Σν Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ κε ηελ πεξηνδηθή έθζεζε θσηνγξαθίαο
«Ταξιδεύονηαρ ζηην Αναηολική Μεζόγειο μέζα από ηο Ψηθιακό Αρτείο Ελληνικού
Πολιηιζμού ηοσ Θεόδωροσ Κορρέ (Α.Π.Θ.)» ζπκκεηέρεη ζηηο εθδειώζεηο ηεο 5εο
Biennale ύγρξνλεο Σέρλεο Θεζζαινλίθεο, κε ζεκαηηθή ηε Μεζόγεην, ζην πιαίζην
ηεο θνηλήο δξάζεο ησλ πέληε κεγάισλ κνπζείσλ ηέρλεο ηεο πόιεο καο
(Αξραηνινγηθό, Σειιόγιεην Ίδξπκα Σερλώλ, Κξαηηθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο θαη
Μαθεδνληθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο), γλσζηήο σο «Κίλεζεο ησλ 5Μ». Φέηνο
θιείλεη ην έξγν ηεο Biennale, πνπ μεθίλεζε ην 2011 κε ζεκαηηθή ηε Μεζόγεην, κηα
θνηλή πξόηαζε ηεο θίλεζεο ησλ 5 Μνπζείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ εληάρζεθε ζην
ΔΠΑ θαη πινπνηήζεθε κε θνξέα δηαρείξηζεο ην Κξαηηθό Μνπζείν ύγρξνλεο
Σέρλεο. Σν Μνπζείν καο ζπκκεηείρε ζηηο Biennale αθελόο πξνζθέξνληαο ρώξνπο γηα
ηελ θεληξηθή έθζεζε, θηινμελώληαο ζύγρξνλα έξγα ηέρλεο, θαη αθεηέξνπ
δηνξγαλώλνληαο κε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ΔΠΑ δύν πξσηόηππεο θαη ηδηαίηεξα
επηηπρεκέλεο θαηά γεληθή νκνινγία πεξηνδηθέο εθζέζεηο «Βπδάληην θαη Άξαβεο», ην
2011 θαη «Ζ ηηκή ηνπ αγίνπ Μάκαληνο ζηε Μεζόγεην. Έλαο αθξίηαο άγηνο ηαμηδεύεη»,
ην 2013, κηα δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Κύπξν, ηελ νπνία εγθαηλίαζε ε Α.Θ.Π. ν
παηξηάξρεο καο θθ. Βαξζνινκαίνο.
Με ηελ έθζεζε πνπ εγθαηληάδνπκε ζήκεξα, ηξίηε ζηε ζεηξά, νινθιεξώλνπκε
θαη σο Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ ηε ζπκκεηνρή καο ζηελ Biennale. Ζ έθζεζε
ζηεξίδεηαη ζην θσηνγξαθηθό πιηθό (επηινγή 63 θσηνγξαθηώλ) από ηηο εθπαηδεπηηθέο
εθδξνκέο ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο ηνπ ΑΠΘ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην
Ψεθηαθό Αξρείν Διιεληθνύ Πνιηηηζκνύ ηνπ Θ. Κνξξέ (Α.Π.Θ.). Ζ έθζεζε έρεη σο
ζηόρν λα πξνβάιεη ζην επξύ θνηλό κηα ζεηξά από πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν γλσζηνύο
ηόπνπο κε έληνλε παξνπζία Διιήλσλ δηαρξνληθά, θαζώο επίζεο θαη εθθιεζηαζηηθά
θαη θνζκηθά κλεκεία πνπ έρνπλ δηαζσζεί κέρξη ζήκεξα, κε θνηλό ραξαθηεξηζηηθό ηε
ζέζε ηνπο θαηά κήθνο ηεο παξάιηαο δώλεο ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Ζ έθζεζε
αξζξώλεηαη ζε επηά ελόηεηεο νδεγώληαο ηνλ επηζθέπηε ζε κία λνεηή δηαδξνκή από
Βνξξά πξνο Νόην, πνπ έρεη αθεηεξία ηελ πεξηνρή ηνπ βνξεηναλαηνιηθνύ Αηγαίνπ, ηα
παξάιηα ηεο Μ. Αζίαο, θαη πξνρσξά ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο ιεθάλεο ηεο
Μεζνγείνπ, γηα λα θαηαιήμεη ζηε ρεξζόλεζν ηνπ ηλά θαη ηελ Αίγππην. Αξρηθά
ηνπνζεηείηαη ζηελ εηζαγσγηθή ελόηεηα ράξηεο ησλ ζέζεσλ ηόπσλ, ρώξσλ θαη
κλεκείσλ, πνπ ζπλνδεύεηαη από εηζαγσγηθά θείκελα γηα ηελ έθζεζε θαη ην Ψεθηαθό
Αξρείν ηνπ Θ. Κνξξέ (Α.Π.Θ.). ηε ζπλέρεηα, ζηελ πξώηε ελόηεηα παξνπζηάδνληαη
ηόπνη θαη κλεκεία από ηηο πεξηνρέο ηεο αξραίαο Αηνιίδαο θαη ηεο Ησλίαο,

πεξηιακβάλνληαο ηελ Άζζν, ην Ατβαιί, ηελ Πέξγακν, ηε θάια Βνπξιώλ θαη ηα
Αιάηζαηα. ηε δεύηεξε ελόηεηα εληάζζνληαη ν Κηξθηληδέο, ε Έθεζνο, ε Πξηήλε θαη
ηα Γίδπκα ζηελ πεξηνρή ηεο Ησλίαο, ε Φηιαδέιθεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Λπδίαο. Σελ
ηξίηε ελόηεηα απνηεινύλ ην Ληβίζη, ε Κέθνβα, ηα Μύξα θαη ε Φάζειηο από ηελ
πεξηνρή ηεο Λπθίαο. Ζ δηαδξνκή ζηε Μ. Αζία νινθιεξώλεηαη ζην λόηην ηκήκα ηεο
κε ηελ ηέηαξηε ελόηεηα ηεο έθζεζεο, ζηελ νπνία εληάζζνληαη ε Αηηάιεηα, ε Πέξγε, ε
ίδε (Πακθπιία) θαη ην κνλαζηήξη ηνπ Alahan (Κηιηθία). Αθνινπζνύλ ε ελόηεηα ηεο
Ηνξδαλίαο (πέκπηε), ζηελ νπνία πξνβάιινληαη ην Ακκάλ, ε Mάδαβα θαη ε ελόηεηα
(έθηε) κε ην όξνο ηλά θαη ηελ νλνκαζηή κνλή ηεο Αγίαο Αηθαηεξίλεο. Ζ έθζεζε
νινθιεξώλεηαη κε ηελ έβδνκε ελόηεηα πνπ έρεη ζέκα ηελ Αίγππην, παξνπζηάδνληαο
ηνλ λαό ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ησλ Διιήλσλ ζην Κάηξν θαη ηε Βηβιηνζήθε ηεο
Αιεμάλδξεηαο.
ηελ αξρή θάζε ελόηεηαο ηνπνζεηείηαη εηζαγσγηθό θείκελν κε ηηο βαζηθόηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ειιεληθή παξνπζία δηαρξνληθά θαη ηα έξγα πνιηηηζκνύ ηνπ
Διιεληζκνύ ζηηο πεξηνρέο απηέο, ην νπνίν ζπλνδεύεηαη από ζρεδηαζηηθή απόδνζε
ράξηε. Οη θσηνγξαθίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζπλνδεύνληαη από
εθηεηακέλεο θεηκελνιεδάληεο πνπ δίδνπλ ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία κε βάζε ηε
καηηά ηνπ αξραηνιόγνπ – εξεπλεηή, ηνπ πεξηεγεηή θαη ηνπ ηαμηδηώηε. Σα θείκελα
παξνπζηάδνληαη
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πξνβνιή

πεξηζζόηεξσλ θσηνγξαθηθώλ ιήςεσλ από ηνπο εμεηαδόκελνπο ηόπνπο ζε αλώηεξν
επίπεδν, επάλσ από ην ππόβαζξν ησλ θσηνγξαθηώλ ηνπ θάησ νξόθνπ θαη ζην ύςνο
ηνπ καηηνύ ηνπ ζεαηή ηνπ πάλσ νξόθνπ, δεκηνπξγώληαο πεξηζζόηεξν κηα γεληθόηεξε
αηκόζθαηξα ηαμηδηνύ θαη λνζηαιγίαο. Oη ιηηέο γξαθηζηηθέο ζπλζέζεηο ζε ηόλνπο ηνπ
γθξίδνπ, πνπ παίδνπλ κε ην ιεπθό θαη ην καύξν θαη παξαπέκπνπλ ζην θιαζηθό
θσηνγξαθηθό θηικ, δηαθνξνπνηνύλ θαη παξάιιεια ζπλδένπλ ηηο επηκέξνπο ελόηεηεο
κεηαμύ ηνπο. ε ζπλδπαζκό κε ηνλ ππνβιεηηθό θσηηζκό δεκηνπξγνύλ ζην ζεαηή ηελ
αίζζεζε ηνπ ζθνηεηλνύ ζαιάκνπ ελόο εξγαζηεξίνπ θσηνγξαθίαο, παξάιιεια κε
εθείλε ηεο νπηηθήο κέζα από ην θηληζηξίλη ηνπ πινίνπ, πνπ πιέεη ζηε Μεζόγεην. Σν
γαιάδην ηεο Μεζνγείνπ θαη ηνπ Αηγαίνπ θπξίαξρν ζρεδόλ παληνύ.
Πηζηεύνπκε όηη ε ελ ιόγσ έθζεζε ιόγσ ηεο πξσηνηππίαο ηνπ ζέκαηόο ηεο,
αιιά θαη ηεο γεσγξαθηθήο θαη ρξνλνινγηθήο έθηαζεο πνπ απηό θαιύπηεη,
παξνπζηάδεη ζεκαληηθά ηεθκήξηα γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Διιεληζκνύ. Παξάιιεια
έξρεηαη λα πξνβάιιεη θαη κηα ζύγρξνλε κνξθή ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο: Σελ
πξνζπάζεηα γλσξηκίαο κε ηνπο αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, ηα κλεκεία, ηνπο νηθηζκνύο,

ηνπο ηόπνπο κε ηε δηαρξνληθή παξνπζία θαη δξάζε θνηλνηήησλ Διιήλσλ ζηνλ ρώξν
ηεο Μεζνγείνπ, ελώ έξρεηαη λα αλαδείμεη έλα ειάρηζην γλσζηό ςεθηαθό πιηθό πνπ ζα
έπξεπε λα αμηνπνηεζεί. Ζ έθζεζε έρεη ζρεδηαζζεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα είλαη
πεξηνδεύνπζα.
Ζ παξαπάλσ δξάζε απνηειεί κηα ζπλέξγεηα ηνπ Μνπζείνπ καο κε ην Α.Π.Θ.,
ηξίηε θαηά ζεηξά σο πξνο ηε ζπλδηνξγάλσζε εθζέζεσλ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, ρσξίο
λα αλαθεξζνύκε ζηε ζπλδηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, εκεξίδσλ, δηαιέμεσλ θαη
γεληθόηεξα πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ζηνλ ρώξν ηνπ Μνπζείνπ. Δληάζζεηαη θαη
απηή ζηε ζπλνιηθή εμσζηξεθή πνιηηηθή καο κε ην άλνηγκα ηνπ Μνπζείνπ ζε όινπο,
ρσξίο απνθιεηζκνύο, κε γλώκνλα ηελ επηζηεκνληθή εγθπξόηεηα, ηελ πνηόηεηα, ηελ
θαιαηζζεζία. Απνηειεί, όπσο θαη ε όιε δηνξγάλσζε ηεο θεηηλήο Μπηελάιε, έλαλ
άζιν ησλ αλζξώπσλ ηνπ πνιηηηζκνύ πνπ δηαθαηέρνληαη από ην πείζκα θαη ην κεξάθη
ηεο δεκηνπξγίαο, ζε αληίζεζε κε ηε γεληθόηεξε απαηζηνδνμία πνπ θπξηαξρεί ζηηο
κέξεο καο. Όπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ε επηκειήηξηα ηεο θεληξηθήο έθζεζεο ηεο 5 εο
Biennale, Καηεξίλα Γξέγνπ, “ε ρξνληθή απηή ζηηγκή, θαηά ηελ νπνία ν αθνξηζκόο
ηνπ Ηηαινύ θηινζόθνπ, Αληόλην Γθξάκζη: «ε πξόθιεζε ηεο λεσηεξηθόηεηαο είλαη λα
δεηο δίρσο ςεπδαηζζήζεηο κα θαη δίρσο απνγνήηεπζε (…)», επαλέξρεηαη επίθαηξνο
θαη αλαγθαίνο, γηα λα καο ππελζπκίζεη κε ηε θξάζε ηνπ «είκαη απαηζηόδνμνο ιόγσ
λόεζεο θαη αηζηόδνμνο ιόγσ ζέιεζεο», ην κεηέσξν βήκα ζην νπνίν βξηζθόκαζηε”.
Όρη ηπραία ινηπόλ ε θξάζε απηή απνηειεί θαη ηνλ ηίηιν ηεο θεληξηθήο έθζεζεο ηεο
θεηηλήο Biennale.
ε πείζκα ησλ θαηξώλ, αηζηόδνμνη ιόγσ ζέιεζεο, επραξηζηνύκε από θαξδηάο
όινπο ηνπο ζπλεξγάηεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο έθζεζεο, ην
Κξαηηθό Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο θαη ηνλ αλάδνρν ηνπ έξγνπ ηεο Μπηελάιε, ηνλ
πξύηαλε ηνπ Α.Π.Θ. θ. Πεξηθιή Μήηθα, ηνλ νκόηηκν θαζεγεηή ηνπ Α.Π.Θ. θ.
Θεόδσξν Κνξξέ, ηελ ππνςήθηα δηδάθηνξα ηνπ Σκήκαηνο Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο
Νηθνιέηα Σξνύπθνπ, ηνπο ζπλεξγάηεο κνπ ζην Μνπζείν, ηνπο αξραηνιόγνπο Νίθν
Μπνλόβα θαη Σάζν ηλάθν γηα ηελ επεμεξγαζία ηεο κνπζεηνινγηθήο κειέηεο, ηελ
αξρηηέθηνλα ηνπ Μνπζείνπ καο ίζζπ Καξαδεκεηξίνπ, ε νπνία εθπόλεζε ην
κνπζεηνγξαθηθό ζρεδηαζκό θαη ηηο γξαθηζηηθέο ζπλζέζεηο ηεο έθζεζεο, ηνπο ηερλίηεο
καο Βαζίιε Ρέκβν θαη Γηώξγν Αιεμαλδξή, ηνλ ειεθηξνιόγν καο Γηώξγν Είγθα, ηε
ζπληεξήηξηα Αλέηα Σζνύθα, ηελ ηκεκαηάξρε Δπαγγειία Αγγέιθνπ γηα ηηο δεκόζηεο
ζρέζεηο, ην θπιαθηηθό πξνζσπηθό θαη ην πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο γηα ηελ άξηηα
δηνξγάλσζε θαη όινπο εζάο γηα ηελ πξνζέιεπζή ζαο.

ην πιαίζην ηεο έθζεζεο ζα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Τεηάπηη 24 Ιοςνίος 2015
ζηηο 20.00 ζην αίζξην ηνπ Μνπζείνπ, ζςναςλία (ζπλάληεζε ρνξσδηώλ) κε ζέκα
«Αιγαίο - Μεζόγειος: μύθος και πραγμαηικόηηηα», όπνπ ζπκκεηέρνπλ ε ρνξσδία ηνπ
σκαηείνπ ησλ Φίισλ ηνπ Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ (Γηεπζύληξηα
Διηζζάβεη Γεκίξνγινπ), ε Γεκνηηθή Χνξσδία Σξηθάισλ (Γηεπζύληξηα Διέλε Εηάθα),
ε ρνξσδία ηεο Δζηίαο Πηεξίδσλ Μνπζώλ (Καηεξίλεο) (Γηεπζπληήο Δπζύκηνο
Μαπξίδεο) θαη ε Γεκνηηθή Χνξσδία Ληηνρώξνπ «Ησάλλεο αθειιαξίδεο»
(Γηεπζπληήο Δπζύκηνο Μαπξίδεο). Θα εξκελεύζνπλ έξγα γλσζηώλ Διιήλσλ
δεκηνπξγώλ ηνπ ιατθνύ θαη έληερλνπ ξεπεξηνξίνπ, θαζώο θαη παξαδνζηαθά
ηξαγνύδηα.
Σε ζπλαπιία ζπλδηνξγαλώλνπλ ην Μνπζείν Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ, ην σκαηείν
ησλ Φίισλ ηνπ Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ θαη ε Χνξσδία ηνπ σκαηείνπ ησλ
Φίισλ ηνπ Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ.
Καιό ηαμίδη ζε όινπο.
Γξ Αγαζνλίθε Σζηιηπάθνπ
Πξντζηακέλε Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ

