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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

Ημερίδα: Γνωριμία με τον Μποςτ

Η Εταιρεία Θεατρικισ Ανάπτυξθσ Λεμεςοφ (Ε.Θ.Α.Λ.),ςτο πλαίςιο των εορταςμών των τριάντα
χρόνων λειτουργίασ τθσ και με αφορμι τθ ςυμπλιρωςθ 100 χρόνων από τθ γζννθςθ του
μεγάλου καλλιτζχνθ Μζντθ Μποςταντηόγλου (Μποςτ), διοργανώνει τθν Κυριακι 8 Ιουλίου
2018 (10:00π.μ. – 1:30μ.μ.) ςτον Σεχνοχώρο θμερίδα αφιερωμζνθ ςτον μοναδικό ςκιτςογράφο,
ευκυμογράφο, γελοιογράφο, κεατρικό ςυγγραφζα, ςτιχουργό και ηωγράφο.
Πριν τθν ζναρξθ των εργαςιών τθσ θμερίδασ ο ζντιμοσ Διμαρχοσ Λεμεςοφ κ. Νίκοσ Νικολαΐδθσ
κα τελζςει τα εγκαίνια Ζκκεςθσ ςτο Φουαγιζ του Σεχνοχώρου τθσ ΕΘΑΛ, ςτθν οποία κα
παρουςιαςτοφν ςκίτςα και γελοιογραφίεσ του Μποςτ (με επίκεντρο τουσ κρυλικοφσ
χαρακτιρεσ του, τθν κακθμαγμζνθ Μαμά Ελλάδα, τθν Ανεργίτςα και τον Πειναλζοντα), κακώσ
και φωτοαντίγραφα πινάκων, βιβλίων και ςτίχων του Μζντθ Μποςταντηόγλου. Σθν ζκκεςθ
επιμελείται θ ςκθνογράφοσ/ενδυματολόγοσ Μαρίηα Παρτηίλθ.
Σόςο θ θμερίδα όςο και θ ζκκεςθ, ςε ςυνδυαςμό με το ανζβαςμα από τθν Κεντρικι κθνι τθσ
Ε.Θ.Α.Λ. του τελευταίου κεατρικοφ ζργου του Μποςτ ‘‘Ρωμαίοσ και Ιουλιζτα’’, δίνουν τθν
ευκαιρία ςτουσ ενδιαφερόμενουσ να ςχθματίςουν μια ςφαιρικι εικόνα για το ζργο και τθν
εποχι του Μποςτ, ενόσ ανεπανάλθπτου χιουμορίςτα, ο οποίοσ δθμιοφργθςε ζνα μοναδικό,
εντελώσ προςωπικό και αναγνωρίςιμο ςατιρικό φφοσ.

Κφριοσ ομιλθτισ τθσ θμερίδασ κα είναι ο κ. Θανάςθσ Παπαγεωργίου, ςκθνοκζτθσ και τζωσ
Πρόεδροσ του Δ.. του Εκνικοφ Θεάτρου. Ομιλθτζσ κα είναι επίςθσ ο κ. Σίτοσ Κολώτασ,
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ςυγγραφζασ, ερευνθτισ, θ κ. Χλόθ Μελίδου, κεατρολόγοσ, χορογράφοσ, θ κ. Εφα Καμινάρθ,
θκοποιόσ, μουςικόσ,ο κ. Κώςτασ ιλβζςτροσ, θκοποιόσ, ςκθνοκζτθσ, θ κ. Μαρίνα Χατηθλουκά,
ςκθνογράφοσ, ενδυματολόγοσ και θ κ. Μαρίηα Παρτηίλθ, ςκθνογράφοσ, ενδυματολόγοσ. Σον
ςυντονιςμό τθσ θμερίδασ ζχει αναλάβει θ κεατρολόγοσ κ. Μαρίνα Μαλζνθ.
Η θμερίδα είναι ανοικτι για το κοινό και οι εγγραφζσ κα πραγματοποιθκοφν τθν Κυριακι 8
Ιουλίου ςτον Σεχνοχώρο τθσ Ε.Θ.Α.Λ.(9:30π.μ. – 10:00π.μ.).
Θα δοκοφν πιςτοποιθτικά παρακολοφκθςθσ ςε όλουσ τουσ ςυμμετζχοντεσ.

Χορθγόσ: Πολιτιςτικζσ Υπηρεςίεσ του Υπουργείου Παιδείασ και Πολιτιςμοφ
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