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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
A Balkan Tale
5 Φωηογράθοη, 50 Μλεκεία, 1 Βαιθαληθή Ιζηορία
Δγθαίληα: Πέκπηε, 9 Φεβροσαρίοσ 2012, 19:00
Λνπηξό ησλ Αέξεδσλ, Κπξξήζηνπ 8, Πιάθα. Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Τέρλεο (ΜΔΛΤ)
Δπηθνηλσλία: Τκήκα Γεκνζίσλ Σρέζεσλ & Δπηθνηλσλίαο ΜΔΛΤ: 210 3239813 & 2103244340.
tep.melt@culture.gr, www.melt.gr
Γηάρθεηα έθζεζες: 10/2 – 8/4/2012
Ώρες ιεηηοσργίας: Καζεκεξηλέο & Σάββαην:9:00-15:00 (Τξίηε θιεηζηά). Κπξηαθή: 9:00-19:00
Δίζοδος: 2€

Παροσζίαζε Δγτεηρήκαηος (Φηικ & Σπδήηεζε): 10 Φεβξνπαξίνπ 2012, 20:30
Goethe-Institut, Οκήξνπ 14-16
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΣΟ ΔΓΥΔΙΡΗΜΑ
Πξόζθαηα ζηνηρεία δείρλνπλ όηη ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο νζσκαληθήο πεξηόδνπ ζηα Βαιθάληα
απεηιείηαη ζνβαξά. Τν εγρείξεκα «A Balkan Tale / Μηα Βαιθαληθή Ιζηνξία» έρεη σο ζηόρν λα πξνθαιέζεη
ην δεκόζην δηάινγν γηα ηελ θνηλή ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ θαη λα ζπκβάιεη ζηε δηαηήξεζε θαη πξνβνιή
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο πεξηνρήο. Απνηειείηαη από κηα πεξηνδεύνπζα έθζεζε θσηνγξαθίαο
θαη πιαηζηώλεηαη από παξάιιειεο δξάζεηο (εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ληνθηκαληέξ, ηζηνζειίδα,
έληππε έθδνζε θαη ην ηαμίδη ησλ αηζζήζεσλ). Πξόθεηηαη γηα έλα εγρείξεκα ηνπ Goethe-Institut κε ηελ
ππνζηήξημε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Τελ παξαγσγή έρεη αλαιάβεη ε ειιεληθή εηαηξία παξαγσγήο
ANEMON, ελώ ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ην Μνπζείν Διιεληθήο Λατθήο Τέρλεο θαη δέθα πνιηηηζηηθέο ΜΚΟ
ησλ Βαιθαλίσλ. Τελ επηζηεκνληθή επνπηεία έρεη ε Υρηζηίλα Κοσιούρε, ελώ ζπκκεηέρνπλ δηεζλώο
αλαγλσξηζκέλνη ηζηνξηθνί, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ν Μαρθ Μαδάοσερ.
Η ΔΚΘΔΗ
Σηηο 9 Φεβξνπαξίνπ ζα εγθαηληαζηεί ζηελ Αζήλα ε πεξηνδεύνπζα έθζεζε θσηνγξαθίαο “A Balkan Tale”.
Πξόθεηηαη γηα ην έξγν πέληε δηαθεθξηκέλσλ θσηνγξάθσλ από ηελ επξύηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ
πνπ απεηθνλίδνπλ εθ λένπ κηα ζεηξά από κνλαδηθά κλεκεία ηεο νζσκαληθήο πεξηόδνπ: ηα ζεκαληηθόηεξα
ινπηξά, πδξαγσγεία, εθθιεζίεο, ηδακηά, γέθπξεο, πησρνθνκεία θ.ά. Οη θσηνγξάθνη: Ivan PetrovicΣεξβία, Κακίιο Νόιιας-Διιάδα, Jutta Benzenberg-Αιβαλία/Γεξκαλία, Ivan Blazhev-Π.Γ.Γ.Μ θαη
Samir Karahoda-Κνζζπθνπέδην, απνηππώλνπλ ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηνπ θάζε κλεκείνπ θαη ηελ ζεκεξηλή
ηνπ θαηάζηαζε, κε ζύγρξνλε θαη επίθαηξε καηηά. Μέζσ ηεο επηκέιεηαο ησλ ηζηνξηθώλ, ε έθζεζε ζα
πξνζεγγίζεη μαλά ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα καο ζήκεξα ην θνηλό παξειζόλ ελώ ηαπηόρξνλα, είλαη κηα
πξόζθιεζε λα θνηηάμνπκε πέξα από εζληθά ζύλνξα θαη λα δηεξεπλήζνπκε ηελ ηζηνξία ησλ Βαιθαλίσλ
ζην ζύλνιό ηεο.
ΣΟΠΟΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ
Η έθζεζε ζα παξνπζηαζζεί πξώηα ζηελ Αζήλα θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ Θεζζαινλίθε, ζην Βειηγξάδη,
ζηελ Πξίζηηλα, ζηα Σθόπηα, ζηα Τίξαλα, ζηελ Γεξκαλία, θαη ζηηο Βξπμέιιεο.
Η ΔΚΓΟΗ
Μηα έθδνζε ζηα αγγιηθά ζα ζπλνδεύεη ηελ έθζεζε θαη ζα πεξηιακβάλεη θσηνγξαθίεο θαζώο θαη ηζηνξηθά
ζηνηρεία γηα ηα κλεκεία θαη ηελ θιεξνλνκηά ηεο νζσκαληθήο πεξηόδνπ.
Ο ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ www.balkantale.com
Έλα πινύζην πεξηερόκελν εμεξεύλεζεο θαη γλώζεο θαζώο θαη έλαο δηαδξαζηηθόο ράξηεο δίλεη ηε
δπλαηόηεηα ζε όινπο ηνπο ρξήζηεο: επηζθέπηεο, εθπαηδεπηηθνύο θαη καζεηέο λα δνπλ ηα κλεκεία, λα

ελεκεξσζνύλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπο θαη ηελ ζεκεξηλή ηνπο θαηάζηαζε. Σηόρνο είλαη όρη κόλν ε
εθπαίδεπζε αιιά θαη ην λα ελζαξξπλζεί ε επηζθεςηκόηεηα θαη ε πξνζηαζία απηώλ ησλ κλεκείσλ, θαζώο
θαη ε δεκηνπξγία κηαο ρξήζηκεο βάζεο ζπγθέληξσζεο ζηνηρείσλ από πεξαηηέξσ έξεπλεο. Η ηζηνζειίδα
είλαη δηαζέζηκε ζηα αγγιηθά, γεξκαληθά, ζεξβηθά, αιβαληθά, ζιαβνκαθεδνληθά θαη ειιεληθά.
ΣΟ ΙΣΟΡΙΚΟ ΝΣΟΚΙΜΑΝΣΔΡ
Σηελ έθζεζε ζα πξνβάιιεηαη ην πξσηόηππν ληνθηκαληέξ κε ηίηιν ΞΔΥΑΜΔΝΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ κε ρξήζε
ζπάληνπ αξρεηαθνύ πιηθνύ (ζθελνζεζία: Αλδξέαο Απνζηνιίδεο, δηάξθεηα: 30‟). Η ηαηλία πξόθεηηαη λα
πξνβιεζεί θαη από ηελ ηειεόξαζε ηνπ ΣΚΑΪ ζην πιαίζην ησλ 100 ρξόλσλ από ηνπο Βαιθαληθνύο
Πνιέκνπο (2012).
ΣΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ
Η έθζεζε, πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα παηδηά θαη εθήβνπο κε ζηόρν λα γλσξίζνπλ νη
καζεηέο πηπρέο ηεο δσήο ησλ ιαώλ ησλ Βαιθαλίσλ από ην 14ν σο ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα θαη λα
επαηζζεηνπνηεζνύλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο θαη αλάδεημεο ηεο θνηλήο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο
πεξηνρήο.
ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΣΩΝ ΑΙΘΗΔΩΝ
Η έθζεζε πεξηιακβάλεη αθόκα κηα πξσηόηππε ελόηεηα πνπ έρεη σο ζηόρν λα πξνζθέξεη κηα βησκαηηθή
εκπεηξία ηεο επνρήο κέζα από ηηο αηζζήζεηο: νη επηζθέπηεο ζα “ηαμηδέςνπλ” ζην ρξόλν κέζα από ηηο
κπξσδηέο ηεο επνρήο: ην ξνδέιαην, ην γηαζεκί, ην δαθλέιαην θαη ηε καζηίρα, αξώκαηα πνπ έρνπλ ηηο
ξίδεο ηνπο ζηα βάζε ησλ αηώλσλ θαη πνπ παξακέλνπλ δεκνθηιή θαη ρξήζηκα αθόκε θαη ζήκεξα. Με ηελ
επηκέιεηα ηνπ Οξέζηε Γαβία (βηνιόγνπ θαη ζπγγξαθέα) θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ mastihashop.
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΚΓΗΛΩΗ
Ακθηζέαηξν Goethe-Institut Athen, Οκήξνπ 14-16, Παξαζθεπή 10/02, ζηηο 20:30

Παξνπζίαζε ζην θνηλό ηνπ εγρεηξήκαηνο „A BALKAN TALE‟ θαη πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ “Ξεραζκέλα
Βαιθάληα”, παξνπζία ησλ δηνξγαλσηώλ θαη ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ εγρεηξήκαηνο. Έλα νδνηπνξηθό ζηελ
δηθή ηνπο βαιθαληθή ηζηνξία όπσο ηελ βίσζαλ κέζα από ην πξόγξακκα κε ζπληνλίζηξηα ηελ
δεκνζηνγξάθν οθία Παπαϊωάλλοσ.

Φωηογραθίες βρίζκονηαι ζηη διάθεζή ζας ζηo http://gallery.me.com/leonidas76/100219
Username: press, Password: balkan

