
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ♦ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΙΟΥ 2011

Σε νέο χώρο, στην οδό Ζωοδάχου Πηγής 167, θα 
γίνονται από αστό την εβδομάδα οι συναντήσεις της 
ομάδας «ΤαηβοΙβδνοδ·.

•  ΠΟΛΠΙΓΠΚΗΑχζένία

Έ ω ς 18 
Σεπτεμβρίου

Καθημερινά (εκτός 
Τρίτης) από τις  10:00 
έω ς τις  18:00 στο
Μουσείο Βιομηχανι
κής Βλαιουργίας Λέ
σβου
Έκθεση ζωγραφικής 
ίου Γιάννη Μιχαηλίδη. 
με θέμα «Ανατολικό 
Αιγαίο»

Αύριο Τετάρτη 
4  Μαΐόυ

στις 19:30 σ το  Δημο
τικό θέατρο Μυτιλή
νης
2η Χορωδιακή Συνά
ντηση Λέσβου 

Παρασκευή 6  Μαΐου
στις 21:00 στο Δημο
τικό θέατρο Μυτιλή
νης
Οι αδελφές Βουγιου- 
κλή με το  Μουσικό 
Σχολείο Μυτιλήνης 

Σάββατο 7  ΜαΤου 
στις 21:00 στο Δημο-Ι 
τιχό θέατρο Μυτιλή
νης
«Απόψ ε τρώμε στης 
Ιοκάστης». θεατρική 
παράσταση από το 

|ΦΟΜ «Ο  Θεόφιλος» 

Κυριακή 8 Μαΐου 
Ισης 21:00 στο Δημο
τικό θέατρο Μυτιλή
νης
«Απόψ ε τρώμε στηςΙ 
Ιοκάστης». θεατρικά 
παράσταση από το 
Ιφ ΟΜ  «Ο  Θεόφιλος»

Δευτέρα 9  Μαΐου 
Ισης 20:00 στο Δημο-Ι 
Ιτικό θέατρο Μυτιλή-Ι

Γ η ς .
Εκδήλωση του ΔήμουΙ 
Λέσβου για τον Οδυσ-Ι 
σέα Ελύτη

Πάμε Σινεμά; 
«ΣΙΝ Ε ΑΡΙΩΝ»

Έως σήμερα Τρίτη 3 
Μαΐου
«Παγκόσμια Εισβο
λή». του Τζόναθαν Λί 
μπεομαν (περιπέτεια)I 
Πρωταγωνιστούν: Άα-1 
ρονΈχχαρτ. Μισέλ Ρο- 
ντρίγκεζ, ΜπρίτζετΙ 
Μόιναχαν
Ώ ρα προβολής (Αίθ| 
12) :  στις 22:00

Έως Πέμπτη 5 Μαΐου 
«Ο  λόγος του Βασι
λιά». του Τομ ΧούπερΙ 
(κοινωνικά)* 
Πρωταγωνιστούν: Κό 
λιν Φερθ.Έλενα Μ πόι 
ναμ Κάρτερ, ΤζέφριΙ 
Ρας. Γχάι Πιρς 
Ώ ρες προβολής: Τρίτη 
σ τις  21:45 (Λίθ. 1),. 
Τετάρτη και Πέμπτη 

Ισ η ς  20:15 (Λίθ. 2 ) και 
[σ τ ις  21:45 (Λίθ. 1)

*  Οι προβολές συνεχί
ζομαι.

Φεστιβάλ Τέχνης μέσα στο Μάιο

« Κ . Τ . β σ ί α Ι »

Ένα φεστιβάλ τέχνης με τίτλο «Κ-Τ.βο&Ι» διοργα- 
νώνει το  Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαΐου 
στο κτήριο της ΑΤΒ η  «ανεξάρτητη αρησπκή κο

λεκτίβα ΐ£5 οοηΑΚΤί».
Στο πλαίσιο της διοργά
νωσης. η «κολεκτίβα» 
προσκαλεί καλλιτέχνες 
και κοινό να συμμετά- 
σχουν και να απολαύ
σουν έργα φωτογραφίας, 
3Π & άε$ΐ£Π. εικαστικά, 
μουσική, ζωγραφικά, 
νϊάεο 3Γΐ. θεατρικές 
ρειΤοπηκηοε, $ ικει 3γι

και διάφορα εργαστήρια. 
Λυτό που τονίζει είναι 
πως το  φεστιβάλ «τρέ
χ ε ι» μια ομάδα ατόμων 
στον ελάχιστο προσωπι
κό χρόνο που διαθέτουν, 
με μόνο εφόδιο το  ενδια
φέρον και την αγάπη 
τους για τις Τέχνες. Σύμ
φωνα με τους ίδιους, το

διήμερο αυτό προέκυψε 
μέσα από την αδράνεια 
της καθημερινότητας, της 
ρουτίνας και της αδιαφο
ρίας που διακρίνει το  
σύγχρονο άνθρωπο, προς 
πόσης φύσε ως ερεθίσμα
τα.
Σκοπός της «κολεκτί
βας» αυτής είναι τ ο  να 
δημιουργήσει έναν πυρή
να που θα μεγεθύνει και 
θα προκαλεί αυτά τα ερε
θίσματα στον καθένα, θε

ωρώντας πως όλοι έχουν 
δικαίωμα σε ένα κομμάτι 
αυτής της «πανάκριβης, 
εκκεντρικής πίτας, που 
λέγεται καλλιτεχνική έκ
φραση». «Δικός μας σκο
πός καταλήξαμε ότι είναι 
το  να προκαλέσουμε τον 
άνθρωπο να ασχοληθεί 
μαζί μας. γιατί βαρεθήκα
με να περιμένουμε να το 
κάνει μόνος του», ανα
φέρει χαρακτηριστικά η 
ομάδα. «Είμαστε εδώ.

Πάντα ήμασταν, μα τώρα 
αποφασίσαμε να μας δεί
τε  επιτέλους όλοι μαζί 
(σχεδόν) και όλοι μαζί 
(σχεδόν) να δούμε ο  έ
νας τον άλλον.»
Οι καλλιτέχνες και ο ι ε 
θελοντές που θέλουν να 
συμμειάσχουν σ το  φε
στιβάλ, μπορούν να επι
κοινωνούν στις ηλεκτρο
νικές διευθύνσεις 
π 1 ΐά 3 ΐ@  1ιοΐιη3ί1.£Γ και 
Υ'3$$ί1ϋ(ϊ1@ ΗθΠΠ3Ϊΐ.£Γ

Νέο ηβ\νδ1θΙΙβΓ από το Μουσείο Ιακωβίδη
Ηε  ιδιαίτερη αναφορά στη 

λεσβιακή ζωγραφική κυ
κλοφόρησε το  τεύχος Απρι
λίου της ψηφιακής έκδοσης 
του Ψηφιακού Μουσείου 
«Γεώργιος Ιαχωβίδης». 
Σημαντικό χώρο στις σελίδες 
του καταλαμβόνει το σχετικό 
άρθρο του ζωγράφου Δημή- 
τρη Καραπιπέρη. που αναφέ- 
ρεται στους σημαντικότερους 
εκπροσώπους της τέχνης αυ
τής στη Λέσβο και στο ρόλο 
που το  Μουσείο «Γιώργος 
Ιαχωβίδης» έρχεται να δια

δραματίσει οτη  διατάρηοη 
της σημαντικής αυτής κληρο
νομιάς.
Τα νέα του Μουσείου αφο
ρούν στο σύνολο των επισκέ
ψεων που έχει δεχθεί στα 
δυόμισι χρόνια λειτουργίας 
του (πάνω από 9.000 συνο
λικά), την πρόσφατη επίσκε
ψη της υφυπουργού θαλασ
σίων Υποθέσεων. Ελπίδας 
Τσουρή. και του  γενικού 
γραμματέα Αιγαίου και Νη
σιωτικής Πολιτικής. Αημήτρη 
Χαλκιώτη. αλλά και στις τε 

λευταίες επισκέψεις μαθη
τών.
Παρουσιάζεται, τέλος, ο  νέος 
διαδικτυακάς τόπος του 
Μουσείου Ηαρ://)3ΐ;οΙ>ΐ<1θ5- 
<Ιί£ίΐ3ΐ-ηιυ$βυιη .$>ι7. ενώ  το
νίζεται η δυνατότητα που έ 
χουν τα ΑμΕΑ να διαβάσουν 
το  ηενν$1« ΐ 6Γ του. Τ ο  τελευ
ταίο κλείνει με σχολιασμούς 
επισκεπτών και φίλων του 
Μουσείου και τον καθιερω
μένο κατάλογο με δώρα Τέ
χνης που μπορεί να βρει κα
νείς στους χώρους του.

Για δύο ακόμη παραστάσεις η παράσταση του Φ Ο Μ

«Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης»
Μετά  την επιτυχία που σημείωσε μέσα στον 

περασμένο Μάρτιο, η  παράσταση «Απόψε 
τρώμε στης Ιοκάστης» ανεβαίνει και πάλι, για 
δύο τελευταίες παραστάσεις, αυτό το  Σαββα
τοκύριακο. Και τις δύο μέρες, στις 9 το  βράδυ 
το  κοινό της πόλης θα έχει την ευκαιρία να 
παρακολουθήσει στο Δημοτικό θέατρο την 
κωμωδία του Άχη Δήμου, σ ε  σκηνοθεσία Αν- 
δρέα Σεφτελή.
Μέσα από την υπόθεση και τους χαρακτήρες 
του έργου περνούν με ανατρεπτικό χιούμορ, 
ευφυή σάτιρα και παρωδία υψηλού επιπέδου 
της «αστικής» ζωής και των κοινωνικών προ
τύπων όπως μας πλασάρονται από την τηλεό
ραση. πουήλες καταστάσεις της τρέχουοας

ελληνικής πραγματικότητας.
Τα σκηνικά είναι της Κλαίρης Φραγχουλάχη 
και τα γραφιστικά και το  δημιουργικό της Ελι
σάβετ Κελίδου. Πιάνο στην παράσταση παίζει 
ο  Νίκος Τσαμάϊδης.
Παίζουν: Αγγελική Πολυτάχη. Δημήτρης Κα
μπής. Μαριλένα Σεφτελή. Αφροδίτη Καντσά. 
Ευάγγελος Φραγχουλάχης. Αντώνης Μυλωνά- 
κης, Μάριος Σπανός. Δημήτρης Δαστερίδης. 
Ματίνα Κυριάκού.
Προπώληση των εισιτηρίων θα γίνεται από 
σήμερα Τρίτη 3 Μαΐου. από τις 11 το  πρωί έ
ως τη 1 το  μεσημέρι και από τις  7 έως τις  9 το 
απόγευμα, σ το  ταμείο του Δημοτικού θ εά 
τρου.

Στο Δημοτικό 
Θέατρο Μυτιλήνης 

Εικαστική 
έκθεση 

από μαθητές 
του 1ου ΕΠΑΛ

Μ ια έκθε
ση εικα

στικών έρ- 
γων διοργα- 
νώνειμέσα 
στην εβδο
μάδα. στο 
Δημοτικό 
θέατρο Μυ
τιλήνης, ο  
Τομέας Ε
φαρμοσμέ
νω ν Τεχνών 
του 1ου Ε
ΠΑΛ της πόλης.
Τα έργα των μαθητών που θα παρουσιά
ζονται. θα αφορούν στους τομείς Χαρα
κτικής. Ζωγραφικής. Φωτογραφίας, Ει
κονογράφησης, Γραμμικού Σχεδίου, 
μακέτας 30  (τριών διαστάσεων) και 
σχεδίασης με Η/Υ.
Η έκθεση, που ξεκίνησε χθες Δευτέρα, 
θα διαρκέσει έω ς και την Παρασκευή 6 
Μαΐου και θα είναι ανοιχτή από τις  7 το 
απόγευμα έως τις 9 το  βράδυ.

2011 Έτος Ελύτη
100 χρόνια από τη γέννηση του νομπελίστα ποιητή μας

[ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΑΙ0ΛΙΔΑ»

Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΥΤΗΣ 
ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

σ υγγρα φ έ α ς  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚ0ΡΕΤΖ0Σ

Σχέδιο βιογραφίας της μυτιληνιάς 
πλευράς του ποιητή 
Οι ρίζες, η οικογένεια 
και τα παιδικά του χρόνια
Τα ταξίδια του στο νησί, η Λέσβος στην ποίησή του 
Τιμές από τη  γενέτειρά του 
Μ ε σπάνιο αρχειακό και φωτογραφικό υλικό

Κεντρική διάθεση
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