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Θεσσαλονίκη, 12 Οκτωβρίου 2021 

Δελτίο Τύπου 
 

 

 

 

 

 

 

 

Σε παγκόσμια πρεμιέρα παρουσιάζεται στη Θεσσαλονίκη η Διεθνής Έκθεση ευρωπαίων καλλιτεχνών 

με τίτλο Water Weighs- Οι Στοχασμοί της Θάλασσας. Θα παρουσιαστούν στο κοινό 10 συνθέσεις 

έργων με κεντρικό θέμα την ανάδειξη διαχρονικών στοιχείων που συνιστούν τη θαλάσσια υπόσταση 

της Μεσογείου. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στο κτήριο Αιμίλιος Ριάδης της Διεθνούς Έκθεσης 

Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια θα ταξιδέψει σε εκθεσιακούς χώρους στην Γερμανία και στην Ιταλία.  

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 17 Οκτωβρίου, στις 19:00. 

Η διάρκεια της έκθεσης είναι από 17 έως 27 Οκτωβρίου 2021.    

Είσοδος ελεύθερη 

Η έκθεση Water Weighs- Οι Στοχασμοί της Θάλασσας παρουσιάζει τη θάλασσα ως χρονοκάψουλα που συνδέει το 

παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, και φιλοξενεί μοναδικές ιστορίες εμπορίου, πολέμου, μετανάστευσης, 

πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, υποβάθμισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος κ.α. Όλες αυτές οι ιστορίες 

εμφανίζονται μέσα από το πρίσμα της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής έκφρασης, της καινοτομίας, της τεχνολογίας 

και της δημιουργικότητας και έχουν ως στόχο να αναδείξουν την ιστορία, τα προβλήματα, τους προβληματισμούς 

γύρω από τη θάλασσα της Μεσογείου. 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της έκθεσης είναι ότι αποτελεί μία σύνθεση φυσικών και ψηφιακών εκθεμάτων που 

δημιουργήθηκαν κατά τη διεπιστημονική συνεργασία δημιουργικών ανθρώπων από όλον τον κόσμο. Ψηφιακά 

στοιχεία και απτά υλικά συνδυάζονται προκειμένου να επικοινωνήσουν τη σχέση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού με  
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τη Μεσόγειο Θάλασσα. Οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθήσουν ταινίες μικρού μήκους, να ακούσουν 

μουσικές συνθέσεις με ήχους από τη θάλασσα, να περιηγηθούν ανάμεσα σε υφάσματα, γλυπτά και εντυπωσιακά 

έργα τέχνης μέσω εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας (Virtual Reality). 

Οι Στοχασμοί της Θάλασσας θέλουν να εμπνεύσουν την κριτική σκέψη και την καλλιτεχνική έκφραση σε καίρια 

διαχρονικά ερωτήματα: 

Πώς η θάλασσα αποτελεί ένα διαχρονικό ιστορικό αρχείο; Πώς ο θαλάσσιος χώρος δημιουργεί αναμνήσεις στο 

χρόνο; Πώς εξελίσσονται οι πολιτισμοί σε διάφορες ηπείρους και εποχές λόγω της θάλασσας; Μπορούν οι εικόνες 

της θάλασσας να δημιουργήσουν όχι μόνο γεωγραφική αλλά και συναισθηματική απόσταση; Πώς μπορούμε να 

ερμηνεύσουμε τη διασπορά των ανθρώπων στην Ευρώπη μέσω της θάλασσας; Μπορούμε να διατυπώσουμε νέες 

προοπτικές για τη θαλάσσια οικολογία και τις απτές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της ανθρωπογενούς 

παρέμβασης στη θάλασσα;  

Η έκθεση Water Weighs διοργανώνεται από την εταιρεία Ατλαντίς Συμβουλευτική Α.Ε. και είναι αποτέλεσμα του 

MAREBOX Project συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα Creative Europe της Ευρωπαϊκής Ένωσης (CALL ID: 

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

Σημαντικό:  

 Η είσοδος στην έκθεση θα επιτρέπεται σε εμβολιασμένους, νοσήσαντες (έως 6 μήνες από τη διάγνωση), καθώς 
και σε όσους έχουν πραγματοποιήσει εργαστηριακό rapid test αντιγόνου για COVID-19 έως 48 ώρες πριν. 
Εξαιρούνται τα άτομα ηλικίας κάτω των 12 ετών. 

 Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο χώρο. 

 Η έκθεση είναι διαθέσιμη για ξεναγήσεις σε σχολεία. 
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Διεύθυνση:  

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης – Κτήριο Αιμίλιος Ριάδης  

Εγνατία 154, 54636 Θεσσαλονίκη 

Πρόγραμμα/Ώράριο λειτουργίας:  

Κυριακή 17 Οκτωβρίου 19:00, εγκαίνια 

18-26 Οκτωβρίου 09:00 - 20:00 

27 Οκτωβρίου: 10:00 - 14:00 

Περισσότερες Πληροφορίες: 

Κα. Βίκυ Δρούγα 

drouga@atlantisresearch.gr 

2310 531000 (εσωτ. 114) και 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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