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Οι εκδηλώσεις για το έτος Μελίνα Μερκούρη
Με την παρουσίαση στο Μουσείο της

Ακρόπολης των Πρακτικών της Διεθνούς Ημερίδας

για την Επανένωση των Γλυπτών του
Παρθενώνα γίνεται η έναρξη στις 29 Ιανουαρίου

του έτους Μελίνα Μερκούρη όπως
γνωστοποίησε η υπουργός Πολιτισμού κατά
τη διάρκεια της χθεσινής συνέντευξης Τύπου
που δόθηκε στο'Ιδρυμα Μερκούρη στην Πλάκα

για την παρουσίαση του προγράμματος εκδηλώσεων

Όλοι πιστεύουμε ότι θα έρθει το
momentum που το όραμα της Μελίνας για
την επανένωση και την ενοποίηση των Γλυπτών

θα γίνει πραγματικότητα σημείωσε η
Λ Μενδώνη

Τέλη Φεβρουαρίου το Πελοποννησιακό

Λαογραφικό Ίδρυμα θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα

με τίτλο Η δική μας Μελίνα ενώ η
φετινή απονομή του θεατρικού βραβείου
Μερκούρη θα πραγματοποιηθεί αντί του Ιδρύματος

στο κτήριο Rex του Εθνικού Θεάτρου

Τέλος Μαρτίου στο φουαγέ της έδρας της
UNESCO στο Παρίσι προγραμματίζεται έκθεση

που θα αφορά τη διεκδίκηση των Γλυπτών

του Παρθενώνα αλλά και την αρχαιο
καπηλία

Τον Ιούνιο στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου

η Άλκηστις Πρωτοψάλτη θα δώσει συναυλία

με τραγούδια της Μελίνας και τον ίδιο
μήνα θα εγκαινιαστεί στην Τεχνόπολη μια έκθεση

με φωτογραφίες αφίσες κοστούμια το

καμαρίνι της Μελίνας και την αλληλογραφία
της με ξένους ηγέτες και διεθνείς προσωπικότητες

την επιμέλεια της οποίας έχει ο Νίκος

Καλτσάς
Στις 18 Οκτωβρίου ημέρα των γενεθλίων

της Μελίνας στο Δημοτικό θέατρο του Πειραιά

θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με τίτλο
Ο Πειραιάς γιορτάζει τη Μελίνα με παράλληλες

δράσεις στην πόλη
Αναφερόμενη στα ΔΗΠΕΟΕ δημιούργημα

της Μελίνας Μερκούρη η Λ Μενδώνη υπογράμμισε

πως ο θεσμός χρειάζεται μετά από
τόσα χρόνια ένα φρεσκάρισμα και πως το
2020 σε συνεργασία με τους οικείους δήμους
τις Περιφέρειες και τα θέατρα θα εκσυγχρονίσουμε

το θεσμικό πλαίσιο ώστε η παρουσία

τους να έχει ακόμα πιο δυναμικά χαρακτηριστικά

Γι αυτό τον λόγο όπως γνωστοποίησε σήμερα

το μεσημέρι στη 1 μ.μ στο υπουργείο
Πολιτισμού θα γίνει μια πρώτη συνάντηση
και ανταλλαγή απόψεων για την αναγέννηση
και επανεκκίνηση του θεσμού με τους προέδρους

και τους διευθυντές των ΔΗΠΕΟΕ νομάρχες

και περιφερειάρχες
Στην παρουσίαση παραβρέθηκαν ο πρόεδρος

του Ιδρύματος Χριστόφορος Αργυρόπουλος

η γενική γραμματέας Μανουέλα Παυ
λίδου που αναφερόμενη στην έκθεση της Τε
χνόπολης διευκρίνισε πως θα περιέχει δράσεις

όπως θερινό σινεμά και συναυλία με νέα
συγκροτήματα και ο Δημήτρης Λιγνάδης
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