Subject: 'Ενα μεγάλo ευχαριστώ!

Προς όλους όσους εμπνεύστηκαν, δημιούργησαν, εργάστηκαν, κουράστηκαν για την
υλοποίηση του Summer Nostos Festival,
Νιώθω την ανάγκη να μοιραστώ με όλους εσάς τον ενθουσιασμό μου για αυτή τη
διοργάνωση, που πραγματικά θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η
σύγχρονη Αθήνα και Ελλάδα. Εκτός του ότι υλοποιείται στο ΚΠΙΣΝ, ένα μέρος που
ξεχωρίζει για την αρχιτεκτονική του, τη δομή του, τη φιλοσοφία του και πάνω από
όλα για την αίσθηση που σου δημιουργεί όταν βρίσκεσαι εκεί (όπως είπε ο ίδιος ο
Renzo Piano στο SNF Conference αίσθηση διαύγειας, φωτός και ανήκειν), το
Summer Nostos Festival αποτελεί για εμάς ένα πολύπλευρο φεστιβάλ επιμόρφωσης,
πνευματικής ανάτασης και διασκέδασης!
Δεν θέλω όμως να ακουστώ καθόλου τυπική, με ξύλινες εκφράσεις.. Για μένα είναι
κάτι που το περιμένω κάθε χρόνο (γεμίζοντας το πρόγραμμά του με πολύχρωμα postits, με διαφορετικό χρώμα ανάλογα με το αν θα πάμε μόνοι μας με τον σύζυγό μου,
με τη μεγάλη κόρη μας ή όλοι οικογενειακώς και με τον μικρό της οικογένειας). Είναι
κάτι που με πηγαίνει πάντα λίγο παραπέρα, με ενεργοποιεί, με ενθουσιάζει, με κάνει
να νιώθω ζωντανή...
Μας δίνετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε σύγχρονα θεάματα, που
προέρχονται από όλον τον κόσμο, να έρθουμε σε επαφή με καλλιτέχνες που
ξεχωρίζουν που σε άλλη περίπτωση δεν θα βλέπαμε. Θα ήθελα, χωρίς ντροπή επίσης
να πω ότι χωρίς την ελεύθερη είσοδο, ίσως τελικά να μην μπορούσαμε όλα αυτά να
τα παρακολουθήσουμε.
θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας τον θαυμασμό μας στο Circus Cosmos, τον
ενθουσιασμό της κόρης μου (που λατρεύει το χορό) όταν έβλεπε την Κινέζα
χορεύτρια του Akram Khan Company, την έκπληξή μας μπροστά στους πιο
γρήγορους λύτες του κύβου του Rubik, τον προβληματισμό μας στο Triptych, την
ηρεμία μπροστά στο instalaltion του Brian Eno...πόσα άλλα θα μπορούσα να γράψω...
Θα ήθελα κλείνοντας να σας πω ότι φαίνεται ότι όλο αυτό έχει πραγματοποιηθεί με
πολλή δουλειά, με ενδιαφέρον, με μεράκι! Αυτό φαίνεται σε όλα, από το πρόγραμμα,
το πάρκινγκ, τη διαδικασία προεγγραφών, την ενημέρωσή μας εκεί, την εφαρμογή με
τις ειδοποιήσεις, τις φωτογραφίες στο instagram...Δεν μπορώ να φανταστώ πόσος
κόπος έχει χρειαστεί, για να οργανωθούν όλες αυτές οι παραστάσεις, οι συναυλίες, οι
μετακινήσεις - διαμονές των καλλιτεχνών κτλ..Επιβεβαιώνεται ότι όλοι εσείς
υλοποιείτε με τον καλύτερο τρόπο το όραμα του Σταύρου Νιάρχου, που ήταν να
δημιουργήσει κάτι, το οποίο θα βελτιώσει τη ζωή και την καθημερινότητα των
πολιτών.
'Ενα μεγάλο ευχαριστώ, λοιπόν, από εμάς και να ξέρετε ότι ο κόπος σας
αναγνωρίζεται και εκτιμάται.
Με εκτίμηση για το έργο σας,
Δήμητρα Δημητρακοπούλου

Παρακαλώ προωθήστε το e-mail σε όσους εργάστηκαν για το Summer Nostos
Festival και δεν συμπεριέλαβα στους παραλήπτες. Θα ήθελα να σας αγκαλιάσω
όλους!

