Φεστιβάλ γλυπτικής στην άμμο 2017 - Έρχεται ξανά στην Αμμουδάρα

Τετάρτη, 24 Μαϊου 2017
Εκπληκτικά γλυπτά από άμμο αναμένεται να μαγέψουν και φέτος μικρούς και μεγάλους
στην Αμμουδάρα!
Το φεστιβάλ επαγγελματικής Γλυπτικής στην άμμο με γλυπτά ύψους ακόμα και τριών
μέτρων θα πραγματοποιηθεί ξανά υπό την αιγίδα του δήμου Μαλεβιζίου Κρήτης, από τη 1
έως τις 20 Ιουνίου, με τους γλύπτες να δημιουργούν τα θαυμάσια, εφήμερα έργα τους σε
δύο παραλιακά σημεία: Στην «καρδιά» της Αμμουδάρας και λίγα μέτρα μακριά από τις
εκβολές του Αλμυρού ποταμού.
Ως γνωστό, πέρυσι το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε πιλοτικά, με απρόβλεπτα μεγάλη
επιτυχία, καθώς οι γλύπτες φιλοτεχνούσαν επί ημέρες θαυμάσια έργα με άμμο, διαδικασία
και αποτέλεσμα που «μαγνήτισε» χιλιάδες επισκέπτες.
Φέτος το φεστιβάλ Γλυπτικής θα είναι επισκέψιμο για το κοινό από τις 3 έως και τις 20
Ιουνίου, καθώς οι γλύπτες τις πρώτες ημέρες θα εγκιβωτίζουν την άμμο στα καλούπια, όπου
στη συνέχεια θα δημιουργούν τα έργα τους μπροστά στον κόσμο! Αξίζει να σημειωθεί ότι
τα έργα από άμμο αναμένεται να παραμείνουν στους χώρους τους μέχρι το τέλος του
καλοκαιριού. Η προσέλευση του κοινού θα είναι ελεύθερη. Το πρωτότυπο εικαστικό γεγονός,
μοναδικό πανελληνίως στο είδος του, τελεί υπό την αιγίδα του δήμου Μαλεβιζίου,
πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης, διοργανώνεται από τον
σύλλογο Γυναικών Μαλεβιζίου «Μέλισσα» σε συνεργασία με τον γλύπτη Μανώλη
Χαρκούτση, ενώ βασικοί χορηγοί είναι επιχειρήσεις κυρίως από το χώρο του τουρισμού.
Στο φεστιβάλ θα συμμετέχουν ο πανεπιστημιακός καθηγητής Γλυπτικής Yuriy Mysko, η
γλύπτρια Luydmyla Mysko και ο γλύπτης Μανώλης Χαρκούτσης. Το θέμα του φεστιβάλ
Γλυπτικής στην άμμο είναι «Καλοκαιρινές διακοπές» και το μήνυμα της πρωτότυπης
διοργάνωσης είναι και φέτος «Καθαρές θάλασσες, καθαρές παραλίες!».
Όπως δήλωσε ο δήμαρχος Μαλεβιζίου Κώστας Μαμουλάκης: «Στόχος της δημοτικής αρχής
είναι η καθιέρωση του φεστιβάλ ως θεσμός που προάγει την τέχνη, συγχρόνως προβάλει
την Αμμουδάρα ως τουριστικό προορισμό, το δήμο μας, αλλά και συνολικά το τουριστικό
προϊόν της Κρήτης. Μετά τη μεγάλη επιτυχία του περσινού πιλοτικού φεστιβάλ, με τους
χιλιάδες επισκέπτες και με τις εικόνες των εντυπωσιακών γλυπτών από άμμο να
ταξιδεύουν σε όλη την Ελλάδα και σε πολλά σημεία του πλανήτη, η δημοτική αρχή
Μαλεβιζίου καθιερώνει το θεσμό που μπορεί υπό προϋποθέσεις να συμβάλει στην προβολή
του τόπου μας, μέσω της τέχνης και της εικόνας, σε όλο τον κόσμο»
επεσήμανε ο κ. Μαμουλάκης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ίδρυση του πρωτότυπου θεσμού συνέβαλε πέρυσι ο δημοτικός
σύμβουλος υπεύθυνος σε θέματα Πολιτισμού Κώστας Τριγώνης, που το 2016 συμφώνησε
στη σχετική πρόταση του Μανώλη Χαρκούτση, για τη διεξαγωγή του πιλοτικού φεστιβάλ το
οποίο, ως γνωστό, γνώρισε επιτυχία που ξεπέρασε όλες τις προβλέψεις.
Για την επιτυχία της φετινής διοργάνωσης συμβάλλουν ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Άρης Σαλούστρος και η πρόεδρος της Μ.Α.Ε.ΔΗ.Μ. Εύη Αποστολάκη, ενώ καθοριστική είναι
η συμβολή της δημοσιογράφου Πέλλας Λασηθιωτάκη που προσφέρει εθελοντικά τις
υπηρεσίες της στον επικοινωνιακό τομέα του φεστιβάλ.
Χορηγοί του φεστιβάλ είναι μέχρι τώρα:
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- Χρυσοί χορηγοί Τα ξενοδοχεία Agapi Beach - Sbokos Hotel Group και Apollonia Beach
resort & Spa - Cyan group of hotels.
- Αργυροί χορηγοί Τα αναψυκτικά ΦΗΜΗ, το τουριστικό γραφείο Cretan Holidays, η TUI
Magic Life Candia Maris, οι ANEK - Blue Star Ferries και το Let΄s Wash
- Χορηγοί Τα ξενοδοχεία Santa Marina, Sitia Beach, Dessole - Dolfin Bay, Aquila - Atlantis, η
εταιρεία «Μεταξαράκη Διαφημιστική», το εστιατόριο «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα», η Klados
Security, το τουριστικό γραφείο Mika Travel, τα οινοποιεία «Ευφροσύνη» και «Κρασιά
Χονδροζουμάκη», ο «Κρητικός Φούρνος», η swimming pool - καφέ- πιτσαρία «Πέργκολα»
και το μεζεδοπωλείο «Τα Καλύτερα».
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