), Κώζηαο Γαξείνο
(δσγξαθηθή), Μαξία Ζιηνπνύινπ (θεξακηθά), Υξηζηηάλα Καλειιαθνπνύινπ
(δσγξαθηθή), Δηξήλε Καλειιάθνπ (δσγξαθηθή, γπαιί), Δπαγγειία Κεπνπξνύ
(δσγξαθηθή), Γήκεηξα Κνινκβάθνπ (ςεθηδσηό), Διέλε ηαπξηαλίδνπ
(δσγξαθηθή).
Ο ζύιινγνο εηθαζηηθώλ δεκηνπξγώλ Λαθσλίαο «Ζ ΗΡΗ» παξνπζηάδεηαη κε ηα
έξγα δσγξαθηθήο ησλ θαιιηηερλώλ:
Άλλα Εήηε, Πνηνύια Αιαηζά-Γαξηώηε, Νηίλα Γηακαληίδνπ, Βνύια Βαβαξνύηζνπ
(θέληεκα), Διέλε Σζαγθάξε, Μηκίθα Μελαθάθε, ηαπξνύια Λαγνύ, Θενδώξα
Παηξηθάθνπ, Γθηδέια Κνπβειηώηε, Γηαλλνύια Γηάλλε, Νίλα Κνινβνύ (κεηθηέο
ηερληθέο), Λέλα Εαραξηά, Μπέζζπ Μαλδξαπήιηα, Rober tMorsnik, Μαίξε Έθε
Παπατσάλλνπ, Λεπηέξεο Ρήγνο (γιππηό), Γηάλλεο Παπνπιάθνο.

Γηάξθεηα έθζεζεο: 6 -8 επηεκβξίνπ
Ώξεο ιεηηνπξγίαο: 19:30 – 23:30
Δίζνδνο ειεύζεξε

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σρίηη, 6 επηεμβρίοσ
21:00 Δγκαίνια έκθεζης
Ανάγνωζη κειμένων από ηη Μαριλένα Θεοθιλάκοσ και ηον Παναγιώηη
Κοσνηάνη
21:30 σνασλία με ηοσς String Demons
Cocktail Εγτόρδων και άλλες μοσζικές ιζηορίες…
Μηα ζπλαπιία πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί από θνηλό θαη θξηηηθνύο σο «δσληαλή
απόιαπζε ησλ αηζζήζεσλ».
Σα αδέιθηα Κσλζηαληίλνο θαη Λπδία Μπνπληνύλε είλαη έλα ληνπέην εγρόξδσλ
(βηνινληζέιν, βηνιί) πνπ ζπλζέηεη, εξκελεύεη θαη δηαζθεπάδεη κε πξσηόηππν
ηξόπν ηξαγνύδηα από κηα επξύηαηε κνπζηθή γθάκα, ε νπνία μεθηλά από ηελ

θιαζηθή κνπζηθή κέρξη ηελ ειιεληθή παξαδνζηαθή/ιατθή, ηε rock, ηε heavymetal,
ηελ pop, ηνπο βπδαληηλνύο ύκλνπο.
ηε ζπλαπιία ηνπο, πνπ νλόκαζαλ Cocktail Δγρόξδσλ, παξνπζηάδνπλ κε
μερσξηζηό ηξόπν θνκκάηηα από έλα ηεξάζηην κνπζηθό θάζκα, ρσξίο ηακπέιεο,
όξηα θαη «ζηεγαλά».
Κσλζηαληίλνο Μπνπληνύλεο: Βηνινληζέιν, θσλή
Λπδία Μπνπληνύλε: Βηνιί, θσλή
Οξγάλσζε Παξαγσγήο: Melodica Art Productions

Σεηάρηη, 7 επηεμβρίοσ
21:00 ύγτρονος Υορός:
Υορεσηική Δγκαηάζηαζη (ζόλο)/Μπαλέηο Δθνικής Λσρικής κηνής
«πρλά, ληώζσ πσο ηα εθζέκαηα ζηα κνπζεία πνπ επηζθέπηνκαη είλαη αηρκάισηνη
πνιέκνπ. Όπσο αθξηβώο θαη ηα άγξηα δώα ζηνπο δσνινγηθνύο θήπνπο.
Αληηθείκελα θαη πιάζκαηα πνπ εθζέηνληαη παληνηηλά εγθισβηζκέλα, βίαηα
απνκαθξπζκέλα από ην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ θαη δηαρσξηζκέλα από ηνλ ιόγν
ύπαξμήο ηνπο. πρλά, ν ερζξόο ηνπο είλαη ν ακείιηθηνο ρξόλνο πνπ ηα θαζηζηά
κνπζεηαθά εθζέκαηα ή απιώο ε αλζξώπηλε απιεζηία. πρλά, νη ιηγόηεξν ηπρεξνί
από εκάο έρνπλ απηή ηελ εκπεηξία, εγθισβηζκέλνη ζε θαηεζηξακκέλα θνξκηά πνπ
αδπλαηνύλ λα εθπιεξώζνπλ ηελ επηζπκία ηνπ πλεύκαηόο ηνπο. Καηαδηθαζκέλνη λα
νινθιεξώζνπλ ηνλ ππόινηπν βίν ηνπο ζε απηά. Τπέξνρνη ηππόηεο ζε νδπλεξά
άθακπηεο παλνπιίεο».
Σημείωμα τορογράθοσ Γιάννη Νικολαΐδη

Υνξνγξαθία: Γηάλλεο Νηθνιαΐδεο
Υνξεύεη: Μαξγαξίηα Κώζηνγινπ
Ζρεηηθόο ζρεδηαζκόο: Μαλώιεο Μαλνπζάθεο
Κνζηνύκηα: Ησάλλα Σζάκε

21:30 σνασλία με ηοσς On/Off
Σν ληνπέην ησλ On/Off από ηε πάξηε κε κία θηζάξα θαη κία θσλή κάο ππόζρεηαη
κηα βξαδηά αθηεξσκέλε ζε κεγάιεο λέεο θαη vintage επηηπρίεο, ηηο νπνίεο
εξκήλεπζαλ, θπξίσο, γπλαίθεο μππλώληαο ηηο σξαηόηεξεο αλακλήζεηο καο…
Γηώξγνο Κνιιηόπνπινο: Κηζάξα
Σδέλε Γαξηώηε: Φσλή

Πέμπηη, 8 επηεμβρίοσ
21:00 Ρίηα Ανηωνοπούλοσ και Μανόλης Ανδροσλιδάκης
Μοσζική παράζηαζη «ΜΑΕΗ»
Ζ Ρίηα Αλησλνπνύινπ κε ηε κνλαδηθή ηεο εθθξαζηηθόηεηα θαη εξκελεία θαη ν
ζπνπδαίνο ζνιίζη θαη ζπλζέηεο Μαλόιεο Αλδξνπιηδάθεο παξνπζηάδνπλ έλα
ζκίμηκν ιόγνπ θαη κνπζηθήο κε ζέκα ηε δύλακε ηνπ «ΜΑΕΗ» θαη ηξαγνύδηα, ηα
νπνία πκλνύλ ηελ αθύπληζε ηεο ςπρήο, ηνλ έξσηα θαη ηελ αηζηνδνμία. Οη
θαηαμησκέλνη θαιιηηέρλεο ελώλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζε κηα artisticlighting
κνπζηθή παξάζηαζε, πνπ καο μαλαζπκίδεη όηη ΜΑΕΗ έρνπκε ηε δύλακε λα
αιιάμνπκε ηνλ θόζκν.

Ζ Πξόεδξνο
ηνπ Ννκηθνύ Πξνζώπνπ Πνιηηηζκνύ & Πεξηβάιινληνο Γήκνπ πάξηεο
Δπγελία Πξέβα

