
Μάρτιος στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού – 
Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 

 

 

Διαλέξεις 

Πέμπτη 2 Μαρτίου 2023 | Αμφιθέατρο "Στέφανος Δραγούμης" | 

19.30-21.00 

Διάλεξη της ιστορικού κ. Μαριάννας Κορομηλά με θέμα: «Πέρα από τον 

Βόσπορο και τις Συμπληγάδες». 

Διοργάνωση: Σωματείο Φίλων Μ.Β.Π. με την υποστήριξη του Μουσείου 

Είσοδος ελεύθερη. 

 

Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023 | Αμφιθέατρο "Μελίνα Μερκούρη" | 

19.30-21.00 

Διάλεξη του κ. Αναστασίου Τάντση, επίκουρου καθηγητή Βυζαντινής 

Αρχαιολογίας Α.Π.Θ., με θέμα: «Ο ναός της Αγίας Ευφημίας στον Ιππόδρομο 

της Κωνσταντινούπολης». 

Διοργάνωση: Σωματείο Φίλων Μ.Β.Π. με την υποστήριξη του Μουσείου 

Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

Συναυλία 

Σάββατο 18 Μαρτίου 2023 | Αμφιθέατρο "Στέφανος Δραγούμης" | 

19:00-22:00 

Συναυλία σύγχρονης μουσικής για πιάνο και όμποε. 

Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Τμήμα Μουσικών Σπουδών 

Α.Π.Θ. 

Είσοδος ελεύθερη. 

 

 

Ξεναγήσεις 

Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 | Πτέρυγα περιοδικών εκθέσεων «Κυριάκος 

Κρόκος» | 11:30 

Πραγματοποίηση ξενάγησης για το κοινό στην περιοδική έκθεση 

«Κάμπος/Πεδίο: η ενέργεια του κενού» 

Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Τμήμα Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Είσοδος ελεύθερη. 

 



Εκπαιδευτικά προγράμματα 

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023 | 9:00 

Συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα «Το Σχολείο, Δίαυλος Τέχνης & Επιστήμης». 

Ξενάγηση στα εργαστήρια συντήρησης και στον χώρο των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων. 

 

Περιοδικές εκθέσεις 

 

8η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης | Κεντρική έκθεση: 

«Being as Communion» 

Σάββατο 4 Μαρτίου-Κυριακή 21 Μαΐου 2023  

Το Μουσείο συμμετέχει στην 8η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης. 

Σε αίθρια, στον κεντρικό διάδρομο και σε τρεις αίθουσες της μόνιμης έκθεσης 
του Μουσείου εκτίθενται επτά έργα της κεντρικής έκθεσης «Being as 
Communion» σε επιμέλεια της ιστορικού και επιμελήτριας σύγχρονης τέχνης 
Μαρίας-Θάλειας Καρρά. 
Στο Μουσείο εκτίθενται έργα των Cevdet Erek και Κώστα Ρουσσάκη, ενώ και 
άλλα έργα βρίσκονται σε διάλογο με τη συλλογή του μουσείου: Το Sketch and 
Bread της Jumana Manna παραλληλίζει τα δομικά θραύσματα των σύγχρονων 
πόλεων με τα αρχαιολογικά χαλάσματα. Το υπερρεαλιστικό πανοπτικό όραμα 
του Ahmed Morsi περιστοιχίζεται από βυζαντινές εικόνες, ενώ ο Άγγελος 
Πλέσσας φαντάζεται ένα νέο πρότυπο ύπαρξης, το οποίο συνδέει 
μυστικιστικά, βυζαντινά και φουτουριστικά στοιχεία με το ψηφιακό. 

 

Συνεχίζονται οι περιοδικές εκθέσεις 

«Από την Κρήτη στον Δούναβη. Εικόνες από τη Συλλογή Σέκουλιτς, 

Μουσείο της Πόλης του Βελιγραδίου» | Αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων «Ευτυχία Κουρκουτίδου-Νικολαΐδου».  

Στην έκθεση παρουσιάζονται, για πρώτη φορά εκτός Σερβίας, επιλεγμένες 

εικόνες της περίφημης Συλλογής του κληροδοτήματος του ζεύγους Μίλαν και 

Πάβα Σέκουλιτς στο Μουσείο Πόλης Βελιγραδίου, που χρονολογούνται από 

τον 15ο έως και τον 19ο αι. και αποτελούν έργα επώνυμων, αλλά και 

ανώνυμων ζωγράφων, αντιπροσωπευτικά των τάσεων της μεταβυζαντινής 

ζωγραφικής στον ευρύτερο χώρο των Βαλκανίων, «από την Κρήτη μέχρι τον 

Δούναβη». 

Στο τέλος της έκθεσης ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στον 

χώρο όπου εκτίθεται σήμερα η Συλλογή, στο διαμέρισμα του ζεύγους 

Σέκουλιτς, στο Βελιγράδι, μέσω γυαλιών εικονικής πραγματικότητας. 

Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Μουσείο Πόλης Βελιγραδίου  

Είσοδος ελεύθερη. 

Διάρκεια: έως 14 Ιουνίου 2023 



Έκθεσης Κάμπος/Πεδίο: η ενέργεια του κενού | Πτέρυγα περιοδικών 

εκθέσεων «Κυριάκος Κρόκος»   

Στην έκθεση, με εκκίνηση μια βυζαντινή εικόνα της Αποκαθήλωσης (δωρεά 

Ειρήνης Ανδρεάδη) από τη Συλλογή του Μουσείου, παρουσιάζονται εικαστικά 

έργα που διερευνούν σύγχρονες προσεγγίσεις του μοντερνιστικού «πεδίου» 

και του βυζαντινού «κάμπου». «Κάμπος», «πεδίο» είναι λέξεις που 

μετασχηματίζουν τη δισδιάστατη ζωγραφική εικόνα σε μία διαρκώς 

αναπτυσσόμενη οθόνη ιδεών. «Κάμπος» είναι το αφετηριακό σημείο της 

εικόνας εκεί όπου θα αναπτυχθεί η οπτική αφήγηση. «Πεδίο» είναι το μη 

περατό όριο της εικόνας.  

Διοργάνωση: Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, Τμήμα Εικαστικών και 

Εφαρμοσμένων Τεχνών Σχολής Καλών Τεχνών Πανεπιστημίου Δυτικής 

Μακεδονίας. 

Είσοδος ελεύθερη. 

Διάρκεια: έως 23 Απριλίου 2023 

 

 

Αναλυτικά οι εκδηλώσεις μας στην ιστοσελίδα www.mbp.gr 

Εάν για κάποιο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας από τη λίστα αποδεκτών, 

απαντήστε σε αυτό το e-mail με θέμα 'unsubscribe'. 
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