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MEHNA MERÇOURI

Η Μελίνα Μερκούρη στη γαλλική αφίσα
τού Ποτέ την Κυριακή

ην Αθήνα όπου γεννήθηκε τον Πειραιά
που τραγούδησε με τη χαρακτηριστική

JL φωνή της και το Παρίσι όπου αναδείχθηκε
μούσα του θεατρικού συγγραφέα Μαρσέλ Ασάρ
θα αγκαλιάσουν οι οκτώ κύριες εκδηλώσεις του
Ετους Μελίνα Μερκούρη όπως έχει κηρυχθεί το
2020 από το υπουργείο Πολιτισμού Η αρχή γίνεται

στις 29 Ιανουαρίου με την παρουσίαση στο
Μουσείο της Ακρόπολης των Πρακτικών της Διεθνούς

Ημερίδας για την Επανένωση των Γλυπτών
του Παρθενώνα Τη σκυτάλη θα πάρει έναν μήνα
αργότερα 26/2 το Πελοποννησιακό Λαογραφικό
Ιδρυμα με την εκδήλωση Η δική μας Μελίνα και
θα ακολουθήσει η απονομή των θεατρικών βραβείων

Μελίνα Μερκούρη στο Εθνικό Θέατρο στους
χώρους του REX συνοδευόμενη από εκδήλωση
αφιερωμένη στη μνήμη της Μελίνας

Στα τέλη Μαρτίου οι εκδηλώσεις θα μεταφερθούν
εκτός ελληνικών συνόρων στο Παρίσι και

συγκεκριμένα στο φουαγέ της έδρας της UNESCO
με μια διπλή έκθεση Το ένα σκέλος της θα εστιάζει

στο πάγιο αίτημα του Επαναπατρισμού των
Γλυπτών του Παρθενώνα και το δεύτερο στην
αρχαιοκαπηλία Χωρίς να διευκρινιστεί αν θα
ενταχθεί στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Επιδαύρου

η ανακοίνωση του οποίου αναμένεται εντός
του Φεβρουαρίου τον Ιούνιο θα δοθεί έμφαση
στη μουσική πλευρά της Μελίνας Μερκούρη με
την Αλκηστη Πρωτοψάλτη να δίνει συναυλία με
τραγούδια που αγαπήθηκαν από τη φωνή της στο
Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου

Από τις πλέον σημαντικές στιγμές του Ετους
θα αναδειχθεί η έκθεση με φωτογραφίες αφίσες
κοστούμια αλληλογραφία με προσωπικότητες από
όλο τον κόσμο αλλά και ολόκληρο το καμαρίνι
της Μελίνας Μερκούρη που θα φιλοξενηθεί στην
Τεχνόπολη από την 1η Ιουλίου έως τον Σεπτέμβριο

Την έκθεση που διοργανώνεται από το
Ιδρυμα Μελίνα Μερκούρη με τη φροντίδα της
Μανουέλας Παυλίδου και του Γιώργου Πηλιχού
και επιμελητή τον Νίκο Καλτσά θα πλαισιώσουν
θερινές προβολές στην πανσέληνο του Ιουλίου
και θα κλείσει με συναυλία νέων καλλιτεχνών σε
συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό 9,84
Τέλος στις 18 Οκτωβρίου ημέρα των γενεθλίων
της στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά θα πραγματοποιηθεί

η εκδήλωση Ο Πειραιάς γιορτάζει τη
Μελίνα ενώ προετοιμάζεται και ημερίδα που θα
εστιάσει στον χαρακτήρα και τις πρωτοβουλίες
που ανέλαβε ως υπουργός Πολιτισμού αλλά κα.ι
στον ακτιβισμό της
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Η Μελίνα σε
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