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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Το  Δημοτικό  Περιφερειακό  Θέατρο  Πάτρας,  το  Τμήμα  Θεατρικών  Σπουδών  του
Πανεπιστημίου  Πατρών  και  το  Πολύεδρο,  παρουσιάζουν  τη  Δευτέρα  30  Μαΐου,
στο Θέατρο Απόλλων   το διπλό αφιέρωμα:

 Λευτέρης Βογιατζής, ο ηθοποιός, ο σκηνοθέτης
 Μολιέρος, 400 χρόνια από τη γέννησή του

Αφορμή, τα δύο βιβλία που κυκλοφόρησαν για το Λευτέρη Βογιατζή καθώς και τα 400
χρόνια από τη γέννηση του Μολιέρου.

Τον Μάιο του 2013 έφυγε από τη ζωή, ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους του
θεάτρου στην Ελλάδα τα τελευταία 40 χρόνια, ο Λευτέρης Βογιατζής.

Το Νοέμβριο του 2019 κυκλοφόρησε  από τις  εκδόσεις  “24 γράμματα”  ,  το βιβλίο:
Λευτέρης Βογιατζής, ο ηθοποιός, ο σκηνοθέτης, των καθηγητών από το τμήμα Θεατρικών
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών,  Κατερίνας  Αρβανίτη,  Κωνσταντίνου  Κυριακού,
Λίνας Ρόζη και Δημήτρη Τσατσούλη.

Τον Μάιο του 2020 από τις εκδόσεις Κάπα Εκδοτική, κυκλοφόρησε το βιβλίο: Λευτέρης
Βογιατζής: Ο σκηνοθέτης, ο ηθοποιός, Μελέτες και μαρτυρίες για το έργο του. Σ’ αυτόν το
συλλογικό τόμο, 43 συνεργάτες του (ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σκηνογράφοι, μεταφραστές,
κριτικοί και φίλοι) και πανεπιστημιακοί μελετητές –– μιλούν για τον Λευτέρη Βογιατζή
και αναλύουν τις ποικίλες πτυχές του έργου του.

Σκεφτήκαμε  να  παρουσιάσουμε  στο  κοινό  της  πόλης  τα  βιβλία,  αλλά  κυρίως  να
δείξουμε μια παράσταση της «Σκηνής» γιατί οι περισσότεροι – από το κοινό της πόλης ή
φοιτητές από το Πανεπιστήμιο – δεν γνωρίζουν ή δεν πρόλαβαν να δουν μια παράσταση
της «Σκηνής» του Λευτέρη Βογιατζή.

Στα τριάντα χρόνια της Εταιρείας θεάτρου «Σκηνή» και από το 1988 «Η νέα ΣΚΗΝΗ»
(1982-2012), ο Λευτέρης Βογιατζής ανέβασε τρία έργα του Μολιέρου, τον Μισάνθρωπο,
το  Σχολείο  γυναικών και  τον  Αμφιτρύωνα.  Καθώς  φέτος  είναι  τα  400  χρόνια  από  τη
γέννηση του Μολιέρου, σκεφτήκαμε να το συνδυάσουμε, προβάλλοντας τον Μισάνθρωπο
του Μολιέρου, όπου ο Λευτέρης Βογιατζής παίζει και σκηνοθετεί.
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Την παρουσίαση των βιβλίων θα κάνουν:

 Άννα Ταμπάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια θεατρολογίας - ιστορίας του θεάτρου, 

                            Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ         και    ο

 Κώστας Καπέλλας

Χαιρετισμό από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας θα κάνει ο Λουκάς Θάνος, 

                                                      καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας             

και από το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών η επίκουρη καθηγήτρια Ιωάννα Παπαγεωργίου.

Το διπλό αφιέρωμα θα γίνει στις:   6:00 μ.μ.   και   9:30 μ.μ.

Για κράτηση θέσεων στο τηλ.   2610 277342 - Πολύεδρο ,  στο  6989680280  και στο

παρακάτω link μέσω του e-tickets : https://www.ticketservices.gr/event/afieroma-ston-lefteri-vogiatzi

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για την είσοδο στο Θέατρο

https://www.ticketservices.gr/event/afieroma-ston-lefteri-vogiatzi

