περιπέτειες σκηνής / εικόνας
performamce / live media / image adventures
Σεμιτέλου 5 • 115 28 • Αθήνα • Τ. 210 7706068 • www.mirfestival.gr

Δελτίο τύπου
MIRfestival : Πρόσκληση σε µια πτήση διαφορετική!
Το νέο διεθνές φεστιβάλ της πόλης είναι γεγονός! Το φεστιβάλ MIR είναι, όπως και ο
σοβιετικός (και κατόπιν ρωσικός) διαστηµικός σταθµός που του δανείζει το όνοµά του, ένας
δορυφόρος που σφύζει από ζωή και από παράξενα και ενδιαφέροντα καλλιτεχνικά πρότζεκτ!
Οι προσκεκληµένοι καλλιτέχνες προσγειώνονται σ’ αυτόν για να παρουσιάσουν τα έργα τους
και να συνεχίσουν το ταξίδι τους στο χωροχρόνο. Το MIRfestival θα φιλοξενεί πειραµατικές
δηµιουργίες στα όρια των τεχνών, εκεί όπου η σκηνή συναντά την εικόνα µέσω των νέων
τεχνολογιών, και φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν ανοιχτό χώρο δηµιουργίας.
Ως φεστιβάλ αστικού πολιτισµού, του οποίου το σκηνικό είναι η Αθήνα, µε αφετηρία το διεθνή
διάλογο για τον πολιτισµό και στόχο τη δηµιουργική συνάντηση του ζωντανού θεάµατος µε τα
νέα τεχνολογικά µέσα και τις πιο σύγχρονες µορφές των εικαστικών τεχνών, το MIRfestival
έρχεται για να δώσει το λόγο σε όλες τις εξελίξεις που ως τώρα σιωπηλά πολιορκούσαν την
πόλη µας.
Έχοντας πάντα τα αισθητήρια στραµµένα προς τις νέες προτάσεις, η Χριστιάνα
Γαλανοπούλου, στη διεύθυνση και τον καλλιτεχνικό προγραµµατισµό, και οι συνεργάτες της,
νέοι επαγγελµατίες του χώρου του πολιτισµού, δοκιµασµένοι µε επιτυχία κατά την επτάχρονη
πορεία του δηµοφιλούς φεστιβάλ VideoDance, δηµιουργούν µια καινούργια πλατφόρµα που
αναδεικνύει τις πιο σύγχρονες µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.
Το πρώτο MIRfestival προγραµµατίζεται για τον Σεπτέµβριο του 2008, θα πραγµατοποιηθεί
στην Αθήνα και θα διαρκέσει περίπου µία εβδοµάδα. Διοργανώνεται από την αστική µη
κερδοσκοπική εταιρία MIR σε συνεργασία µε τον Πολιτισµικό Οργανισµό του Δήµου Αθηναίων
και µε άλλους πολιτιστικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού που θα ανακοινωθούν
σύντοµα. Οι βασικοί χώροι διεξαγωγής του φεστιβάλ θα είναι το Πολτιστικό Κέντρο Μελίνα
Μερκούρη (πρώην Πιλοποιείο Πουλόπουλου) στην περιοχή Γκάζι και το Θέατρο Αλκµήνη,
αλλά θα χρησιµοποιηθούν και άλλοι ανοιχτοί και κλειστοί χώροι που θα ανακοινωθούν εν
ευθέτω χρόνω.
Με την πεποίθηση ότι ο πειραµατισµός των καλλιτεχνών που έχουν πραγµατικά ένα όραµα να
µοιραστούν µε το κοινό, το πείραµα στα όρια των τεχνών µε τη χρήση κάθε είδους τεχνικής και
τεχνολογίας είναι ακριβώς αυτό που γεννά το νέο στη σύγχρονη τέχνη, το MIRfestival
απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στους καλλιτέχνες που επιθυµούν να συµµετάσχουν, ώστε να
καταθέσουν τις προτάσεις τους.
Από τις προτάσεις που κατατέθηκαν για περφόρµανς, µικρής κλίµακας παραστάσεις
πειραµατικού χαρακτήρα, πειραµατισµούς µε ηλεκτρονική µουσική και νέες τεχνολογίες,
ταινίες, εγκαταστάσεις, interactive εγκαταστάσεις, locative media projects, παρεµβάσεις στην
πόλη ή άλλου τύπου καλλιτεχνικά πειράµατα, θα επιλεγούν αυτές που θα παρουσιαστούν στο
φεστιβάλ µαζί µε τις ελληνικές και διεθνείς συµµετοχές που απαρτίζουν ήδη τον
προγραµµατισµό της διοργάνωσης.
Το πρόγραµµα του φεστιβάλ θα ανακοινωθεί σύντοµα.
Στο διαδικτυακό τόπο του φεστιβάλ www.mirfestival.gr , στο υποµενού MIR ΟΔΗΓΙΕΣ, οι
ενδιαφερόµενοι θα βρουν όλες τις απαραίτητες κατευθύνσεις για την υποβολή των προτάσεών
τους, καθώς και τα έντυπα που θα χρειαστεί να συµπληρώσουν.
Ετοιµαστείτε για την απογείωση! Έρχεται το MIRfestival 2008!
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