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Επιμορφωτικές διαλέξεις 

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019 

Πολιτιστικός Χώρος Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος «Κανάρη 4», Κανάρη 4, Κολωνάκι 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  
 

 

Η αδελφότητα των Kibbo Kift (The Kindred of Kibbo Kift) ήταν ένα νεανικό κίνημα της Αγγλίας 

του μεσοπολέμου με την ιδεαλιστική φιλοδοξία της ολοκληρωτικής ανανέωσης και 

αναδιοργάνωσης της ζωής μέσω της επιστροφής στη φύση και της υιοθέτησης ενός μείγματος 

πρακτικών που περιελάμβαναν από ελεύθερο κάμπινγκ και πεζοπορίες ως χειροτεχνίες και 

τελετές. Το ένδυμα ήταν ένα ουσιώδες κομμάτι της ταυτότητας των Kibbo Kift﮲ το να είσαι 

μέλος της αδελφότητας σήμαινε, μεταξύ άλλων, να φοράς συγκεκριμένα ρούχα για τις 

διαφορετικές δραστηριότητες της ομάδας. Τα διάφορα αυτά ρούχα    το σχέδιο τους, η 

παραγωγή τους, η έμπνευση και οι αναφορές τους, και κυρίως οι τρόποι με τους οποίους 

στόχευαν στην προβολή και διάδoση του ιδιοσυγκρασιακού ουτοπικού σχεδίου των Kibbo Kift 

είναι τα θέματα που θα συζητηθούν. 

Ντύνοντας την ουτοπία:  

Οι ενδυματολογικές πρακτικές των Kibbo Kift 

Μέτυ Τσουκάτου, ανεξάρτητη ερευνήτρια,  

ιστορικός του ενδύματος 

Παρασκευή, 8 Νοεμβρίου, ώρα: 18:00 

 

 

«The Herald’s surcoat». Τουνίκ σχεδιασμένη από τον John Hargrave για τον 
τελετάρχη των ετήσιων συνευρέσεων των Kibbo Kift, 1923.  
© The Kibbo Kift Foundation, Museum of London (2012.72/477) 

 

Jean-Honoré Fragonard, Η κούνια, 1767. Συλλογή Wallace, Λονδίνο. 
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Οι φορεσιές της Ιωνικής Ερυθραίας είναι σχεδόν άγνωστες στο ευρύ κοινό, αλλά και στους 

μελετητές της ελληνικής φορεσιάς, λόγω της Καταστροφής του 1922 και της εξαφάνισης των 

ερυθραϊκών κοινοτήτων με τη διασπορά τους στην Ελλάδα. Στη μορφή που τις ξέρουμε 

σήμερα, φορέθηκαν με παραλλαγές από τους Έλληνες των περίπου 65 πόλεων και χωριών της 

Ερυθραίας. Κατατάσσονται στους τύπους ενδυμασίας του ευρύτερου αιγαιοπελαγίτικου 

χώρου. Οι μεν αντρικές (οι λεγόμενες βράκες ή σαρβάρια), ανήκουν στον τύπο της φορεσιάς με 

νησιώτικη βράκα, οι δε γυναικείες σ’ έναν αστικό τύπο που συνδυάζει πολύπτυχη φούστα με 

πολκάκι (τα μισοφούστανα με το πορκάκι). Παρόμοιες φορεσιές συναντάμε και σε ολόκληρη 

την περιφέρεια της Σμύρνης. 

  
Ο επιτάφιος, λειτουργικό άμφιο της ορθόδοξης εκκλησίας, είναι εξέλιξη του αέρα, ο οποίος 

χρησιμοποιειόταν για την κάλυψη των τιμίων δώρων, με αναφορά στο ευχαριστιακό μέρος της 

Φορεσιές από την Ερυθραία της Μικράς Ασίας  

Θοδωρής Κοντάρας, φιλόλογος 

Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου, ώρα: 18:00 

 

 

 

 

 

Ντερμετζιλιώτες πρόσφυγες στη Σάμο, 1925 

 

 

Jean-Honoré Fragonard, Η κούνια, 1767, συλλογή Wallace, Λονδίνο 

Χρυσοκέντητοι επιτάφιοι (14ος-17ος αι.): Λειτουργικά άμφια 
της ορθόδοξης εκκλησίας. 

Μορφολογική μελέτη της δομής τους, της τεχνολογίας των 
υλικών, ανάλυση της τεχνικής του κεντήματος και στυλιστική 
περιγραφή, όπως αυτά τεκμηριώθηκαν κατά την διάρκεια 
των εργασιών συντήρησης 

Καλλιόπη Καβάσιλα, συντηρήτρια υφασμάτων 

Παρασκευή, 22 Νοεμβρίου, ώρα: 18:00 

 

Επιτάφιος Θεσσαλονίκης, λεπτομ. 2ος άγγελος.  

 

 

 

Jean-Honoré Fragonard, Η κούνια, 1767, συλλογή Wallace, Λονδίνο 
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λειτουργίας. Χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα στην πομπή της Μ. Παρασκευής, κυρίως ως 

εικόνα του επιταφίου θρήνου. 

Εδώ θα εξετάσουμε τη μέθοδο και τα στάδια κατασκευής αυτών των χρυσοκεντημάτων, την 

τεχνολογία των υλικών τους, την τεχνική του κεντήματος, αλλά και τον τρόπο μέσω του οποίου 

οι κεντηστές συνεισφέρουν με την προσωπική τους ευαισθησία στην κατανόηση και απόδοση 

του έργου, ώστε να επιτευχθεί «η φανέρωση του αθέατου στα πνευματικά μάτια του πιστού». 

Παραδείγματα θα είναι κυρίως επιτάφιοι που συντηρήθηκαν για την έκθεση «Κειμήλια του 

Αγίου Όρους», το 1995 στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού, αλλά και η συγκριτική μελέτη δύο 

Παλαιολόγιων επιταφίων: του «επιταφίου της Θεσσαλονίκης» του Μουσείου Βυζαντινού 

Πολιτισμού και του «επιταφίου δωρεάς Βαλαδώρου» του Μουσείου Μπενάκη. 

 

 

 

Ξεκινώντας από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και την αυλική ενδυμασία που δημιούργησε η 

πρώτη βασίλισσα Αμαλία, συνδυάζοντας στοιχεία της ευρωπαϊκής μόδας με την έμπνευση από τις 

ελληνικές τοπικές φορεσιές, περνάμε στην εποχή της βασίλισσας Όλγας, με την ανάλογη πρωτοβουλία 

της, και στη συνέχεια παρακολουθούμε την εξέλιξη της αμφίεσης των Ελληνίδων έως τη σταδιακή 

συνύπαρξη των ενδυμάτων ευρωπαϊκής μόδας με τις τοπικές φορεσιές. 

 Μπαίνοντας στον 20ό αι. εξετάζουμε τις συνθήκες που δημιούργησαν την τάση για έμπνευση από τον 

ελληνικό πολιτισμό στη δημιουργία των γυναικείων ενδυμάτων και την αρχή της ελληνικής μόδας. 

Ερευνούμε επίσης το αποτέλεσμα της έμπνευσης των δημιουργών από όλες τις περιόδους του 

ελληνικού πολιτισμού, είτε πρόκειται για διάσημους σχεδιαστές, είτε για άγνωστες μοδίστρες. Με 

ανάλογο τρόπο ξετυλίγουμε τη διαδρομή της ελληνικής μόδας μέχρι τις μέρες μας, φτάνοντας έως το 

Από τη βασίλισσα Αμαλία ως τη Σοφία Κοκοσαλάκη. 

Η εξέλιξη του ελληνικού γυναικείου ενδύματος με αφορμή την 

έκθεση: «Ελληνική μόδα. 100 χρόνια έμπνευσης και δημιουργίας» 

Νίκος Σαριδάκης, σκηνογράφος-ενδυματολόγος, 
επιμελητής της έκθεσης 

Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου, ώρα: 18:00 

 

 

Άποψη της έκθεσης με το φόρεμα του Jean Dessès του 1966,  

για την τέως βασίλισσα Άννα Μαρία,  σε πρώτο πλάνο  
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πρόσφατο κλείσιμο του κύκλου της Σοφίας Κοκοσαλάκη, η διεθνής καταξίωση της οποίας 

σηματοδότησε την επανεκκίνηση της τάσης για έμπνευση από τον ελληνικό πολιτισμό στην αλλαγή του 

20ού στον 21ο αι. 

 

 

Οι παραστάσεις ενδυμασιών της περιηγητικής εικαστικής παραγωγής θεωρούνται από τους 

ερευνητές ως ένα πολύτιμο τεκμηριωτικό αρχείο ενδυμασιών, που είτε έχουν παντελώς 

εκλείψει είτε διασώζονται ελλιπείς.  

Υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για έργα τέχνης, γεγονός που υπονομεύει την επιστημονική τους 

αντικειμενικότητα, την οποία επιζητούν οι χρήστες-ερευνητές, και προτείνουμε κάποιες 

μεθοδολογικές σταθερές, που διασφαλίζουν, κατά το δυνατόν, την τεκμηριωτική τους 

εγκυρότητα.  

 

 

Οι παραστάσεις ενδυμασιών της περιηγητικής γραμματείας  
στο εδώλιο 

Φανή-Μαρία Τσιγκάκου, ιστορικός τέχνης, επίτιμη επιμελήτρια 
Μουσείου Μπενάκη 

Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου, ώρα: 18:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Γυναίκα από τη Νάξο. Υδατογραφία, πιθανόν έργο του G.W. von Rumpf, π. 1768. 
Γεννάδειος Βιβοιοθήκη 

 

 

Σκηνική μεταμόρφωση και θεατρικό κοστούμι 

Θάνος Βόβολης, σκηνογράφος, ενδυματολόγος, Masking Designer, 
Department Head - Theatre Arts - Deree American College 

Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου, ώρα: 18:00 
 

 

 

 

 

Heiner Muller, «Hamletmachine», Φεστιβάλ Αθηνών 2013. 
Σκηνοθεσία: Γώργος Ζαμπουλάκης, σκηνογραφία, κοστούμι & φωτ.: Θάνος Βόβολης 
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Αναφορά στις πρακτικές της επί σκηνής μεταμόρφωσης στο θέατρο, μέσω της ενδυματολογικής 

προσέγγισης. Από το αρχαίο ελληνικό δράμα και το ιαπωνικό Kabuki στο θέατρο του 20ού αιώνα. 

 

Κόστος παρακολούθησης κάθε διάλεξης: 10 €, 8 € για φοιτητές, σπουδαστές και ανέργους 

Λόγω περιορισμένων θέσεων είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής. 

Για δηλώσεις: kanari4pli@gmail.com 

Τηλέφωνο: 210 3647577 (Ρόζα Πατσέα), Δευτέρα-Παρασκευή 9.00-13.00  

Αριθμός λογαριασμού 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΙΒΑΝ GR9301104270000042748015718 

 

mailto:kanari4pli@gmail.com

