
Dans le cadre de ses activités sur la Grèce moderne, l’École française d’Athènes a organisé avec 
succès durant l’année académique 2016-2017 un cycle 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 2018 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 το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 σειρά 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 2018 θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο και θα διαρκέσει έως τον Μάϊο.

In the framework of its activities on modern Greece, the French School at Athens 
successfully organized over the academic year 2016-2017 a cycle 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 2018 cycle of seminars will take place from January to May.
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Γιώργος Κυριακόπουλος, Βασίλης Αναστόπουλος
Τα τέσσερα κέντρα του Αρχάγγελου : μιά νέα ματιά στην λαϊκή κεραμική της Ρόδου

Ελένη Ψυχογιού
Δοχεία από πηλό: συμβολικές αναπαραστάσεις της Μητέρας-Γης σε καρναβαλικά 
και μαντικά δρώμενα   

Μιμίκα Γιαννοπούλου, Ειρήνη Γρατσία
Τα κεραμικά στα διαβατήρια έθιμα. Παραδείγματα παράδοσης και διαχρονικότητας  

Χριστίνα Αγριαντώνη, Μιχάλης Μπαρδάνης
Η πλινθοκεραμοποιία στη νεότερη Ελλάδα

Γιώργος Κυριακόπουλος
Από το μπουρανί στην τσουκάλα : η νεώτερη κεραμική του Τυρνάβου 
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Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
17 / 01 / 2018                        19:00

Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
21 / 02 / 2018                        19:00

Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
14 / 03 / 2018                        19:00

Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
18 / 04 / 2018                        19:00

Mercredi /  Τετάρτη /  Wednesday
16 / 05 / 2018                        19:00

Un documentaire en cours de réalisation sur la fabrication de statues en terre cuite, ainsi que d’autres documentaires sur la céramique 
traditionnelle seront projetés à une date annoncée ultérieurement.

Σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ που ολοκληρώνεται για την κατασκευή πήλινων αγαλμάτων, 
αλλά και ντοκιμαντέρ που σχετίζονται με την παραδοσιακή κεραμική.

A documentary film about the production of clay statues which is still in the making, as well as more documentaries on traditional 
pottery will be screened at a date that will soon be announced. 
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