ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
2ο Φεστιβάλ Πτολεμαΐδα η πόλη γιορτάΖΕΙ
«ΔΕΗ και Πόλη»
Παλαιοντολογικό Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας
Διάρκεια έκθεσης: 23 Μαρτίου – 28 Απριλίου 2018

Πτολεμαΐδα, 2/4/2018
Η έκθεση που παρουσιάζεται στο Παλαιοντολογικό Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας
χωρίζεται σε τρεις ενότητες (περιόδους), την προλιγνιτική, την λιγνιτική και την
μεταλιγνιτική. Η προλιγνιτική αφορά την ενότητα με τίτλο «Υπό το φως των κεριών», η
λιγνιτική αφορά την κεντρική έκθεση όπου παρουσιάζονται τα έργα του Γιάννη Καστρίτση
και Κωστή (Τριανταφύλλου) και η μεταλιγνιτική που έχει άμεση σχέση με το τοπίο και την
διαμόρφωσή του. Εκεί παρουσιάζονται η «Ποιητική της σκιάς» και το προτζεκτ
«Αναβλάστηση»
«ΠΟΙΗΤΙΚΕΣ»
Την Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2018, και ώρα 7:00 το απόγευμα, το Παλαιοντολογικό Ιστορικό
Μουσείο Πτολεμαΐδας, σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο “Υψικάμινος” και την
ομάδα καλλιτεχνών Eordaiart, παρουσιάσε την εικαστική έκθεση με γενικό τίτλο «ΔΕΗ και
Πόλη».
Γιάννης Καστρίτσης «Ποιητική της Γης»
Κωστής (Τριανταφύλλου) «Ποιητική της Σκιάς»
Ανοιχτή Performance «Ποιητική της σκιάς»
Εκθέτουν στον χώρο της πινακοθήκης του Παλαιοντολογικού Ιστορικού Μουσείου
Πτολεμαΐδας, οι εικαστικοί: Γιάννης Καστρίτσης και Κωστής
Κατασκευή βιομηχανικών γλυπτών: Απόφοιτοι και φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών της
Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

«ΑΝΑΒΛΑΣΤΗΣΗ»
Το Σαββάτο 24 Μαρτίου 2018, παρουσιάστηκε ένα ξεχωριστό workshop (εργαστήριο) στους
χώρους του Μουσείου της Πτολεμαΐδας. Έπειτα από ανοιχτό κάλεσμα, ήρθαν παιδιά της
πόλης, ζωγραφίσαμε γλαστράκια και φυτέψαμε μέσα αρωματικά φυτά! Με συνοδεία ήχου
του «Σαββατόβραδού» του Μίκη Θεοδωράκη.
Συμμετέχουν: Απόφοιτοι και φοιτητές της σχολής καλών τεχνών Φλώρινας του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
Ειδική συμμετοχή: Εικαστική ομάδα του δημοτικού σχολείου Πλακιά, Ρεθύμνου και οι
μαθητές του εργαστηρίου Ζωγραφί-ΖΩ.

«ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΚΕΡΙΩΝ»
Έργα γιορτινά και γεμάτα από την συναναστροφή των ανθρώπων παρουσιάζονται μπροστά
στο θάμπος των κεριών . Αυτή η ιδιάζουσα φωτεινή συνθήκη θα λειτουργήσει νοσταλγικά
και ανησυχαστικά για την συμβολή της τεχνολογίας στην σύγχρονη ζωή.
Το βράδυ των εγκαινίων ολοκληρώθηκε με γευστική δοκιμή εκλεκτών κρασιών και τυριών
από το κτήμα Βεγορίτις.
Συμμετέχουν: Γλύκα Διονυσοπούλου, Καλυψώ Θεοδωρέσκου, Λίζα Θεοδωρίδου, Μαρί
Θεοφίλου, Χριστίνα Καλομενίδου, Βασίλης Καρκατσέλης, Δήμος Κηπουρός, Μανώλης
Κούκκος, Βερόνικα Κωνσταντίνου, Χρήστος Παπαδόπουλος, Ευαγγελία Πασσιά, Σεβαστή
Πέσχου, Βασιλική Ραβαζούλα, Ζωή-Μαρία Ρασάικου, Ελένη Σιακάτη, απόφοιτοι και φοιτητές
της Σχολής Καλών Τεχνών της Φλώρινας, Αλεξάνδρα Τσιτσιντά, Χάρης Κοντοσφύρης, Γιώργος
Πανταζής.

«ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»
Προσκαλούμε τις σχολικές μονάδες της πόλης να επισκεφθούν το μουσείο, να γνωρίσουντην
μόνιμη συλλογή του και να ξεναγηθούν στην περιοδική έκθεση «ΔΕΗ και Πόλη».
Παράλληλα θα γίνονται εργαστήρια όπου οι μαθητές θα μπορούν να επεξεργαστούν τα
βιομηχανικά γλυπτά της ΔΕΗ και να δημιουργήσουν εκ νέου πρωτότυπα εικαστικά έργα.
Οι ξεναγήσεις γίνονται από την εικαστικό Αλεξάνδρα Τσιτσιντά κάθε Τετάρτη (28/3, 4/4,
11/4, 18/4, 25/4) και ώρες από τις 10:15 έως τις 11:15, κατόπιν ραντεβού.
Η είσοδος στο μουσείο είναι ελεύθερη.

«ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ»
Σάββατο, 28 Απριλίου 2018, Ώρα: 19:00

Σας προσκαλούμε στο κλείσιμο των εικαστικών εκθέσεων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο
του φεστιβάλ «Η πόλη γιορτάΖΕΙ», του πολιτιστικού συλλόγου «Υψικάμινος» από την ομάδα
εικαστικών Eordaiart.
Το πάρτι κλεισίματος των εκθέσεων θα γίνει παρουσία του Νέου Ωδείου Πτολεμαΐδας, όπου
ο μουσικός Αλέξανδρος Τσούγιεφ, μαζί με τους μαθητές του, θα επιμεληθεί μουσικά την
εκδήλωση. Επίσης θα γίνει και ένα σεμινάριο οινογνωσίας από το κτήμα In Vino της περιοχής
του Αμυνταίου.

Επιμέλεια έκθεσης: Ομάδα Eordaiart (Χάρης Κοντοσφύρης, Αλεξάνδρα Τσιτσιντά, Γιώργος
Πανταζής).

Παλαιοντολογικό Ιστορικό Μουσείο Πτολεμαΐδας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου, 1
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2463054444
Διάρκεια έκθεσης: 23 Μαρτίου – 28 Απριλίου 2018
Ωράριο Μουσείου: 8:00 – 15:00 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής)
Ξεναγήσεις: με ραντεβού στο γραφείο της Υψικαμίνου 2463028740, και στο 6974753258

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

