Δελτίο τφπου
Η Ευραςιατικι Ζνωςθ Εικαςτικϊν Σεχνϊν, το Ελλθνικό Σαμείο Σζχνθσ Myrο Art Fund και θ γκαλερί Myrο
προςκαλοφν καλλιτζχνεσ από τθν Ευρϊπθ, τθ Ρωςία και τθν Αςία να ςυμμετάςχουν ςτθ διεκνι ζκκεςθ
και τον ανταγωνιςμό τθσ ςφγχρονθσ τζχνθσ «Εβδομάδα Επόμενθσ Σζχνθσ ςτθν Ελλάδα».
ε αυτι τθν ζκκεςθ κα παρουςιαςτοφν ζργα ηωγραφικισ, γραφικϊν, διακοςμθτικϊν και
κλωςτοχφαντουργικϊν ζργων τζχνθσ, γλυπτικισ και φωτογραφίασ ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ ςφγχρονο και ςφγχρονο.
το πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ κα διεξαχκεί μια μεγάλθ φιλανκρωπικι εκςτρατεία, ςτθν οποία κα
προςφερκοφν ζργα ηωγραφικισ καλλιτεχνϊν που ςυμμετζχουν ςτθν ζκκεςθ ςε διάςθμουσ κατοίκουσ
τθσ ελλθνικισ εγκατάςταςθσ.
Ημερομηνίεσ: 24 Φεβρουαρίου - 3 Μαρτίου 2019.
Εγγραφή ςυμμετεχόντων: μζχρι τισ 10 Φεβρουαρίου 2019.
Γκαλερί Μφρων Διεφθυνςη: Νικθφόρου Φωκά, Θεςςαλονίκθ, Ελλθνικι Δθμοκρατία
Εκθεςιακή ιδζα
Η τζχνθ είναι μια από τισ περιοχζσ όπου τα γλωςςικά ςφνορα δεν είναι τρομερά. Είναι κατανοθτό ςε
κάκε χϊρα, ανεξάρτθτα από τον τρόπο ηωισ και τον πολιτιςμό. Είμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ
παρουςιάςουμε μια ζκκεςθ ςυγγραφζων που αντλοφν τθν ζμπνευςι τουσ από τθν απεριόριςτθ
ποικιλία τθσ πρωτοτυπίασ τουσ. Σα μάτια μασ επικεντρϊνονται ςτο μζλλον και κα κζλαμε να
απεικονίςουμε όνειρα και ςκζψεισ για το μζλλον.
Το Ελληνικό Ζργο Επόμενη Εβδομάδα Τζχνησ ςτην Ελλάδα περιλαμβάνει τα ακόλουθα
προγράμματα:
1) ΕΚΘΕΗ & ΣΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ
2) ΔΗΜΟΙΑ ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ
3) ΕΡΓΑΣΗΡΙΑ: διεκνι εργαςτιρια και τάξεισ επίδειξθσ
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Η ζκκεςθ κα πραγματοποιθκεί ςτθ δθμοφιλι εμπορικι γκαλερί Μφρο, που βρίςκεται ςτθν
αριςτοκρατικι περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ, κοντά ςτον Λευκό Πφργο και το Αρχαιολογικό Μουςείο.
Παράλλθλα με τθν ζκκεςθ κα διεξαχκεί διαγωνιςμόσ, κατά τον οποίο κα κακοριςτοφν οι νικθτζσ του
προγράμματοσ του διαγωνιςμοφ τθσ ζκκεςθσ.
Σο πρόγραμμα ανταγωνιςμοφ περιλαμβάνει:
- διαγωνιςμόσ ηωγραφικισ
- διαγωνιςμόσ γραφικϊν
- τον ανταγωνιςμό των τεχνϊν και των τεχνϊν και τθσ κλωςτοχφαντουργίασ
- ανταγωνιςμόσ γλυπτικισ
- ανταγωνιςμόσ φωτογραφίασ
Σα ζργα που παρουςιάηονται ςτθν ζκκεςθ κα κρικοφν από διάςθμουσ Ζλλθνεσ και Ευρωπαίουσ
καλλιτζχνεσ, προςτάτεσ τζχνθσ, ιδιοκτιτεσ γκαλερί και εκπροςϊπουσ των μζςων ενθμζρωςθσ.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΧΑΡΤΗ
Για να προςελκφςει τθν προςοχι ςτθν ζκκεςθ κα διοργανωκεί μια φιλανκρωπικι δθμοπραςία. τθν
εκδιλωςθ προςκαλοφνται εκπρόςωποι από το πολιτικό και πολιτιςτικό ίδρυμα τθσ Θεςςαλονίκθσ. Σα
κεφάλαια που ειςπράχκθκαν ωσ αποτζλεςμα του πλειςτθριαςμοφ κα μεταφερκοφν ςτο ταμείο για τθν
υποςτιριξθ των παιδιϊν.
Οποιοςδιποτε ςυμμετζχων ζχει τθν ευκαιρία να βάλει τθν εικόνα του ςε δθμοπραςία με ελάχιςτο
κόςτοσ 100 ευρϊ. Σθν ίδια ςτιγμι, ο ςυγγραφζασ λαμβάνει το 30%, οι διοργανωτζσ τθσ δθμοπραςίασ
λαμβάνουν το 20% και το 50% πθγαίνουν ςτο ταμείο για να ςτθρίξουν τα παιδιά τθσ Ελλάδασ.
ΜΑΣΤΕΡΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ DEMO
Κατά τθ διάρκεια τθσ ζκκεςθσ κα πραγματοποιθκεί μια ςειρά εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων με ςτόχο
τθν πολιτιςτικι ανταλλαγι και γνωριμία του ελλθνικοφ κοινοφ με τουσ καλλιτζχνεσ που ςυμμετζχουν
ςτθν ζκκεςθ.
Σο πρόγραμμα παρουςιάηεται ςε δφο μορφζσ: μια μάςτερ τάξθ και τάξεισ επίδειξθσ.
Πραγματοποίθςε κφριεσ τάξεισ από προςκεκλθμζνουσ καλλιτζχνεσ από τθν Ευρϊπθ. Επίςθσ, οι εκκζτεσ
πλιρουσ ωραρίου μποροφν να κατζχουν ζνα master class ι μια demo τάξθ για ζνα ελλθνικό
ακροατιριο (παρζχεται μεταφραςτισ).

Σφντομεσ πληροφορίεσ για τον χώρο τησ ζκθεςησ - η γκαλερί Myrò
Πολλοί Ευρωπαίοι καλλιτζχνεσ ξεκίνθςαν τθ ςταδιοδρομία τουσ με μια ζκκεςθ ςτθν ελλθνικι γκαλερί
Myrò! Η Myrο Gallery λειτουργεί από το 2011 ωσ μια πολυδιάςτατθ γκαλερί ςφγχρονθσ τζχνθσ με
ετιςιο πρόγραμμα εκκζςεων ςτουσ διάςθμουσ χϊρουσ τθσ και παρουςιάηει ζργα και ζργα
εκατοντάδων καλλιτεχνϊν από τθν Ευρϊπθ και τθν Αμερικι. Η γκαλερί ζχει κεντρικι είςοδο ςτθν οδό
Νικθφόρου Φωκά 8, δίπλα ςτο ορόςθμο "Λευκόσ Πφργοσ" (Άςπροσ), που κατζχει ςθμαντικι κζςθ ςτισ
εικαςτικζσ τζχνεσ τθσ Ελλάδασ και ιδιαίτερα ςτθν πόλθ τθσ Θεςςαλονίκθσ, ςτισ ξεχωριςτζσ αίκουςεσ
του Tower), ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ. Οι χϊροι που αποτελοφν μζροσ τθσ Πινακοκικθσ Myro
ενθμερϊνουν τισ παράλλθλεσ εκκζςεισ μία φορά το μινα, ανοίγοντάσ τουσ το ίδιο βράδυ.
Κατάλογοσ
Όλοι οι ςυμμετζχοντεσ ςτο ζργο "Εβδομάδα Επόμενθσ Σζχνθσ ςτθν Ελλάδα" δθμοςιεφονται ςτον
κατάλογο.
Γλϊςςεσ του καταλόγου: Ελλθνικά, Αγγλικά, Ρωςικά.
Ο κατάλογοσ πθγαίνει ςτθν αρχι τθσ ζκκεςθσ.
Οργανωτζσ Εκθζςεων:
Ευραςιατικι Ζνωςθ Σζχνθσ
Myrο Art Fund
Γκαλερί Μφρο
Σο ζργο υποςτθρίηεται από το Σμιμα Διαχείριςθσ Σζχνθσ τθσ Δθμιουργικισ Ζνωςθσ Καλλιτεχνϊν τθσ
Ρωςίασ, το Global Art Agency τθσ NextArt και το World Art Foundation.
Καλοφμε τουσ κατοίκουσ και τουσ επιςκζπτεσ τθσ αρχαίασ πόλθσ τθσ Θεςςαλονίκθσ να επιςκεφκοφν τθν
ζκκεςθ ςφγχρονθσ τζχνθσ "Επόμενθ εβδομάδα τζχνθσ ςτθν Ελλάδα".
Οργανωτική Επιτροπή ςτη Μόςχα:
Ph .: +7 (495) 5068044
Ph .: +7 (925) 4338821
Whatsapp / Viber: +7 (985) 4811118
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@nextart.gr
http://www.nextart.gr

