
Dans le cadre de ses activités sur la Grèce moderne, l’École française d’Athènes a organisé 
avec succès, entre 2016 et 2018, deux cycles de conférences autour de la céramique 

grecque moderne, qui constitue un chapitre important de l’histoire de la culture matérielle 
grecque, de tradition séculaire et intrinsèquement liée à tous les aspects de la vie des hommes. 
Le cycle de conférences 2019 se déroulera entre janvier et mai.

Cycle de conférences sur la céramique grecque moderne

Κύκλος διαλέξεων για την νεότερη ελληνική κεραμική

Lecture Series on Modern Greek Ceramics 

HΓαλλική Σχολή Αθηνών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της για τον νεότερο ελληνικό πολιτισμό 
πραγματοποίησε με επιτυχία κατά έτη 2016-2018 δύο κύκλους διαλέξεων με θέμα τη νεότερη 

ελληνική κεραμική, η οποία αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του υλικού πολιτισμού της 
Ελλάδας, με μακραίωνη παράδοση, άρρηκτα συνδεδεμένη με όλες τις εκφάνσεις του ανθρώπινου βίου.   
Ο κύκλος των διαλέξεων για το 2019 θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο και θα διαρκέσει έως τον Μάιο.

In the framework of its activities on modern Greece, the French School at Athens successfully 
organized over the academic years 2016-2017 and 2017-2018 two cycles of seminars 

about Modern Greek ceramics, which represents an important chapter of the century-old 
traditional material culture of Greece which is inherently linked to all aspects of men’s lives.  
The 2019 cycle of seminars will take place from January to May.

Responsables · Oργανωτική Επιτροπή · Organisers
Mimika Giannopoulou . Yorgos Kyriakopoulos . Alexandre Farnoux 



Ναταλία Πούλου
Η βυζαντινή εφυαλωμένη κεραμική του 12ου και 13ου αιώνα : η πολύτιμη παράδοση 
της νεοελληνικής κεραμικής

Μιμίκα Γιαννοπούλου
Τεχνικές στεγανοποίησης και εφυάλωσης της κεραμικής ύλης : εφαρμογές στην 
νεότερη κεραμική  

Ναταλία Πούλου
«…μηα κασελα με πηατα μαγηοληκα πενηντα κοματηα…»: εισηγμένα κεραμικά 
στον βενετοκρατούμενο ελλαδικό χώρο  

Ηλίας Κουρτζής
Κουρτζήδες: ένας “μύθος” διακοσίων ετών πλασμένος με πηλό της Λεσβίας Γης

Αντώνης Ατσόνιος, Γιάννης Λεμπέσης, Γιώργος Κυριακόπουλος
Στρογγυλό Τραπέζι 
Στην αγγειοπλαστική μητρόπολη του Αιγαίου : οι τσουκαλάδες και οι σταμνάδες 
της Σίφνου

Βούλα Μπαρδάνη - Γιώργος Κυριακόπουλος
Από τα αρχαία επιγραφικά χαράγματα στα νεώτερα ενεπίγραφα κεραμικά

Βασίλης Αναστόπουλος
Πηλός και χρώμα : το χρώμα στην λαϊκή παράδοση και τα κεραμικά της Ρόδου

Γιώργος Κυριακόπουλος
Τόπος ανάδελφος : η αγγειοπλαστική της Κρήτης στον 20ο αιώνα

Μαριέττα Θεοδώρου-Lemieux
Το Εργαστήριο του Θεοδώρου και η εποχή του : η αγγειοπλαστική στην 
μεταπολεμική Θεσσαλονίκη
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Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
23 / 01 / 2019                        19:00

Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
06 / 02 / 2019                        19:00

Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
20 / 02 / 2019                        19:00

Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
06 / 03 / 2019                        19:00

Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
20 / 03 / 2019                        19:00

Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
03 / 04 / 2019                        19:00

Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
17 / 04 / 2019                        19:00

Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
15 / 05 / 2019                        19:00

Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
29 / 05 / 2019                        19:00

c é r a m i q u e  ·  κ ε ρ α μ ι κ ή  ·  c e r a m i c s

Programme
2019 

Πρόγραμμα
2019

Program
2019


