
 
 

Θεσσαλονίκη, 19 Οκτωβρίου 2021 

Απολογιστικό Δελτίο Τύπου 
των εγκαινίων της έκθεσης 

«Water Weighs – Οι Στοχασμοί της θάλασσας»  

Την Κυριακή 17 Οκτωβρίου και ώρα 19:00 πραγματοποιήθηκαν σε εορταστικό κλίμα τα εγκαίνια της 

διαδραστικής έκθεσης καλλιτεχνών με τίτλο Water Weighs – Οι Στοχασμοί της θάλασσας στο Κτίριο Αιμίλιος 

Ριάδης, στο χώρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης .  

Η Ατλαντίς Συμβουλευτική ως επικεφαλής εταίρος του MAREBOX Project είχε την τιμή να φιλοξενήσει και να 

παρουσιάσει στο κοινό της Θεσσαλονίκης, σε παγκόσμια πρεμιέρα, 10 συνθέσεις, 22 καλλιτεχνών από όλο 

τον κόσμο, που είχαν ως κεντρικό θέμα την ανάδειξη διαχρονικών στοιχείων που συνιστούν τη θαλάσσια 

υπόσταση της Μεσογείου. 

Ο ιδρυτής της Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε., κ. Άγγελος Μαγκλής εγκαινίασε την έκθεση μαζί με μέλη της 

ομάδας της Savvy Contemporary από τη Γερμανία (εταίρος του MAREBOX) που επιμελήθηκαν καλλιτεχνικά 

την έκθεση. Στη συνέχεια ο κ.Μαγκλής ευχαρίστησε τους 70 και πλέον παρευρισκόμενους στον προαύλιο 

χώρο της έκθεσης και περιέγραψε με λίγα λόγια τα έργα, εξηγώντας πως ο κύριος σκοπός της έκθεσης Water 

Weighs είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε σημαντικά θέματα που ταλανίζουν διαχρονικά τη Μεσόγειο 

(περιβάλλον, μεταναστευτικό, κοινωνική συνοχή, κ.α.).  

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία  να ξεναγηθούν στους χώρους της έκθεσης και να παρακολουθήσουν 

ταινίες μικρού μήκους, να ακούσουν μουσικές συνθέσεις με ήχους από τη θάλασσα, να περιηγηθούν 

ανάμεσα σε υφάσματα, γλυπτά και εντυπωσιακά διαδραστικά έργα τέχνης μέσω εφαρμογών εικονικής 

πραγματικότητας (Virtual Reality).   

Ακολούθησε δεξίωση όπου οι επισκέπτες είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν και να ανταλλάξουν 

εντυπώσεις γύρω από τα εκθέματα, αλλά και να προβληματιστούν σε σχέση με τα μηνύματα που θέλουν να 

περάσουν στο κοινό. Οι επισκέπτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν περισσότερες πληροφορίες για το 

έργο MAREBOX αλλά και τους επόμενους σταθμούς της έκθεσης. Τα σχόλια των επισκεπτών για το έργο και 

την έκθεση ήταν άκρως θετικά. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης διαμοιράστηκαν και ερωτηματολόγια όπου το 

κοινό εξέφρασε ανώνυμα απόψεις, εντυπώσεις και προτάσεις που θα συμβάλλουν στην βελτίωση της 

έκθεσης στο μέλλον.   

Η είσοδος ήταν ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες και όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής τηρήθηκαν βάσει των 

κανονισμών μίας Covid-free εκδήλωσης.  

Η έκθεση Water Weighs θα είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 18 έως τις 27 Οκτωβρίου.  

Η έκθεση διοργανώθηκε από την εταιρεία Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. και ήταν αποτέλεσμα του MAREBOX  

συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CALL ID: Bridging culture 

and audiovisual content through digital – EACEA 06/2019).  

 

  

 

  

 

Περισσότερες Πληροφορίες για την έκθεση:  

Κα. Βίκυ Δρούγα , drouga@atlantisresearch.gr 

Τηλ. 6941404914  

Website: https://www.marebox.eu/  

Facebook: https://www.facebook.com/marebox.eu  

Instagram: https://www.instagram.com/marebox_eu/  

Twitter: https://twitter.com/EuMarebox 
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