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Συνέντευξη Τύπου 

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης  
 

Συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης έδωσαν το μεσημέρι της Τετάρτης  

30 Σεπτεμβρίου οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης του 1ου International Mime Festival που 

ξεκινάει στη Θεσσαλονίκη την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου, με ην παράσταση ONLY YOU από 

το Teatr Formy της Πολωνίας. 

Το πρώτο Διεθνές Mime Φεστιβάλ διοργανώνεται από το Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, 

το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και την Inter Show Productions, είναι ένα ιδιαίτερο 

φεστιβάλ παραστατικών τεχνών μικρής φόρμας και θα φιλοξενήσει μερικές από τις πιο 

εντυπωσιακές και απόλυτα πρωτότυπες παραστάσεις του εξωτερικού, όπου το λόγο 

αντικαθιστά μονάχα η έκφραση. 

Το σώμα, η μουσική, τα εφέ, αλλά και όλες οι σύγχρονες τεχνικές του σωματικού θεάτρου 

και του τσίρκου συνδυάζονται και δημιουργούν νέες φόρμες θεατρικής έκφρασης. Εδώ, οι 

λέξεις παραμερίζουν και δίνουν τη θέση τους σε μια άλλου είδους «ομιλία»… 

 

Ο Γιώργος – Εμμανουήλ Λαζαρίδης, καλλιτεχνικός διευθυντής του Μεγάρου Μουσικής 

Θεσσαλονίκης ,καλωσόρισε «ένα νέο θεσμό στην πόλη, ένα διεθνές φεστιβάλ παντομίμας 

και οπτικού θεάτρου που έχει την υποστήριξη του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου, της 

Πολωνικής Πρεσβείας και του Γαλλικού Ινστιτούτου». 

Εξήρε τη συνεργασία των Μεγάρου και Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, σημειώνοντας 

χαρακτηριστικά πως «Το Μέγαρο Μουσικής έχει πλέον στην οικογένεια του το Φεστιβάλ 

Μονής Λαζαριστών  και το Μέγαρο ανήκει αντίστοιχα στην οικογένεια της  Μονής». 

Μάλιστα προχώρησε και σε έναν παραλληλισμό της οργανικής μουσικής με την παντομίμα: 

«Η οργανική μουσική  σχεδιάζει μια εικόνα ή δημιουργεί μια φόρμα μέσα από τους ήχους 

των οργάνων. Το τραγούδι προσθέτει σε αυτή τη διαδικασία και το λόγο. Έτσι, ίσως θα 

μπορούσαμε να πούμε  ότι η παντομίμα σε σχέση με το θέατρο είναι παρόμοια με τη σχέση 

της οργανικής μουσικής με το τραγούδι»… 

 



Από την πλευρά του, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών, 

Λάζαρος Κωνσταντινίδης, τόνισε εξαρχής ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το «άπλωμα» του 

Φεστιβάλ και σε χώρους πέρα από τη Μονή Λαζαριστών. «Συνεργασίες όπως αυτή με το 

Δήμο Θεσσαλονίκης για το Jazz Festival στο Θέατρο Κήπου, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του 

Δήμου Θεσσαλονίκης για τη συναυλία στους Βυζαντινούς Νερόμυλους στην Πολίχνη και 

τώρα με το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, συμπληρώνουν ένα παζλ μεγάλων φορέων 

και οργανισμών πολιτισμού που αλληλοϋποστηρίζονται σε αυτές τις δύσκολες και 

περίεργες περιόδους για να υλοποιήσουν πράγματα», είπε και υπογράμμισε πως χωρίς 

αυτήν τη συνεργασία των φορέων και των ινστιτούτων, το Φεστιβάλ δε θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί. 

Ο ίδιος τόνισε πως η ιδέα δημιουργίας του Mime Festival «ήταν καιρό στο μυαλό μας και 

αποφασίσαμε να φέρουμε κάποιες ιδιαίτερες παραστάσεις του οπτικού θεάτρου με τη 

βοήθεια της Inter Show και της Τερέζας Κερασίδου που έχει χρόνια εμπειρίας μεγάλων 

εκδηλώσεων. Έτσι, αποφασίσαμε να φέρουμε τέσσερις παραστάσεις που η κάθε μια τους 

αντιπροσωπεύει και ένα είδος αυτού του ιδιαίτερου είδους οπτικού θεάτρου ή μικρής 

φόρμας όπως λέμε». 

«Ένα Φεστιβάλ χωρίς επιμορφωτικά σεμινάρια, εργαστήρια, χωρίς επαφή με το κοινό δε θα 

είχε νόημα», τόνισε στη συνέχεια ο κ. Κωνσταντινίδης.«Γι’ αυτό, σε συνεργασία με το 

Θέατρο ΄Τ’ ο ιδρυτής του Teatr Formy, Jozef Markocki, θα δώσει ένα workshop με ελεύθερη 

είσοδο για όσους ενδιαφέρονται για τη τέχνη της παντομίμας. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία 

σ’ αυτό», εξήγησε ο ίδιος, «γιατί στο εξωτερικό η παντομίμα είναι μέρος προγραμμάτων 

σπουδών σε πανεπιστήμια και είναι μια τέχνη ευρέως γνωστή. Στην Ελλάδα δεν είναι 

προτεραιότητα των σχολών θεάτρου ή των θιάσων παρόλο που η λέξη mime έχεις της ρίζες 

της στην αρχαία Ελλάδα και προέρχεται από την ελληνική παντομίμα».   

Στο πλαίσιο αυτό, όπως αποκάλυψε ο κ. Κωνσταντινίδης, το Mime Festival ήρθε σε  επαφή 

με πολλούς οργανισμούς και θιάσους στο εξωτερικό, «ώστε να καταρτίσουμε μια πρόταση 

και να την καταθέσουμε για να λάβουμε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα».  

 

Τέλος, στη συνέντευξη Τύπου ήταν παρούσα και μίλησε και η διευθύντρια του Ιταλικού 

Ινστιτούτου Αθηνών, Monica Zecca. Το Ιταλικό Ινστιτούτο είναι από τους φορείς που 

στηρίζουν το Mime Festival και ειδικά την παράσταση Firefly του eVolution Dance Theater. 

«Βρίσκω την ιδέα πραγματοποίησης αυτού του φεστιβάλ εξαιρετική», είπε. «Είναι κάτι 

καινούργιο κι ευχάριστο για τον κόσμο και χαίρομαι που θα βρεθεί εδώ το eVolution Dance 

Theater γιατί είναι ένας εξαιρετικός θίασος και εύχομαι και του χρόνου να έχουμε νέες 

εκπλήξεις στο Mime Festival και εμείς θα βρισκόμαστε δίπλα σας για να σας στηρίξουμε. 

Επίσης εξαιρετική είναι η ιδέα της ύπαρξης του workshop για όποιον θέλει να γνωρίσει 

καλύτερα την παντομίμα, αλλά νομίζω πως και επαγγελματικά μπορεί να ανοίξει μια νέα 

οδό σε κάποιον».  

 

 

 
ONLY YOU από το Teatr Formy (Πολωνία) 

Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 

Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2 – 21:00 

Τιμές εισιτηρίων: 18€, 15€, 12€ (μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας) 

Προπώληση: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Εκδοτήριο Πλατείας Αριστοτέλους, 

ticketservices.gr 

 

IKIRU, ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ PINA BAUSCH από τον Tadashi Endo (Ιαπωνία) 

Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015 

Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2 – 21:00 



Τιμές εισιτηρίων: 23€, 18€, 15€ (μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας) 

Προπώληση: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Εκδοτήριο Πλατείας Αριστοτέλους, 

ticketservices.gr 

 

DÉJÀ-VU? από τους Bodecker & Neander Company (Γερμανία / Γαλλία) 

Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2015 

Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης Μ2 – 21:00 

Τιμές εισιτηρίων: 18€, 15€, 12€ (μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας) 

Προπώληση: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Εκδοτήριο Πλατείας Αριστοτέλους, 

ticketservices.gr 

 

FIREFLY από το eVolution Dance Theater ( Ιταλία) 

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2015 

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης Μ1 – 21:00 

Τιμές εισιτηρίων: 35€ (25€*), 25€ (18€*), 18€ (12€*) 

* μαθητικό, φοιτητικό, κάρτα ανεργίας 

Προπώληση: Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Εκδοτήριο Πλατείας Αριστοτέλους, 

ticketservices.gr 

 

 

 

 
Φεστιβάλ Μονής Λαζαριστών 2015 
Κολοκοτρώνη 21 

564 30 Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη 

Γραφείο Τύπου: Τάσος Ρέτζιος 

Τ 2310 589.232 

M 6977 591128 

F 2310 651.099 

Ε press@monilazariston.gr 

www.monilazariston.gr 

Facebook: Moni Lazariston Festival 

Twitter: @MoniLazariston 

 

 
 


