Σν Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ ζην πιαίζην ηνπ γεληθόηεξνπ αλνίγκαηόο
ηνπ ζην θνηλό θαη ηνπο πνιηηηζηηθνύο θαη αθαδεκατθνύο θνξείο, πξνσζεί κεηαμύ
άιισλ δξάζεηο θαη ζπλέξγεηεο κε ζεκαηηθέο πνπ δελ εληάζζνληαη απνθιεηζηηθά ζηα
ζηελά όξηα ηεο βπδαληηλήο πεξηόδνπ αιιά πξνάγνπλ ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ
ζε δεηήκαηα ηζηνξίαο, πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηέρλεο, ηδηαίηεξα όζνλ αθνξά
ζρέζεηο κεηαμύ πνιηηηζκώλ θαη ιαώλ, θνηλσληθώλ νκάδσλ ζηε δηαρξνλία.
Μία ηέηνηα δξάζε απνηειεί θαη ε έθζεζε "ην πεξηζώξην ηνπ πνιέκνπ: Η
Θεζζαινλίθε ηεο θαηνρήο (1941-1944) κέζα από ηε θσηνγξαθηθή ζπιινγή Βύξσλα
Μήηνπ" πνπ εγθαηληάδνπκε ζήκεξα ζηελ αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ «Δπηπρία
Κνπξθνπηίδνπ – Νηθνιαΐδνπ» ηνπ Μνπζείνπ καο. Πξόθεηηαη γηα κία εμαηξεηηθά
ελδηαθέξνπζα, ακηγώο θσηνγξαθηθή, ηζηνξηθή, ζα ιέγακε, έθζεζε, πνπ πινπνηήζεθε
κεηά από πξόηαζε - θάιεζκα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπιιέθηε ζην Μνπζείν καο. Γηα πξώηε
θνξά παξνπζηάδεηαη ζην επξύ θαη εηδηθό θνηλό κέξνο ηεο ζπάληαο ζπιινγήο ηνπ
Βύξσλα Μήηνπ, ε νπνία απνηειείηαη από 3000 θσηνγξαθίεο, θάπνηε ππό ηε κνξθή
ηαρπδξνκηθώλ δειηαξίσλ, ηξαβεγκέλεο από Γεξκαλνύο ζηξαηηώηεο, αμησκαηηθνύο θαη
θαηά δεύηεξν ιόγν από πιαλόδηνπο θσηνγξάθνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο
Καηνρήο (1941-1944) ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. Μηα επηινγή από απηέο παξνπζηάδνληαη
ζηελ πεξηνδηθή καο έθζεζε, νη νπνίεο αθνξνύλ ηε Θεζζαινλίθε εθείλεο ηεο επνρήο.
Η ελόηεηα ηεο Θεζζαινλίθεο αξηζκεί πιένλ ησλ 800 θσηνγξαθηώλ.
Η θσηνγξαθία θαη ηδηαίηεξα ε εξαζηηερληθή θσηνγξαθία πξνσζήζεθε
ζπζηεκαηηθά θαη ππνζηεξίρηεθε νηθνλνκηθά σο κέζν πξνπαγάλδαο ησλ αξρώλ θαη
ηδεώλ ηνπ Γ΄ Ράηρ. Οη πεξηζζόηεξεο θσηνγξαθίεο απαζαλαηίδνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα
ησλ ζηξαηησηώλ ηόζν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ππεξεζίαο ηνπο όζν θαη ζηνλ ειεύζεξν
ρξόλν ηνπο, ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο θαη ηα κλεκεία θαη θάζε είδνπο αμηνζέαην,
θαζώο θαη ρώξνπο αλαςπρήο θαη όρη ηε ζθιεξόηεηα ηνπ πνιέκνπ, κε ζηόρν ηελ
πξνβνιή ελόο ςεπδνύο, εηξεληθνύ θαη επηπρηζκέλνπ ηξόπνπ δσήο ζηελ ηζρπξή
επηθξάηεηα ηνπ Γ΄ Ράηρ.
Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπλ ζηνλ θαηάινγν νη επηκειεηέο ηεο έθζεζεο
Ηξώ Καηζαξίδνπ θαη Ισάλλεο Μόηζηαλνο ην θσηνγξαθηθό πιηθό «παξνπζηάδεηαη ζηα
ζπκθξαδόκελά

ηνπ,

δειαδή

ηζηνξηθνπνηείηαη».
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«θνηλωληθνπνιηηηθέο ζπλζήθεο ηνπ Σξίηνπ Ράηρ πνπ ππαγόξεπζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο
επίζεκεο θαη ηεο εξαζηηερληθήο θωηνγξαθίαο» θαη αθεηέξνπ «…ζηελ ηζηνξία ηνπ
θωηνγξαθηθνύ κέζνπ…». «…Ο ηίηινο ηεο έθζεζεο ην πεξηζώξην ηνπ πνιέκνπ

ππνδεηθλύεη ην θύξην πξίζκα, θάηω από ην νπνίν ην ζύλνιν ηνπ θωηνγξαθηθνύ πιηθνύ
ζα πξέπεη λα ηδωζεί θαη λα εξκελεπζεί. Έλα πξίζκα, ην νπνίν όρη κόλν αλαγλωξίδεη ωο
πξνπαγάλδα ηηο επίζεκεο θωηνγξαθίεο ηωλ Μνλάδωλ Πξνπαγάλδαο, αιιά ηαπηόρξνλα
ηρλειαηεί ηηο πξνπαγαλδηζηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ ππέζηε ε εξαζηηερληθή θωηνγξαθία,
εμαίξεη ηηο αζηείξεπηεο δπλαηόηεηεο ηεο θωηνγξαθηθήο κεραλήο θαη απνθαιύπηεη ηνλ
ξόιν απηήο ωο κέζνπ απνζηξνθήο ηνπ βιέκκαηνο από ηηο ζεξηωδίεο. Κάηω από απηό ην
πξίζκα, απηέο, νη ζπρλά ‘ελνριεηηθέο’ θωηνγξαθίεο λεαξώλ ζηξαηηωηώλ, πνπ
δηαζθεδάδνπλ ζην πεξηζώξην ηνπ πνιέκνπ, εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο λαδηζηηθήο
πξνπαγάλδαο ξίρλνληαο πεξηζζόηεξν θωο ζην πώο ιεηηνύξγεζε ε γεξκαληθή αλνρή ζηα
λαδηζηηθά εγθιήκαηα θαη από πνύ απηή εθπνξεύηεθε».

Η έθζεζε δηαξζξώλεηαη ζε πέληε θύξηεο ελόηεηεο θαη έληεθα ππνελόηεηεο ζην
ζύλνιν. ε απηέο εληάζζνληαη απζεληηθέο θσηνγξαθίεο θαη θηικ, αλαπαξαγσγέο ζε
δηάθνξα κεγέζε, ςεθηαθέο αλαπαξαγσγέο θαη πξνβνιέο, πξσηόηππν ζρεηηθό έληππν
πιηθό (ηνπξηζηηθόο νδεγόο Θεζζαινλίθεο, άδεηα δηαξθείαο γηα δηέιεπζε κέζα από
ηελ πόιε, θάθεινο παξαγγειίαο εθηύπσζεο θσηνγξαθηώλ, αλακλεζηηθό θπιιάδην
ηεο 12εο ηξαηηάο, 5 ηεύρε ηνπ πξνπαγαλδηζηηθνύ πεξηνδηθνύ Signal) θαη νπηηθό
πιηθό επνρήο, θαζώο θαη εμνπιηζκόο θσηνγξάθεζεο ηεο πεξηόδνπ (ραξαθηεξηζηηθά
αλαθέξνπκε ην κνληέιν Robot πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε από ηε Luftwaffe, Laika 3, 2).
Πην ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη 175 απζεληηθέο θσηνγξαθίεο, θαζώο θαη
πεξί ηηο 250 πνπ κπνξεί λα δεη ν επηζθέπηεο ζηηο ςεθηαθέο πξνβνιέο ελ είδε άικπνπκ
θαη ζηνλ ράξηε πξνέιαζεο ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ Καηνρήο ζηνλ ειιαδηθό
ρώξν, ν νπνίνο αλαξηάηαη ζηνλ πξνζάιακν ηεο έθζεζεο. Μέζα από πεξηεθηηθά
θαηαηνπηζηηθά θείκελα αλαδεηθλύνληαη γηα πξώηε θνξά - θαη κάιηζηα ζε έθζεζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θνζκνζεσξία ηνπ Γ΄ Ράηρ, ην θαίξην δήηεκα ηεο
πξνπαγάλδαο ηνπ νινθιεξσηηθνύ θαζεζηώηνο, ηελ ηζηνξία, ηελ ηνπνγξαθία, ηελ
αξρηηεθηνληθή, ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή δσή ηεο Θεζζαινλίθεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, ηελ ηζηνξία ηεο θσηνγξαθίαο γεληθόηεξα ζε κηα πνιπεπίπεδε
αλάγλσζε, ε νπνία θύξην ζηόρν έρεη ηε δηαηήξεζε θαη αλάδεημε ηεο ζπιινγηθήο
κλήκεο.
Μέζα από ηνλ επθάληαζην κνπζεηνγξαθηθό ζρεδηαζκό πνπ παξαπέκπεη ζε
ζθνηεηλό ζάιακν, κε εκηδηαθαλή πιηθά θαη εηδηθό θσηηζκό, ππαηληζζόκελνο, κε ηελ

επηινγή ηεο θάηνςεο θαη ησλ ρξσκάησλ ησλ θαηαζθεπώλ – πξνζεθώλ, ηελ
αηκόζθαηξα ηνπ πνιέκνπ θαη ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο πεξηόδνπ, αλαδεηθλύνληαη
αθόκε ηα πιενλεθηήκαηα θαη ε νκνξθηά ηεο αζπξόκαπξεο θσηνγξαθίαο, αλ θαη ηηο
πεξηζζόηεξεο θνξέο εξαζηηερληθήο.
Η έθζεζε εληάζζεηαη ζηηο πεξηνδηθέο εθζέζεηο, πνπ επεθηείλνπλ θαη
εκπινπηίδνπλ ηε ζεκαηηθή ηεο πνιπκεζηθήο έθζεζεο ηνπ Λεπθνύ Πύξγνπ, ηνπ
Μνπζείνπ ηεο Ιζηνξίαο ηεο Θεζζαινλίθεο από ηελ ίδξπζή ηεο κέρξη ηε ζύγρξνλε
επνρή, ην νπνίν ππάγεηαη ζην Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ.
ην πιαίζην ηεο έθζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 8 Απξηιίνπ 2016 δηεζλήο
εκεξίδα, ε νπνία ζα δηεξεπλήζεη πηπρέο ηεο θσηνγξαθηθήο παξαγσγήο ζηελ
θαηερόκελε Θεζζαινλίθε. Σόζν ν ζύληνκνο θαηάινγνο πνπ ζπλνδεύεη ηε έθζεζε
όζν θαη ε εκεξίδα πινπνηνύληαη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Γεληθνύ Πξνμελείνπ ηεο
Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο ζηε Θεζζαινλίθε (Διιελν-Γεξκαληθό
Σακείν γηα ην Μέιινλ) θαη ηνπ σκαηείνπ «Οη Φίινη ηνπ Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ
Πνιηηηζκνύ».
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ από θαξδηάο ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ζην Μνπζείν,
αλεμαξηήησο εηδηθόηεηαο, γηα ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία θαη ην άξηην απνηέιεζκα-ηα
νλόκαηα όισλ αλαγξάθνληαη ηόζν ζηνλ πξνζάιακν ηεο έθζεζεο, όζν θαη ζηνλ
θαηάινγν, ηνπο ζπλεξγαδόκελνπο θνξείο, ηδηαίηεξα ην Μνπζείν Φσηνγξαθίαο
Θεζζαινλίθεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο έθζεζεο ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή, ην Κέληξν
Γηάδνζεο Δπηζηεκώλ θαη Μνπζείν Σερλνινγίαο Noesis γηα ην δαλεηζκό
θσηνγξαθηθώλ κεραλώλ, ην Ιζηνξηθό Αξρείν Πξνζθπγηθνύ Διιεληζκνύ Γήκνπ
Καιακαξηάο γηα ηνλ δαλεηζκό ηεπρώλ ηνπ πεξηνδηθνύ ύλζεκα από ηε πιινγή
ηξάηνπ Γνξδαλά, ην Γεληθό Πξνμελείν ηεο Οκνζπνλδηαθήο Γεκνθξαηίαο ηεο
Γεξκαλίαο ζηε Θεζζαινλίθε θαη κέζσ απηνύ ην Διιελν – Γεξκαληθό Σακείν γηα ην
Μέιινλ, ην σκαηείν ησλ Φίισλ ηνπ Μνπζείνπ καο. Σνπο ζπγραίξσ όινπο θαη
πξνπάλησλ ηνλ ζπιιέθηε θ. Βύξσλα Μήην γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ θαη ηε ζπκβνιή
ηνπ ζηελ απνηύπσζε θαη θαηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνύ γίγλεζζαη θαη ζηε δηάζσζε θαη
αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο επξύηεξα.

