ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ 2015 ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Εκδήλωση για την Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος πραγματοποιήσαν η
Περιφέρεια Ηπείρου, το Πνευματικό Κέντρο του δήμου Ιωαννιτών, το Ίδρυμα Ιωσήφ και
Εσθήρ Γκανή και η Ισραηλιτική Κοινότητα Ιωαννίνων την Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2015, στην
αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας» του Πνευματικού Κέντρου.

Ομιλητής ήταν ο δημοσιογράφος Πάσχος Μανδραβέλης. Αμέσως μετά, η σοπράνο Σόνια
Θεοδωρίδου ερμήνευσε σεφαραδίτικα και yiddish τραγούδια με τη συνοδεία της Orchestra
Mobile, στην οποία συμμετείχαν οι: Σπύρος Σολιαδάκης, πιάνο, Κική Παπαγεωργίου, βιολί,
Γεωργία Πετμεζά, τσέλο, Χάρης Μέρμηγκας, κοντραμπάσο, Λεωνίδας Τσακίρης, κλαρινέτο,
Μιχάλης Σουρβίνος, κιθάρα- μαντολίνο, Ελένη Καμβυσίδη, κρουστά. Τη μουσική διεύθυνση
έχει αναλάβει ο Θεόδωρος Ορφανίδης.

Στην εκδήλωση έλαβαν μέρος η Παιδική Χορωδία του Δήμου Ιωαννιτών, υπό τη διεύθυνση
της Κωνσταντίνας Μήλια και το σύνολο μαθητών της Σχολής Μονωδίας του Δημοτικού
Ωδείου υπό τη διδασκαλία της Ειρήνης Δόβα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας εγκαινιάστηκε, η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Τα
κοσμοπολίτικα Ιωάννινα (1890-1930) μέσα από τον φακό του Ρωμανιώτη Νησίμ Δ. Λεβή»
στον εκθεσιακό χώρο του Πνευματικού Κέντρου.

Στην έκθεση παρουσιάζονται εικόνες από στερεοσκοπικές (τρισδιάστατες) φωτογραφίες
της ιδιωτικής συλλογής του Ραφαήλ Μωυσή. Οι πρωτότυπες φωτογραφίες είναι
δημιουργήματα του Ρωμανιώτη Δρ. Νησίμ Λεβή, ερασιτέχνη φωτογράφου, και
πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση στερεοσκοπικής μηχανής δύο φακών (Verascope Richard).
Οι φωτογραφίες αποτυπώθηκαν, ως δύο παράλληλες εικόνες, σε γυάλινες πλάκες,
δημιουργώντας την τρισδιάστατη εικόνα μέσα στην ειδική μηχανή προβολής στερεοσκόπιο
(Le Taxiphote). Οι εικόνες, ακόμα και αν δεν ιδωθούν στερεοσκοπικά (τρισδιάστατα), θα
ταξιδέψουν τους επισκέπτες στα Γιάννενα της εποχής (1890-1930), δημιουργώντας μας μία
σειρά από εντυπώσεις σχετικά με την πόλη και τον πολυπολιτισμικό της βίο, αλλά και σε
άλλες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού που αποτέλεσαν προορισμό του
«κοσμοπολίτη» Νησίμ Λεβή.
Η έκθεση θα φιλοξενηθεί στον εκθεσιακό χώρο μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου.

Πηγή: ιστοσελίδα www.agon.gr
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Σχετικά:

- &Chi;&alpha;&iota;&rho;&epsilon;&tau;&iota;&sigma;&mu;ό&sigmaf;
&tau;&omicron;&upsilon; &Delta;&eta;&mu;ά&rho;&chi;&omicron;&upsilon;
&Iota;&omega;&alpha;&nu;&nu;&iota;&tau;ώ&nu; &sigma;&tau;&eta;&nu;
&Eta;&mu;έ&rho;&alpha; &Mu;&nu;ή&mu;&eta;&sigmaf; &tau;&omicron;&upsilon;
&Omicron;&lambda;&omicron;&kappa;&alpha;&upsilon;&tau;ώ&mu;&alpha;&tau;&omi
cron;&sigmaf; &sigma;&tau;&alpha; &Iota;&omega;ά&nu;&nu;&iota;&nu;&alpha;
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