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Η Ελληνίδα που «κατακτά» το αυστραλιανό
θέατρο και τηλεόραση
/ Ομογένεια

Το όνειρό της για διεθνή καριέρα φιλοδοξεί να κυνηγήσει η Ελληνίδα ηθοποιός,
Άρτεμις Ιωαννίδη, που κατόρθωσε να κερδίσει την αναγνώριση στο αυστραλιανό
θέατρο και τηλεόραση.
Η Άρτεμις Ιωαννίδη ήρθε πριν λίγα χρόνια στην Αυστραλία για να σπουδάσει
υποκριτική στο πανεπιστήμιο. Ολοκλήρωσε τις σπουδές της και παράλληλα
κατάφερε να καθιερωθεί στο αυστραλιανό θέατρο, κερδίζοντας συγχρόνως
πρωταγωνιστικούς ρόλους στην αυστραλιανή τηλεόραση.
Αυτή την εποχή πρωταγωνιστεί, πάλι, σε θεατρικό έργο που παίζεται στη
Μελβούρνη αλλά όπως εξομολογείται στο Ελληνικό Πρόγραμμα της Κρατικής
Ραδιοφωνίας SBS, φιλοδοξεί να κάνει διεθνή καριέρα και βεβαίως να εργαστεί και
στην Ελλάδα.
Η Άρτεμις Ιωαννίδη χαρακτηρίζει εαυτό πολύ τυχερή, που σε τόσο σύντομο

διάστημα, κατάφερε τόσο πολλά.

«Είμαι πολύ ευχαριστημένη που τα τελευταία χρόνια έχω καταφέρει να διεισδύσω
και στον τηλεοπτικό χώρο, ενώ η εμπειρία και οι σπουδές μου ένα στο θέατρο.
Είμαι στο καστ της πάρα πολύ επιτυχημένης σειράς Wentworth η οποία είναι
νούμερο ένα στην Αυστραλία εδώ και πολλά χρόνια και μάλιστα πριν δύο βδομάδες
πήραμε το βραβείο ‘Most Outstanding Drama’, στα Logies για δεύτερη χρονιά.
Αλλά είναι και μία σειρά η οποία προβάλλεται σε όλο τον κόσμο με πολύ μεγάλη
απήχηση σε πάνω από 120 περιοχές του κόσμου και έχω μάθει πάρα πολλά μέσα
από αυτή τη δουλειά και μου έχει ανοίξει το δρόμο και για άλλες τηλεοπτικές
δουλειές πώς είναι το ‘Cameras roll on Secret Bridesmaids’ Business‘ στο Κανάλι 7
και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει η πορεία μου τηλεοπτικά παράλληλα με το θέατρο
που είναι πάντα η μεγάλη μου αγάπη», είπε.
Η αγάπη για την υποκριτική
Ως μια νέα πρόκληση χαρακτηρίζει η Άρτεμις Ιωαννίδη κάθε νέο ρόλο που
αναλαμβάνει στην καριέρα της.
Για την ίδια η υποκριτική είναι κάτι που απολαμβάνει και επιθυμεί να κάνει για

πολλά χρόνια.
«Η υποκριτική απαιτεί πολύ τεχνική, αυτοπεποίθηση, πρέπει να είσαι πολύ
θαρραλέος. Στην προκειμένη περίπτωση (σ.σ. αναφέρεται στο ρόλο της στο
θεατρικό ‘Πομόνα’) επειδή ο ρόλος απαιτεί και την προφορά από το Μάντσεστερ
αλλά και μία μεταμόρφωση σωματικά αλλά και στη φωνή μου, απλά το βρίσκω, όχι
πολύ δύσκολο αλλά και πολύ απολαυστικό. Το να αλλάζω χαρακτήρα και να μπαίνω
με ορμή σε ρόλους που είναι πολύ διαφορετική από την προσωπικότητά», ανέφερε
συμπληρώνοντας πως επιθυμία της είναι μια διεθνής καριέρα:
«Έχουν ικανοποιηθεί οι προσδοκίες μου και συνεχώς βρίσκομαι αντιμέτωπη με
καινούργιες ευκαιρίες και την πρόκληση να καταφέρω να πάρω μία δουλειά, να
έχω επιτυχία και να έρθει και μια άλλη. Όλα τσουλάνε έτσι όπως πρέπει άμα έχεις
πίστη και δουλεύεις σκληρά και είσαι καλή συνεργάτης. Θέλω να συνεχίσω, θέλω
να δουλέψω στο εξωτερικό και πλέον εξωτερικό για μένα συμπεριλαμβάνει και την
Ελλάδα που είναι το σπίτι μου, που είναι εκεί οι δικοί μου άνθρωποι», είπε.
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