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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τους κεραμίστες Γιώργο Βαβάτση και Κώστα Καρακίτσο, σας καλεί 
να συμμετάσχετε στο «Πειραματικό Εργαστήριο Κοροπλαστικής» που θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης από 10 έως 13 Οκτωβρίου 2018. Το εργαστήριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές 
Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Μουσειολογίας, Σχολής Καλών Τεχνών και Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης.  

 
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου οι φοιτητές/τριες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά σε μια πειραματική 
προσέγγιση των ακόλουθων σταδίων παραγωγής πήλινων ειδωλίων:  

 Κατασκευή ειδωλίων με την τεχνική της χρήσης πήλινης μήτρας. 

 Κόσμησή τους, από το στάδιο της επίχρισης μέχρι και το στάδιο της επιζωγράφισης. 

 Όπτησή τους σε κεραμικό κλίβανο που βρίσκεται στην αυλή του ΑΜΘ και κατασκευάστηκε το 2014 σύμφωνα με τα 
πρότυπα αρχαίων κεραμικών κλιβάνων. 
 

Το εργαστήριο κοροπλαστικής σχεδιάστηκε και θα υλοποιηθεί ως παράλληλη δράση στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Επιστημονικού Συμποσίου που διοργανώνει το ΑΜΘ στις 11-13 Οκτωβρίου 2018 με θέμα «Το ειδώλιο στον βορειοελλαδικό 
χώρο από την προϊστορία έως τους ρωμαϊκούς χρόνους», καθώς και της τρέχουσας περιοδικής έκθεσης «Ειδώλιο. Ένας 
μικρόκοσμος από πηλό». Για τον σκοπό αυτό, οι ώρες του εργαστηρίου έχουν διαμορφωθεί έτσι ώστε να υπάρχει για τους 
συμμετέχοντες η δυνατότητα παρακολούθησης του Συμποσίου, εφόσον το επιθυμούν. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Κόστος συμμετοχής: 40€ κατά άτομο.  
Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 25 άτομα.  
Δηλώσεις συμμετοχής: 20.09 – 08.10.18, Τρίτη – Πέμπτη, 11.00 π.μ. – 13.00 μ.μ., Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. 
Η καταβολή του κόστους θα γίνεται ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής.  
 
Με την ολοκλήρωση του εργαστηρίου θα δοθεί στους/στις φοιτητές/τριες σχετική Βεβαίωση Συμμετοχής.  
Σε περίπτωση παράλληλης παρακολούθησης και του Συμποσίου, οι συμμετέχοντες στο εργαστήριο θα λάβουν, επιπλέον, 
Βεβαίωση Παρακολούθησης του Συμποσίου καθώς και τον φάκελο που προορίζεται για τους ομιλητές.  
 
Για την επιλογή των συμμετεχόντων θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Εργαστήριο Κοροπλαστικής και την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής 
μπορείτε να απευθυνθείτε στις αρχαιολόγους του ΑΜΘ κ.κ. Αρβανιτάκη Άννα (2313 310249) και Τσαγκαράκη Ευαγγελία (2313 
310253). 
Αναλυτικό πρόγραμμα και αφίσα του Εργαστηρίου Κοροπλαστικής είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα (www.amth.gr) και στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης του ΑΜΘ. 

http://www.amth.gr/

