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Το festivart 2019 είναι γεγονός!
Από τις 27 Ιουνίου μέχρι τις 4 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί στο Λουτράκι, για έκτη
χρονιά, το Festivart.
To Festivart είναι ένα ανεξάρτητο φεστιβάλ τέχνης με κύριο σκοπό τη δημιουργία ενός
κοινού πεδίου επικοινωνίας, έρευνας και δράσης τόσο μεταξύ κοινού και καλλιτεχνών, όσο
και των δημιουργών μεταξύ τους.
Τα δρώμενα του FestivArt 19 ξεκινούν το απόγευμα της Πέμπτης 27 Ιουνίου με ένα
τετραήμερο αφιερωμένο στα παιδιά και ολοκληρώνονται την Κυριακή 4 Αυγούστου με το
κλείσιμο της έκθεσης ΤiLT platform.
Το θέμα του φετινού Festivart είναι η Ίαση και το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκθέσεις,
βραδιά ταινιών μικρού μήκους animation, workshops για μικρούς και μεγάλους,
εργαστήρια art therapy και συναυλίες.
Περισσότερες πληροφορίες για το φεστιβάλ
μπορείτε να αντλείτε στην ιστοσελίδα www.festivart.gr

					festivArt | Tέχνη που ζεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ		



28ης Οκτωβρίου, Λουτράκι,

						(προς Αγία Κυριακή, όπισθεν Πάρκου Δεξαμενής)

					
					
					

27440 69197
info@festivart.gr
festivart.gr
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 19:30 - 00:00		
 Beau Rivage		
					
					

EΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ LAB2ART KIDS
Tα καλλιτεχνικά εργαστήρια Lab2Art παρουσιάζουν μέρος της δουλειάς
όλων των παιδικών τμημάτων, ζωγραφικής, γλυπτικής, κεραμικής και
φωτογραφίας, Λουτρακίου και Κορίνθου.

 19:30 & 00:00		
 Beau Rivage		
					
					
					
					
					
					
					
					
					

ΕΚΘΕΣΗ artKIDS
Το FestivArt ανοίγει τις πόρτες του στο κοινό, με ένα τριήμερο αφιερωμένο
στα παιδιά. To Lab2Art σε συνεργασία με καλλιτεχνικά εργαστήρια από
άλλες πόλεις της Ελλάδας, οργανισμούς και ομάδες δημιουργεί ένα δίκτυο
με κεντρικό άξονα το παιδί. Το FestivArt θα παρουσιάσει στον εκθεσιακό
χώρο του Βeau Rivage καλλιτεχνικά έργα παιδιών (4-16 ετών), μέσα από
το δίκτυο, βιωματικά εργαστήρια, καλλιτεχνικές δράσεις και ενημερωτικές
εκδηλώσεις για παιδιά και γονείς. Με αυτήν την κίνηση το FestivArt
προτείνει ένα άνοιγμα, μια μετατόπιση της προσοχής μας από την κυρίαρχη
παραγωγή των ενηλίκων προς μια στοχαστική ματιά στην τέχνη των παιδιών
και την εκπαιδευτική διαδικασία των εικαστικών τεχνών.

28 - 30 IΟΥΝΙΟΥ:

29 IΟΥΝΙΟΥ:

 11:00 & 18:00		
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙO ΕΙΚΑΣΤΙΚΉΣ ΘΕΡΑΠΕΊΑΣ / ΕΝΗΛΊΚΩΝ
 Lab2art			
Eργαστήρι γνωριμίας με την εικαστική θεραπεία, που απευθύνεται σε
					
ένηλικες οι οποίοι ασχολούνται με παιδιά είτε σε προσωπικό είτε σε
					επαγγελματικό επίπεδο.
					
 Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη και δωρεάν. Κρατήσεις στο πρόγραμμα του festivart.gr.
					
 ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΓΙΆΝΝΗ		
 ΒΈΡΑ ΚΌΡΝΙΑ
 20:00 - 21.00		
 Beau Rivage		
					
					

30 IΟΥΝ ΙΟΥ:
 11:00 - 12.30		
 Lab2art			
					
					
					
 19:30 & 20.30		
 Beau Rivage		
					
					

EΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΠΗΛΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ
Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια Lab2Art σας προσκαλούν σε ένα εργαστήριο
πηλού, για παιδιά 6-12 ετών.
 Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη και δωρεάν. Κρατήσεις στο πρόγραμμα του festivart.gr.

BΙΩΜΑΤΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙO ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΙ ΓΟΝΕΊΣ
Το εργαστήρι απευθύνεται σε ζευγάρια γονέα – παιδιού και προτείνει τη
δημιουργική συνάντησή τους μέσα από την Τέχνη των Εικαστικών.

 Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη και δωρεάν. Κρατήσεις στο πρόγραμμα του festivart.gr.

 ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΚΑΡΆΓΙΩΡΓΑΣ

EΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΤΥΠΏΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ
Tα καλλιτεχνικά εργαστήρια Lab2Art σας προσκαλούν σε δύο συνεχόμενα
δημιουργικά εργαστήρια χαρακτικού τυπώματος σε ύφασμα!
 Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη και δωρεάν. Κρατήσεις στο πρόγραμμα του festivart.gr.
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 20:30 & 00:00		
ANIMATION SHORT FILM NIGHT
 Cine Γαλαξίας		
H Short Film Night είναι ενα κινηματογραφικό δρώμενο που διοργανώνεται
					
για 5η χρονιά φέτος, μετά την αγάπη και τη θερμή στήριξη του κοινού όλα
					
τα προηγούμενα χρόνια. Την Πέμπτη 11 Ιουλίου θα απολαύσουμε διεθνείς
					
Αnimation ταινίες μικρού μήκους κάτω από τον έναστρο ουρανό, στο θερινό
					σινεμά Γαλαξίας.

12 IΟΥΛΙΟΥ:

 19:30 - 00:30		
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ TiLT platform // Θέμα : Ίασις
 Beau Rivage		
Η κεντρική έκθεση του Festivart : TiLT PLATFORM, φιλοξενεί έργα
					
σύγχρονης τέχνης, βίντεοεγκαταστάσεις, έργα με νέες τεχνολογίες,
					παρουσιάσεις και workshops.

*Iasis

Συνεργάζεται με Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, curators, φορείς από άλλα
φεστιβάλ, μουσεία και ομάδες καλλιτεχνών από την Ελλάδα και εξωτερικό
που χρησιμοποιούν το βίντεο και τις νέες τεχνολογίες σαν εκφραστικό μέσο
και που συνυπάρχουν πολλές φορές και με άλλες μορφές τέχνης όπως ο
χορός, η performance, ποίηση κλπ. Επίσης με εικαστικές παρεμβάσεις, (όπως
πχ. προβολές σε κτίρια), διαμόρφωση χώρων (πχ. ένα ηχητικό περιβάλλον)
και διαδραστικά έργα σε συνδυασμό με τη χρήση του διαδικτύου, όπως η
τεχνολογία QR code κ.α., δημιουργείται ένας ενδιαφέρον ιστός της πόλης
όπου ο θεατής- επισκέπτης δραστηριοποιείται, ενημερώνεται και συμμετέχει.
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 11:00 - 13:00		
 Beau Rivage		
					
					
					

ΗΜΕΡΊΔΑ: ΊΑΣΙΣ		
Είναι βιολογικό, πολιτικό, κοινωνικό ζήτημα η νόσος; Με ποιον τρόπο θα
μπορούσαν να συμπράξουν ο ιατρός, ο φιλόσοφος και ο καλλιτέχνης επί της
βούλησης για ίαση; Πως θα αλληλοεπιδρούσαν διαφορετικές προσεγγίσεις
προκειμένου να διαμορφωθούν νέες συνθήκες ατομικής και κοινωνικής ίασης;

		
		

 ΦΩΤΕΙΝΉ ΛΟΥΚΑΡΈΑ

Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια,
		
ΜΑ, Dip Couns.			
					

		
		
		
		

 ΓΕΏΡΓΙΟΣ ΞΗΡΟΠΑΪΔΗΣ

Φιλόσοφος, καθηγητής και κοσμήτωρ
και Ιστορίας της Τέχνης,
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

 ΙΩΆΝΝΗΣ ΜΠΟΥΚΟΒΊΝΑΣ

MD, PhD, PharmaD, Ογκολόγος- Παθολόγος,
Πρόεδρος της Εταιρείας
Ογκολόγων-Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).

 ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ ΠΆΓΚΑΛΟΣ

Δρ Αρχιτέκτων, Διδάσκων στο Τμήμα Θεωρίας
στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

					 ΆΝΝΑ XΑΤΖΗΓΙΑΝΝΆΚΗ
					

Ιστορικός Τέχνης και Επιμελήτρια

 18:00 - 20:00		
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙO ΕΙΚΑΣΤΙΚΉΣ ΘΕΡΑΠΕΊΑΣ / ΕΝΗΛΊΚΩΝ
 Lab2art 		
Η Εικαστική θεραπεία ( Art therapy) βασίζεται στη δύναμη της Εικαστικής
					
Έκφρασης. Είναι μια προβλητική τεχνική που επιτρέπει στους συμμετέχοντες
					
να δημιουργήσουν και να συγκατασκευάσουν την εικόνα του κόσμου
					όπως τον βιώνουν.
					
 Η δήλωση συμμετοχής είναι απαραίτητη και δωρεάν. Κρατήσεις στο πρόγραμμα του festivart.gr.
					
 ΔΈΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΓΙΆΝΝΗ		
 ΒΈΡΑ ΚΌΡΝΙΑ
 19:30 - 20:30		
ΊΑΣΗ ΜΕ ΚΡΊΓΙΑ ΓΙΌΓΚΑ / ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
 Πάρκο Δεξαμενής
Κρίγια σημαίνει δραστηριοποίηση με στόχο την ίαση νου -σώματος -ψυχής.
					Γιόγκα σημαίνει ένωση.
					
					

 Φορέστε άνετα βαμβακερά ρούχα ή λινά σε άσπρο ή γαλάζιο χρώμα.
Μπορείτε να έχετε μαζί σας ένα στρωματάκι.

					

 ΝΙΚΗ ΦΟΥΦΑ

 19:30 - 20:30		
 Πάρκο Δεξαμενής
					

ΊΑΣΗ ΜΕ TAI QI ΚΑΙ QI GONG / ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
Η Σχολή Παραδοσιακών Κινεζικών Τεχνών ¨Γερανία¨ μας οδηγεί στα βήματα
του θεραπευτικού Tai Qi και Qi Gong.					

					

 Ντυθείτε άνετα. Επιλέξτε φαρδιά ρούχα και ένα άνετο, ευέλικτο παπούτσι.

 20:30 - 00:30		
 Πάρκο Δεξαμενής
					
					
					

FESTIVART LIVE MUSIC
Tο μεγάλο live music event του Festivart, ένα φανταστικό καλοκαιρινό πάρτυ
που φέτος για πρώτη φορά θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία
του Festivart και του Ziria Music Festival! Σας περιμένουμε όλους στο πιο
ανεβαστικό live πάρτυ του καλοκαιριού.

					2 0 :3 0
					21 :0 0
					22:1 5 		
					23 :3 0

Warmup dj set by H ammond Classics
YIN KA & TH E FUZIC S
GOBEY & P-GIAL FULL BAN D
Chillout dj set by H ammond Classics
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20-21 IΟΥΛΙΟΥ:

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ LAB2ART
Oι σπουδαστές του Lab2Art, παρουσιάζουν την δουλειά τους,
στα πλαίσια του Festivart!
Η έκθεση θα περιλαμβάνει έργα ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής,
κεραμικής και αργυροχρυσοχοίας. ‘Αλλωστε σκοπός του festivart είναι να
δώσει την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να αναδειχθούν εκθέτωντας και
προωθώντας τη δουλειά τους.

 18:00 - 20:00		
 Lab2art			
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 Η είσοδος είναι ελεύθερη.
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4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
 19:30 - 20:00		
 Beau Rivage		

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕΡΑ TiLT platform
Η κεντρική έκθεση TILT PLATFORM, κλείνει το φετινό festivart.

29-31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ:
 12:00 - 00:00		
 Ziria music festival
					
					
					

ΤΟ FESTIVART ΠΆΕΙ ΒΟΥΝΌ
Το Festivart και το TILT εφευρίσκουν τρόπους να αναρριχηθούν στην
Ορεινή Κορινθία. Εικαστικά και τεχνολογικά παιχνίδια μαζί με μουσική, φως
και αστέρια. Από φέτος συνοδοιπόροι με το Ziria music festival
μοιραζόμαστε κοινό και εμπειρίες.

ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΙΤΕ ΤΟ FESTIVART.GR

&ΤΟ ΜΕDIA KIT ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
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