Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2022
Δελτίο Τύπου
Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι στο πλαίσιο της νέας μας περιοδικής
έκθεσης Η «πολυφωνική» παράδοση του 19ου αιώνα: Κοσμήματα και όπλα από
τις συλλογές Άντυς Αντώτσιου και Αντώνη Σουλιώτη στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του ΜΒΠ «Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου» το Μουσείο μας
οργανώνει μια σειρά ξεναγήσεων από τους ίδιους τους συλλέκτες δωρεάν για το
κοινό. Πρώτη ξενάγηση, την Πέμπτη 23/6 και ώρα 12:00.
Στην έκθεση παρουσιάζονται χαρακτηριστικά κοσμήματα ανά γεωγραφική
περιοχή (Μακεδονία, Θράκη, Εύβοια, Βοιωτία, Αττική, Αιγαίο, Κρήτη, Δωδεκάνησα,
Κύπρος και Επτάνησα), αλλά και ως ομάδες κοσμημάτων που εικονογραφούν τις
βασικές τεχνικές κατασκευής και διακόσμησης οι οποίες επεξηγούνται και μέσα
από πληροφοριακά βίντεο του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Πειραιώς.
Εκτίθενται, επίσης, είδη οπλισμού που εικονογραφούν την ποικιλομορφία στον
οπλισμό των πολεμιστών των Βαλκανίων και του ανεξάρτητου Ελληνικού κράτους.
Οι πολύγλωσσες ονομασίες των αντικειμένων, αλλά και οι τεχνικές
κατασκευής και διακόσμησής τους εμπλουτίζουν τις γνώσεις μας για τις οικονομικές
και κοινωνικές σχέσεις της περιόδου, τις εισαγωγές αντικειμένων από την Κεντρική
Ευρώπη και την Ανατολή και την πλούσια και ποικίλη ντόπια παραγωγή.
Συνεργαζόμενος φορέας:

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΜΒΠ «Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου».
Διάρκεια έκθεσης: 15 Ιουνίου – 18 Σεπτεμβρίου 2022
Είσοδος ελεύθερη
Για τις ώρες λειτουργίας της έκθεσης (ώρες λειτουργίας Μουσείου) επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.mbp.gr
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Λεωφ. Στρατού 2, ταχ. θυρ. 50047, 54013 Θεσσαλονίκη
+30 2313306400, fax 2313306402, Email: mbp@culture.gr

Thessaloniki, 21th June 2022
Press release
We are pleased to announce that in the context of our new temporary exhibition
The “polyphonic” tradition of the 19th century: Jewels and weapons from the collections of
Andy Antotsiou and Antonis Souliotis in the multipurpose hall of “Eftychia KourkoutidouNikolaidou” our Museum organizes a series of tours by the collectors themselves free of
charge to the public. First tour, on Thursday 23/6 at 12:00.

The exhibition presents characteristic jewelry by geographical area
(Macedonia, Thrace, Evia, Boeotia, Attica, Aegean, Crete, Dodecanese, Cyprus and
Ionian Islands), but also as groups of jewelry that illustrate the basic techniques of
construction and decoration which are explained through information video of the
Cultural Foundation of Piraeus Bank. Also on display are weapons that illustrate the
diversity of armaments of the Balkan warriors and the independent Greek state.
The multilingual names of the objects, but also their construction and
decoration techniques enrich our knowledge of the economic and social relations of
the period, the imports of objects from Central Europe and the East and the rich and
varied local production.
With the collaboration of

Museum of Byzantine Culture
Multipurpose Hall: “Eftychia Kourkoutidou – Nikolaidou”
Duration: 15/6 – 18/9/2022
Free enrtance
For the opening hours of the exhibition (Museum opening hours) visit our website www.mbp.gr

Media Sponsors:

Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού
Λεωφ. Στρατού 2, ταχ. θυρ. 50047, 54013 Θεσσαλονίκη
+30 2313306400, fax 2313306402, Email: mbp@culture.gr

