Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2020

Δελτίο Τύπου

Με μεγάλη επιτυχία, τόσο οργανωτική όσο και από την άποψη του
περιεχομένου των εισηγήσεων, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το
Σάββατο 21 Νοεμβρίου το επιστημονικό συνέδριο «Ζωγράφοι και
εργαστήρια στη Μακεδονία και το Άγιο Όρος (18ος-αρχές 20ού αι.)» που
οργάνωσε το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού.
Το συνέδριο πλαισίωσε την περιοδική έκθεση παραγωγής του Μ.Β.Π.
με τίτλο «Δύο Συλλογές σμίγουν» και ήταν αφιερωμένο στους συμπολίτες
μας που έχασαν τη μάχη με τον κορωνοϊό, όπως και σε αυτούς που
νόσησαν και νοσούν από αυτόν, αλλά και στους υγειονομικούς που
μάχονται καθημερινά για την υγεία όλων μας.
Η
Επιστημονική-Οργανωτική
Επιτροπή
ευχαριστεί
τους
πανεπιστημιακούς, αρχαιολόγους, ιστορικούς της τέχνης και
αγιογράφους, οι οποίοι με τον γνωστικό και αισθητικό πλούτο των
εισηγήσεών τους ανέδειξαν πτυχές της λίγο μελετημένης αυτής εποχής.
Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν νέα στοιχεία για τους ζωγράφους και τις
συντροφίες τους, αλλά και για τα δίκτυα επικοινωνίας, ενώ παράλληλα
εξετάστηκαν εικόνες της εποχής υπό το φως των νεότερων θεωριών περί
ιεροτοπίας. Επιπλέον όλα τα παραπάνω εξετάστηκαν ενταγμένα στα
κοινωνικά και οικονομικά συμφραζόμενα και λαμβάνοντας υπόψη τις
νοοτροπίες και το γενικότερο πολιτισμικό πλαίσιο της εποχής.

Ευχαριστίες ακόμη οφείλονται στους πλέον των 140 συμμετέχοντες,
οι οποίοι ανέπτυξαν ένα γόνιμο διαδικτυακό διάλογο με τους ομιλητές.
Με την ευχή και συγχρόνως την υπόσχεση να συναντηθούμε ξανά,
αυτή τη φορά διά ζώσης, ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους υγεία
και δύναμη για την υπερνίκηση των δυσκολιών και την αίσια μετάβαση σε
ένα ελπιδοφόρο μέλλον.
Συγχρόνως απευθύνουμε πρόσκληση για επίσκεψη στην έκθεση
«Δύο Συλλογές σμίγουν» αμέσως μετά την άρση των περιοριστικών λόγω
της πανδημίας μέτρων.
Τις βιντεοσκοπημένες εργασίες του συνεδρίου μπορείτε να
παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://mbp.gr/el/%CE%B2%CE%B9%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BF%CE%B8%CE%AE%
CE%BA%CE%B7
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