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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
TO ΠΡΩΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΩΝ «КипРус 2017»
30 Απρλίου - 1 Μαίου
Το ετήσιο διεθνές Έλληνο-Σλαβικό Φεστιβάλ τεχνών είναι αφιερωμένο σε ένα μεγάλο γεγονός: τα
θυρανοίξια του Ναού του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου και Πάντων των εν τη ρωσική γη διαλαμψάντων
Αγίων. Ο πρώτος στην Κύπρο χρυσοκέφαλος στο ρωσικό ύφος ναός συνιστά προσωποποίηση της πίστης και της
ενότητας των ορθοδόξων λαών της Ρωσίας και της Κύπρου. Εμφανίστηκε χάρη στον Βιατσεσλάβ Ζαρενκόβ –
επικεφαλή της οικοδόμησης του ναού και φιλάνθρωπο – και προσδοκεί να γίνει ένα πραγματικό σπίτι για τους
πιστούς που θα μπορέσει να ενώσει όλο το ρωσόφωνο ορθόδοξο πληθυσμό της Κύπρου και τους Ρώσους
επισκέπτες. Οι ακολουθίες στο ναό θα διεξάγονται στα ρωσικά κατά τους ρωσικούς ορθόδοξους κανόνες.
Στις 30 Απριλίου στις 20.00 το Φεστιβάλ θα ανοίξει με την βραδινή συναυλία με συμμετοχή του «TeremQuartet» και του σολίστα του Θεάτρου Μαριίνσκι Βλαντίμιρ Τσελεμπρόβσκι από τη ρωσική πλευρά και του
Παντελή Θαλασσινού με το μουσικό του συγκρότημα από την ελληνική. Την 1η Μαΐου, μετά το τέλος της
εορταστικής λειτουργίας στο ναό θα αρχίσει το κύριο πρόγραμμα του πρώτου Φεστιβάλ Τεχνών «КипРус
2017». Τους θεατές τους περιμένει ένα πρόγραμμα αποτελούμενο από τα πιο λαμπρά δείγματα του κυπριακού
και ελληνικού, ρωσικού και λευκορωσικού πολιτισμού. Θα είναι διάλογος φιλίας, διάλογος αγάπης, διάλογος
αλληλοκατανόησης μεταξύ των λαών.
Στη σκηνή θα ανεβούν συγκροτήματα και σολίστες που θα είναι σε θέση να ευχαριστήσουν τους
επισκέπτες του φεστιβάλ με πραγματική τέχνη, να χαρίσουν αρμονία στην ψυχή και να δημιουργήσουν μια
αξέχαστη γιορτή.
Μεταξύ των συμμετεχόντων: το «Terem-Quartet», η βραβευμένη από διεθνούς διαγωνισμούς σολίστ του
θεάτρου Kilize από την Αγία Πετρούπολη Ξένια Στέπ, ο σολίστας του Θεάτρου Μαριίνσκι Βλαντίμιρ
Τσελεμπρόβσκι, το συγκρότημα «Raz-gulyaj», μουσικό σχήμα από σολίστες της Μεγάλης Συμφωνικής
Ορχήστρας της Βορειο-δυτικής περιφέρειας της Ρωσίας, οι διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες Μιχάλης Βιολάρης,
Κώστας Χατζηχριστοδούλου, Κωνσταντίνα, Μιχάλης Χατζημιχαήλ, Βασιλική Χατζηαδάμου, το χορευτικό
συγκρότημα «Διόνυσος», μουσικοί, λαϊκά φωνητικά και χορευτικά συγκροτήματα από τη Ρωσία, τη
Λευκορωσία, την Κύπρο και την Ελλάδα.
Μια Ζυγαριά, ειδικά κατασκευασμένη στη Ρωσία, θα βοηθήσει να προσδιοριστεί η βαρύτητα της
συνεισφοράς στον παγκόσμιο πολιτισμό του κάθε μέρους του προγράμματος του φεστιβάλ και κατά τις 18.00
όλοι οι παρόντες θα μάθουν την δίκαιη απόφαση της Ζυγαριάς. Στις 22.00 προς τιμήν του νικητή θα ριχτούν
πυροτεχνήματα στον ουρανό πάνω από την πλατεία του Μητροπολιτικού Ναού.
Το εορταστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει περιηγήσεις στην Δενδροστοιχία των Αγίων, στην περιοχή του
ναού. Οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν έκθεση έργων τέχνης και να λάβουν
μέρος σε εργαστήρια λαϊκής χειροτεχνίας. Μεταμφιεσμένοι, ταχυδακτυλουργοί και ζογκλέρ σε διαδραστική
μορφή θα διασκεδάσουν τον κοινό. Για τα παιδιά θα προετοιμαστεί ένα ειδικό πρόγραμμα.
Ιδιαίτερα αξιοσημείωτα είναι τα εθνογραφικά περίπτερα, τα οποία θα λειτουργούν μόνιμα και θα
παρουσιάζουν τη ζωή και τις λαϊκές γαστρονομικές παραδόσεις. Στα περίπτερα οι επισκέπτες θα μπορούν να
μάθουν πληροφορίες και να δοκιμάσουν εκλεκτά φαγητά της λαϊκής κουζίνας.
Είναι καλύτερα μια φορά να δείτε παρά εκατό φορές να διαβάσετε αυτό το δελτίο τύπου. Σας περιμένουμε
στις 30 Απριλίου και την 1η Μαΐου στο Πρώτο Φεστιβάλ Τεχνών КипРус 2017!
Οι διοργανωτές του φεστιβάλ: ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ. Ησαΐας και το θέατρο «Kilize»
(δημιούργημα του Βιατσεσλάβ Ζαρενκόβ)..
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