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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Φ εστιβάλ Πριμαρόλια 2020
“Κινητικότητες / Mobilities”
12 - 30 Σεπ τεμβρίου 2020, Αίγιο

Ο Δήμος Αιγιαλείας, η Δημοτική Κοινωφελής Επ ιχείρηση Αιγιαλείας και η
Πριμαρόλια ΑΜΚΕ, σε σύλληψη και σχεδιασμό της τελευταίας, διοργανώνουν το 2ο
Φεστιβάλ Πριμαρόλια, 12-30 Σεπ τεμβρίου στο Αίγιο. Το Φεστιβάλ Πριμαρόλια έχει
ως άξονα και οδηγό την π λούσια ιστορία της μαύρης σταφίδας στον τόπ ο. Το
π ολύτιμο νόμισμα της π όλης του Αιγίου και της ευρύτερης π εριοχής απ οτέλεσε και
απ οτελεί κινητήριο δύναμη του εμπ ορίου, της οικονομίας του τόπ ου και του
π ολιτισμού της. Όπ ως π έρσι, έτσι και φέτος στο π λαίσιο του Φεστιβάλ διοργανώνεται
σειρά εικαστικών, π ολιτιστικών και εκπ αιδευτικών δράσεων γύρω απ ό τη θεματική
«Κινητικότητες» με κορωνίδα την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Εικόνες ενός
Επ ιπ λέοντος Κόσμου» (Images of a Floating World) στην οπ οία συμμετέχουν
καλλιτέχνες απ ό την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία.
Θεματική του 2ου Φ εστιβάλ Πριμαρόλια απ οτελεί η έννοια της κινητικότητας καθώς το
όνομα του Αιγίου π ροέρχεται απ ό το ομηρικό ρήμα αΐσσω π ου σημαίνει: «θέτω σε
κίνηση, κινούμαι ορμητικά». Η έννοια της κινητικότητας είναι σύμφυτη με το Αίγιο,
καθώς η π όλη έχτισε υδάτινους διαύλους με λιμάνια της Ελλάδας και του εξωτερικού
μέσω της διαχρονικής εμπ ορικής, διατροφικής, ιστορικής, κοινωνικής και π ολιτιστικής
αξίας της μαύρης σταφίδας. Η έκθεση φέτος εστιάζει λοιπ όν στην κινητικότητα και
τιτλοφορείται «Εικόνες ενός Επ ιπ λέοντος Κόσμου» σε ελεύθερη απ όδοση του
ιαπ ωνικού όρου «ουκίγιο-ε». Την επ οχή π ου ξεκινούσε και εδραιωνόταν το ταξίδι της
μαύρης σταφίδας στα λιμάνια του εξωτερικού, στα ίδια λιμάνια κατέφθαναν έργα
εμβληματικών Ιαπ ώνων καλλιτεχνών- όπ ως του Χοκουσάι- επ ηρεάζοντας βαθιά το
έργο των Ευρωπ αίων δημιουργών.
Φέτος στην έκθεση σύγχρονης τέχνης συμμετέχουν εννιά σύγχρονοι εικαστικοί
καλλιτέχνες απ ό την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιταλία. Με αλφαβητική σειρά
π ρόκειται για τους: Susan Collins, Francesco Kiais, Κατερίνα Αθανασοπ ούλου,
Θόδωρος Ζαφειρόπ ουλος, Γιάννης Κρανιδιώτης, Βιργινία Μαστρογιαννάκη, Βασίλης
Μπ αλάσκας, Λήδα Παυλή, Βασίλης Ψαρράς. Στο π λαίσιο της έκθεσης οι δημιουργοί
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θα π αρουσιάσουν σειρά νέων έργων π ου π ροέκυψαν απ ό τη συνομιλία τους με τον
τόπ ο του Αιγίου. Τα έργα –ψηφιακή τέχνη, διαδραστικά γλυπ τά, performance art,
εγκαταστάσεις και εικαστικά film– π ραγματεύονται τις έννοιες της συλλογικής μνήμης,
του νερού, του ταξιδιού και της καρπ οφορίας μέσα απ ό ένα διεπ ιστημονικό και
διακαλλιτεχνικό π ρίσμα. Η έκθεση απ οκτά τοπ οειδικό χαρακτήρα καθώς
αναπ τύσσεται στο κτήριο «Κανελλόπ ουλου-Κριτσωταλάκη», μία απ ό τις π ιο π αλιές
σταφιδαπ οθήκες της π όλης, π ου απ οτέλεσε σταθμό στη βιομηχανική ιστορία της και
στο π ολιτιστικό της γίγνεσθαι. Πρόκειται για ένα κτήριο π ου χτίστηκε στις αρχές του
1900 και χρησιμοπ οιήθηκε ως σταφιδαπ οθήκη, γραφείο και κατοικία επ ιδραστικού
σταφιδεμπ όρου της π εριοχής, ενώ απ οτέλεσε σκηνικό για τις π αγκοσμίου φήμης
ταινίες του Θεόδωρου Αγγελόπ ουλου «Μελισσοκόμος» και «Θίασος».
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα λάβουν χώρα στις 12 Σεπ τεμβρίου. Παράλληλα με την
έκθεση θα π αρουσιαστεί σειρά εκδηλώσεων π ου αφορούν τον σύγχρονο π ολιτισμό,
εκπ αιδευτικά π ρογράμματα και ομιλίες για τη μαύρη σταφίδα ως στοιχείο π ολιτιστικής
κληρονομιάς και συλλογικής μνήμης για ολόκληρη την Πελοπ όννησο, σε συνεργασία
με το ΕΑΠ - Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπ ιστήμιο και την Βιβλιοθήκη της Βουλής τω ν
Ελλήνω ν.
Φέτος ο φορέας Πριμαρόλια ΑΜΚΕ εγκαινιάζει τη συνεργασία του με τη Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών του Ιδρύματος Ωνάση. Η π αράσταση «Μαμ Μαμ, ένα μαγικό
δείπ νο» και το εργαστήριο «Σώμα και αντικείμενο» π ραγματοπ οιούνται στο Φεστιβάλ
Πριμαρόλια 2020 με την υπ οστήριξη της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση – π ρόγραμμα
«Εξωστρέφεια», σε σύλληψη και χορογραφία της Παναγιώτας Καλλιμάνη.
Στο π λαίσιο του 2ου Φεστιβάλ Πριμαρόλια θα π αρουσιαστεί σε π ρώτη π ροβολή το
ντοκιμαντέρ «Πριμαρόλια: Το ταξίδι της μαύρης σταφίδας στον χρόνο» (2019,
72’) σε σκηνοθεσία του Παν. Κακαβιά, π αραγωγή της KFilms και συμπ αραγωγή των
ΕΡΤ Α.Ε. και COSMOTE TV. Η ταινία, η οπ οία επ ιλέχθηκε να συμμετέχει στο 22ο
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, π ραγματεύεται το ταξίδι της μαύρης σταφίδας,
του ελληνικού «μαύρου χρυσού», μέσα στον χρόνο, ενώ καταγράφει και την έκθεση
σύγχρονης τέχνης του Φεστιβάλ Πριμαρόλια 2019 στο Αίγιο.
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// Ενδιαφέρουσες π ληροφορίες γύρω απ ό τη σταφίδα
«Πριμαρόλια»: Πριμαρόλια ονομαζόταν η αναχώρηση των π ρώτων καραβιών, φορτωμένων με τη
νέα σοδειά σταφίδας. Τα καράβια σάλπ αραν μέσα σε εορταστική ατμόσφαιρα με μουσικούς να
π αίζουν στην π ροβλήτα και τον π ληθυσμό να συγκεντρώνεται στο λιμάνι για να απ οχαιρετίσει το
π λήρωμα. Επ ιστρέφοντας τα καράβια αυτά έφερναν «π λούτον και π ολιτισμόν απ ό την Εσπ ερίαν»,
χρηματοδοτώντας κατά μεγάλο π οσοστό το νεοσύστατο μετεπ αναστατικό ελληνικό κράτος, τις
υπ οδομές του, τα λιμάνια και τις π όλεις του εξασφαλίζοντας καλύτερη π οιότητα ζωής για τους
π ολίτες.
Τον 19ο αιώνα η εμπ ορική σύνδεση π εριοχών της Ελλάδας με άλλα ευρωπ αϊκά λιμάνια
δημιούργησε δεσμούς με ανερχόμενα αστικά κέντρα και ξένες κουλτούρες. Περιοχές όπ ως το
Αίγιο, η Πάτρα, ο Πύργος, η Καλαμάτα, η Κόρινθος, η Ζάκυνθος επ ικοινωνούσαν με λιμάνια της
Ευρώπ ης. Οι θάλασσες ανέκαθεν λειτουργούσαν ως δίαυλοι επ ικοινωνίας, κομίζοντας π ολιτιστικά
ερεθίσματα κι αναφορές σε ξένες κουλτούρες και νοοτροπ ίες.
// Λέξεις
Στο γλωσσάρι (https://primarolia.com/corinthian_currant/glossary/) καταγράφουμε διαρκώς λέξεις
π ου σχετίζονται με τον κύκλο της σταφίδας, όπ ως π .χ. το «κουτρούλι: Η διαδικασία της
ανάσκαψης του χώματος ανάμεσα στις αράδες και της συσσώρευσής του σε μικρούς λοφίσκους»
ή το «Σύσιμο: Το αναπ οδογύρισμα των απ λωμένων στο αλώνι σταφυλιών έτσι ώστε να ωριμάσει
εξίσου απ ό όλες τις π λευρές» ή η «Μάκινα: Ογκώδες μηχάνημα με ξύλινο π ερίβλημα για την
π ραγματοπ οίηση του μακιναρίσματος, της διαλογής της σταφίδας”.
// Παραγω γή και π αραγωγοί σήμερα
Η κορινθιακή μαύρη σταφίδα απ οτελεί το κύριο εισόδημα για χιλιάδες π αραγωγούς της Αιγιάλειας,
όπ ου π αράγεται η κορυφαία π οιότητα σταφίδας με την ΠΟΠ ονομασία «ΒΟΣΤΙΤΣA». Πρόκειται
για ένα π ολύτιμο π αραδοσιακό Ελληνικό π ροϊόν με εξαγωγικό κυρίως χαρακτήρα (εξάγεται κατά
95% σε χώρες όπ ως Αγγλία, Ολλανδία κ.ά.) π ου έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην
οικονομία της Ελλάδας, ιδίως για τις π εριοχές στις οπ οίες ευδοκιμεί. Πρόκειται για υπ ερτροφή. Η
υψηλή διατροφική της αξία και οι ευεργετικές ιδιότητες έχουν απ οδειχθεί επ ιστημονικά σε σχετικές
έρευνες. Η π αγκοσμίως γνωστή Κορινθιακή Σταφίδα με το όνομα "VOSTIZZA" καλλιεργείται
απ οκλειστικά στην ημιορεινή και ορεινή π εριοχή της Αιγιάλειας και διακρίνεται για το υπ έροχο
άρωμα και την μοναδική γεύση της.
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