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Θεσσαλονίκη, 19 Ιανουαρίου 2015

Δελτίο Τύπου
Ξεναγούμαστε, υφαίνουμε και γευόμαστε…(σ)τις Πρέσπες!
Πρόγραμμα δράσεων με αφορμή τη λήξη της έκθεσης
«Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2007 – 2014.
Μια διαδικασία βίωσης του τοπίου»
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015
Μετά από σχεδόν τρεις μήνες λειτουργίας, έξι άκρως ενδιαφέροντα εργαστήρια για ενήλικες
και παιδιά, δύο πορείες στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης και το Στρατόπεδο Παύλου Μελά
στη Σταυρούπολη, και ένα άρτια οργανωμένο, διήμερο, διεπιστημονικό συνέδριο, η έκθεση
«Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2007–2014. Μια διαδικασία βίωσης του τοπίου»
ολοκληρώνεται την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2015, με ένα ειδικό πρόγραμμα δράσεων στο
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Μονή Λαζαριστών, από τους ίδιους τους
συντελεστές, με δωρεάν είσοδο και συμμετοχή σε όλα για το κοινό!
Το πρόγραμμα της ημέρας, αναλυτικά:
11:00
«Υφαντό της Μνήμης». Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις 11 το πρωί μέχρι το βράδυ,
οι δημιουργοί-καλλιτέχνες του κεντρικού αυτού έργου της έκθεσης, θα υφάνουν ξανά και θα
ολοκληρώσουν το Υφαντό της Μνήμης, συζητώντας με το κοινό και καλώντας το να
συμμετάσχει στην ύφανση.
12:00, 16:00 & 19:00.
Ξεναγήσεις στην έκθεση, από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες. Ιστορίες και παραλειπόμενα
των εφτά χρόνων της Εικαστικής Πορείας, θα ακουστούν από τους ίδιους τους συντελεστές.
20:00
«Γεύσεις του Τόπου των Πρεσπών». Βραδιά γευσιγνωσίας των Πρεσπών από ανθρώπους
που θα έρθουν από τις Πρέσπες για να μαγειρέψουν και να μεταφέρουν στην έκθεση την
κουζίνα της περιοχής. Τα φαγητά των Πρεσπών εμπεριέχουν όλα τα χαρακτηριστικά των
λιμνών: διαπολιτισμικότητα, σχέση με το περιβάλλον, αίσθηση της ιστορίας.
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