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Ο Θ. Παπαγιάννης γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1942. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή
Καλών Τεχνών υπότροφος από το 19611966 με δάσκαλο τον Γιάννη Παππά. Το
1967 με διετή υποτροφία του Ιδρύματος
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) μελέτησε την
Αρχαία Ελληνική Τέχνη και την τέχνη της
ευρύτερης περιοχής της Μεσογείου πραγματοποιώντας μια σειρά από ταξίδια στην
Αίγυπτο, τη Μικρά Ασία, την Κύπρο, την Κάτω Ιταλία και Σικελία.
Το 1974 με άλλους 24 συναδέλφους του
δημιούργησαν το Κέντρο Εικαστικών Τεχνών (ΚΕΤ). Το 1981-1982 μετεκπαιδεύτηκε στο Παρίσι στα νέα υλικά της γλυπτικής
στην Ecole Nationale des Arts Appliques et
des Matiers d’ Art.
To 1996-1997 με Sabbatical 6 μηνών
επισκέφτηκε την Αμερική για να μελέτησει
εκπαιδευτικά προγράμματα και να οργάνωσει τα εργαστήρια γλυπτικής των Σχολών
Τέχνης της Νέας Υόρκης.
Στα πλαίσια των εκπαιδευτικών ανταλλαγών του προγράμματος Erasmus συνδιοργανώνει τακτικά Workshops με τη Σχολή
του Βερολίνου, της Brera και της Bolognia.
Εδώ και μια 15ετία πρωτοστατεί στη
διοργάνωση συμποσίων Γλυπτικής σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος και της Κύπρου,
αφήνοντας μεγάλα γλυπτά σε δημόσιους
χώρους. Τα γλυπτά δουλεύονται επί τόπου.
Έχει πραγματοποιήσει 30 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πάρα πολλές
ομαδικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Μνημειακά γλυπτά του βρίσκονται τοποθετημένα σε ιδιωτικούς χώρους, σε μουσεία
και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Έχει επίσης φιλοτεχνήσει μετάλλια και νομίσματα καθώς και μεγάλες γλυπτικές συνθέσεις. Με το έργο του έχουν απασχοληθεί επανειλημμένως τα έντυπα και τα
ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Σήμερα είναι ομότιμος Καθηγητής Γλυπτικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
και ζει και εργάζεται στην Αθήνα.
Από το 2009 λειτουργεί στο Ελληνικό
Ιωαννίνων το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
«Θεόδωρος Παπαγιάννης» με γλυπτά που
δώρησε ο καλλιτέχνης.
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ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Ηπειρώτες δημιουργοί
στις Τέχνες, τα Γράμματα, τις Επιστήμες
Γα καρπούς ανίει1
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος
κατανοώντας το χρέος της προς ανάδειξη της
πλούσιας ηπειρωτικής πολιτιστικής δημιουργίας καθιερώνει μια σειρά εκδηλώσεων που
αφορούν σε σύγχρονους συμπατριώτες μας δημιουργούς, όπως συνολικά και στο έργο τους.
Αρχής γενομένης από το Νοέμβριο 2009
επιχειρεί την παρουσίαση εκείνων, που διακρίθηκαν στο γραπτό λόγο, λογοτέχνες ή ποιητές,
γενικότερα στις τέχνες, το θέατρο και τις επιστήμες, που σημάδεψαν με την παρουσία και το
έργο τους, τους αντίστοιχους τομείς του πολιτισμού όπου διέπρεψαν.
Ακόμη σ’ ότι αφορά ιδιαίτερα στη παρουσίαση των σύγχρονων και σημαντικών ηπειρωτών
του πνεύματος, της τέχνης και του πολιτισμού,
η συνδρομή σχετικών σχολών πνευματικών
ιδρυμάτων της χώρας όπως του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Μετσοβίου Πολυτεχνείου
κ.α., κρίθηκε περισσότερο αναγκαία, ώστε τόσο
η επιλογή, όσο και η παρουσίαση να γίνει κατά
το δυνατόν πληρέστερη και πλέον αντικειμενική από κάθε πλευρά, χωρίς να αφήνονται αισθητά κενά ή περιθώρια αμφισβήτησης.
Η ουσιαστική και διεξοδικότερη αναφορά
στους δημιουργούς ως φυσικούς συντελεστές,
όσο και η συνολική και συνοπτική αποτίμηση
του έργου τους, ώστε τούτο να καταστεί και κατανοηθεί ευρύτερα, έχει ανατεθεί σε έγκριτους
ειδικούς στον τομέα που αναφέρονται, οι οποίοι και φωτίζουν κάθε πτυχή τόσο της προσωπικότητας του δημιουργού, όσο και του έργου
του συνολικά. Την εκδήλωση συμπληρώνουν
εκάστοτε σχετικές προβολές, μουσικά ακούσματα, απαγγελίες ποιημάτων, ανάγνωση κειμένων, όπως και η απονομή αναμνηστικής
πλακέτας στον τιμώμενο.
1. Από το δίστιχο της ιέρειας (που μιλούσε ελληvικά) στη Δωδώνη (Ήπειρος, 4.000 χρόvια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού. Eκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1997, σ. 46).

ΘΟΔΩΡΟΣ
Πρόσκληση
Tο Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Eλλάδος

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ
Πρόγραμμα
- ΕΝΑΡΞΗ
- Προσφώνηση ΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, Προέδρου ΠΣΕ

σας προσκαλεί

- Χαιρετισμός εκπροσώπου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση

- ΟΜΙΛΗΤΕΣ:

για τον ΘΟΔΩΡΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

- ΜΑΡΙΝΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ, Καθηγήτρια της Ιστορίας της Τέχνης
στην ΑΣΚΤ Αθήνας, Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης

που εντάσσεται στις Δράσεις Πολιτισμού της Π.Σ.Ε.
για τους Ηπειρώτες Δημιουργούς

- ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ, αναπλ. Καθηγητής της Ιστορίας της τέχνης
στο τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της τέχνης
στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2010, ώρα 20:00
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΑΛΑΙΑΣ ΒΟΥΛΗΣ

- ΚΩΣΤΑΣ ΣΕΡΕΖΗΣ, δημοσιογράφος - συγγραφέας
- ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ ΒΑΣΣΗΣ, φιλόλογος - συγγραφέας

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
O Πρόεδρος
KΩΣΤΑΣ AΛΕΞIΟΥ
O Γεν. Γραμματέας
IΠΠΟΚΡAΤΗΣ ΜΙΧ. KΑΤΣEΝΗΣ

- ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΥΤΣΟΣ, καθηγητής πολιτικής και κοινωνικής
φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
- Την εκδήλωση συντονίζει
η ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ,
Επ. Καθηγήτρια του Πανεπ. Ιωαννίνων, τμήματος Φιλολογίας
Ευχαριστούμε τον Ναπολέοντα Ροντογιάννη
για την ευγενική συμβολή του στη διοργάνωση της εκδήλωσης

