Θεσσαλονίκη, 12 Δεκεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου
«Δύο Συλλογές σμίγουν»
Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού σας προσκαλεί στα εγκαίνια της
περιοδικής έκθεσης με τίτλο «Δύο συλλογές σμίγουν», την Παρασκευή 20
Δεκεμβρίου 2019 στις 20:00, στην πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος
Κρόκος».
Το έτος 2015 (30/11) ο Δήμος Θεσσαλονίκης αποφάσισε να παραχωρήσει στο
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, σε συνέχεια πρότασής του, με τη μορφή
χρησιδανείου για 30 έτη, 109 εικόνες και ιερά κειμήλια από τη Συλλογή της
Δημοτικής Πινακοθήκης. Με σχετική υπουργική απόφαση (17-6-2016) ορίστηκε ο
καταρχήν δανεισμός για πέντε έτη από την ημέρα παράδοσης – παραλαβής (11-112016), με δυνατότητα ανανέωσης. Σκοπός του δανεισμού η διαφύλαξη, συντήρηση
και έκθεση των πολιτιστικών αγαθών της Δημοτικής Πινακοθήκης από το Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού.
Με την έκθεση «Δύο Συλλογές σμίγουν» το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
έρχεται να πραγματώσει τους σκοπούς του δανεισμού με την προβολή στο ευρύ και
ειδικό κοινό της Συλλογής της Δημοτικής Πινακοθήκης μετά από τη συντήρηση και
μελέτη εικόνων και ιερών κειμηλίων της, αρκετά από τα οποία (23) παρουσιάζονται
για πρώτη φορά.
Ο τίτλος της έκθεσης «Δύο Συλλογές σμίγουν» δηλώνει παράλληλα και την πρόθεση
της έκθεσης να συγκροτήσει μιαν ολότητα που προέκυψε από τη συνδυαστική μελέτη
των αντικειμένων των δύο Συλλογών, της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης
και του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.
Αφορμή για τον τίτλο αποτέλεσε η ύπαρξη στις δύο Συλλογές έργων του ίδιου
ζωγράφου/εργαστηρίου με κοινό λειτουργικό σκοπό (εικόνες επιστυλίου).
Στην περιοδική έκθεση «Δύο Συλλογές σμίγουν» παρουσιάζονται 129 πολιτιστικά
αγαθά, φορητές εικόνες, αντικείμενα ιδιωτικής λατρείας, λειτουργικά σκεύη, άμφια,
ιερά κειμήλια από τις Συλλογές της Δημοτικής Πινακοθήκης (50) και του Μουσείου
(79) που χρονολογούνται από τον 14ο έως και τις αρχές του 20ου αι. 85 από αυτά

μάλιστα εκτίθενται για πρώτη φορά μετά τη συντήρηση και επιστημονική
τεκμηρίωσή τους στο Μουσείο.
Η έκθεση επιθυμεί να προβάλλει στο ευρύ και ειδικό κοινό επιλεγμένα και
αντιπροσωπευτικά δείγματα ορθόδοξης θρησκευτικής τέχνης των δύο Συλλογών, ως
έργα πολιτισμού αλλά παράλληλα και ως έργα πίστης και ευλάβειας με δογματικό
περιεχόμενο που υπηρετούν τις ανάγκες της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της κοινής και
ιδιωτικής λατρείας.
Τα εγκαίνια θα πλαισιώσει η χορωδία «Ηχώ Βερόης» (Μαέστρος: Νατέλα
Ιντσουαΐντσε)
Χώρος: πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος».
Διάρκεια έκθεσης: 20-12-2019 έως 30-9-2020
Είσοδος ελεύθερη
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.mbp.gr
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