ΠΡΟΚΛΗΗ
Περίληψη της ομιλίας Ο εορταςμόσ τθσ ζναρξθσ τθσ Ελλθνικισ

ε ςυνεργαςία με τον Δήμο Ναυπλιέων

Επανάςταςθσ ςτισ ςχολικζσ αίκουςεσ μπορεί να αποκτιςει νζα πνοι
απομακρφνοντασ τθ μονοτονία που προκφπτει κυρίωσ από τον υποχρεωτικό
του χαρακτιρα. Ο ςεβαςμόσ και θ αποτίμθςθ φόρου τιμισ ςτο γεγονόσ και
ςτισ εξζχουςεσ προςωπικότθτεσ των αγωνιςτών, των πολιτικών, των
διανοοφμενων και των καλλιτεχνικών που ςυνζβαλαν μπορεί να αποδοκεί με
τρόπο δθμιουργικό δίχωσ να ςτερεί τθν επανάςταςθ από τον ιερό και θρωικό
τθσ χαρακτιρα. Ψυχαγωγοφμαςτε με δραςτθριότθτεσ και μακαίνουμε τα
γεγονότα του 1821, τα διαφορετικά ςώματα με τα μοναδικά τουσ πολεμικά
μπαϊράκια (λάβαρα), τθν ζμπνευςθ που ζδωςε ο αγώνασ ςε Γάλλουσ, Ιταλοφσ,
Γερμανοφσ λόγιουσ και καλλιτζχνεσ, πολιτικοφσ και ςτρατιωτικοφσ. Με
εξοπλιςμό τα τραγοφδια, τα κεατρικά ζργα, τουσ πίνακεσ ηωγραφικισ, κ.ά.
βιώνουμε το ηθτοφμενο αυτισ και κάκε επανάςταςθσ – θ εχκρότθτα προσ το
αλλότριο να γίνει ςεβαςμόσ, ο φόβοσ προςζγγιςθ και θ κυριαρχία φιλία.

Λίγα λόγια για την ομιλήτρια Η Αννίτα
Μιςοπολινοφ είναι διδάςκουςα του «Αρχαίου
Ελλθνικοφ
Θεάτρου»
ςτο
Πρόγραμμα
Προπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ και των
«Στοιχείων Θεωρίασ του Θεάτρου» ςτο
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΑΠΚΥ.
Έχει ςπουδάςει κεατρολογία και υποκριτικι ςτο
Τμιμα Θεάτρου του ΑΠΘ. Η διδακτορικι τθσ
ζρευνα και θ εκπόνθςθ τθσ διατριβισ τθσ με κζμα
Jerzy Grotowski: Ecstasy and Initiation in Performance πραγματοποιικθκε ςτο
Πανεπιςτιμιο του Λονδίνου (Τμιμα Theater and Drama του Goldsmith’s
College) με υποτροφία εξωτερικοφ από το Ι.Κ.Υ. Το 2016 εξζδωςε το κεατρικό
ζργο Ορέςτειασ «παραμύθι» (εκδ. Σοκόλθ), μια ςυνοπτικι διαςκευι τθσ
Ορέςτειασ του Αιςχφλου. Έχει επίςθσ διδάξει «Θεατρικό Παιχνίδι» ςτο ΠΤΕΑ
του Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και «Υποκριτικι» ςτο ΤΘΣ του ΠΑΠΕΛ. Έχει
ςκθνοκετιςει και ζχει ερμθνεφςει ρόλουσ ςε παραςτάςεισ ςτθν Ελλάδα και το
εξωτερικό. Κυρίωσ ζχει δθμιουργιςει παραςτάςεισ με μακθτζσ ωσ δαςκάλα
Θεατρικισ Αγωγισ ςτθν Ελλάδα και ςτθ Γερμανία ςυμμετζχοντασ ςε πλικοσ
εκδθλώςεων, προγραμμάτων και φεςτιβάλ.

https://zoom.us/j/94623599626?pwd=L0IzdTMxNjFnVWJhNG9jTEdCd1JtQT09, Meeting ID: 946 2359 9626, Passcode: NpHkn6

