ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ

ΠΤΡΓΟ ΜΠΑΕΑΗΟΤ

Σκήκα ζπληήξεζεο έξγσλ ηέρλεο

Οξγάλσζε εκηλαξίνπ
Νάμνο, 26/06 – 05/07/2009
Θέμα: Γηαδηθαζίεο εμέηαζεο ηνπ ηέκπινπ θαη ησλ εηθόλσλ ηνπ λανύ ηνπ Σηκίνπ
ηαπξνύ (βξίζθεηαη εληόο ηνπ Πύξγνπ). ύληαμε κειέηεο γηα ηελ ππνβνιή αίηεζεο
έγθξηζεο ηεο ζπληήξεζεο ηνπ ηέκπινπ θαη ησλ εηθόλσλ.
Σν ζεκηλάξην απηό δηνξγαλώλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή θαη ηελ επζύλε νκάδαο ηνπ
Δξγαζηεξίνπ πληήξεζεο ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε, ζηνλ θηιόμελν ρώξν ηνπ Πύξγνπ
Μπαδαίνπ.
Ζ νκάδα απνηειείηαη από ηνπο:
ηέξγην ηαζηλόπνπιν, ππεύζπλν εξγαζηεξίνπ Μνπζείνπ Μπελάθε
Βαζίιε Παζράιε, ζπληεξεηή Μνπζείνπ Μπελάθε
Λέληα Φαξκαθαιίδνπ, ζπληεξήηξηα Μνπζείνπ Μπελάθε
Καη κε ηε ζπκκεηνρή ησλ:
Ησάλλε Βαξαιή, ιέθηνξα Βπδαληηλήο Αξραηνινγίαο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
Πέξνπ Μπέριε, ζπληεξεηή Τπεξ. Νεόηεξσλ Μλεκείσλ Ζπείξνπ
Φξνληίδα παξακνλήο ζηνλ Πύξγν, δηακνλήο, κεηαθίλεζεο, μελαγήζεσλ:
Γεώξγηνο Μάξηνο Βαδαίνο, Τπεύζπλνο Πνιηηηζηηθνύ Οξγαληζκνύ ΑΗΩΝ
Σν ζεκηλάξην απηό είλαη ην πξώην κηαο ζεηξάο (πξόθεηηαη λα ζπλερηζηεί θαη ηα
επόκελα ρξόληα) κε αληηθείκελν ηε ζπληήξεζε ηνπ ηέκπινπ θαη ησλ εηθόλσλ ηνπ
Νανύ. Απεπζύλεηαη ζε ηειεηόθνηηνπο ζπνπδαζηέο ζρνιώλ ζπληήξεζεο θαη βέβαηα ζε
πηπρηνύρνπο ζπληεξεηέο.
Ζ γιώζζα ηνπ ζεκηλαξίνπ γη’ απηόλ ην ρξόλν ζα είλαη κόλν Διιεληθά ελώ γηα
επόκελα πξνβιέπεηαη θαη ε Αγγιηθή.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ ζα αλαπηπρζνύλ όιεο νη επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελεο
κέζνδνη έξεπλαο(κε ρξήζε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ), ηεθκεξίσζεο, ζρεδηαζηηθήο θαη
ειεθηξνληθήο απνηύπσζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ ηέκπινπ θαη ησλ εηθόλσλ, θαζώο θαη
κηα πξώηε εθηίκεζή ηνπο από ηελ πιεπξά ηεο ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο.
Σν ζεκηλάξην αλαπηύζζεηαη ζε ελληά εκέξεο εξγαζίαο ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη: - Θεσξεηηθά καζήκαηα όπσο:

 Ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ηέκπισλ θαη ησλ εηθόλσλ ζηηο Κπθιάδεο – ηνπηθά εξγαζηήξηα
 Σξόπνη θαηαζθεπήο ησλ ηέκπισλ θαη ησλ εηθόλσλ – πιηθά, εξγαιεία
 Μέζνδνη εμέηαζεο
 Σξόπνη θαηαγξαθήο ηεο θαηάζηαζεο ζύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεύζπλζεο
πληήξεζεο
- Πξαθηηθά ζέκαηα κειέηεο θαη θαηαγξαθήο όπσο:
 ρεδηαζηηθή απνηύπσζε ηνπ ηέκπινπ θαη ηνπ ηξόπνπ θαηαζθεπήο .
 Φσηνγξαθηθή απνηύπσζε ηέκπινπ θαη εηθόλσλ ζην νξαηό θαη ζην ππέξπζξν κέξνο
ηνπ θάζκαηνο θαζώο θαη κε θζνξηζκό ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο
 Μάθξν θαη κίθξν – θσηνγξάθηζε
 Λήςε δσγξαθηθώλ ηνκώλ θαη δεηγκάησλ μύινπ
 Γείγκαηα θαζαξηζκνύ
 Αμηνιόγεζε ησλ εηθόλσλ θαη ηνπ ηέκπινπ θαη θαηαγξαθή ηεο θαηάζηαζεο
ζύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηεο Γηεύζπλζεο πληήξεζεο
 πδήηεζε γηα ηηο πξνηεηλόκελεο κεζόδνπο απνθαηάζηαζεο θαη ζπγγξαθή ηεο
ηειηθήο πξόηαζεο
Παξάιιεια θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζεκηλαξίνπ ζα γίλνληαη μελαγήζεηο ζε
κλεκεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο ηεο
Νάμνπ.

Γηα ηελ δηακνλή έρεη επηιεγεί ην
μελνδνρείν Maragas Camping
http://www.maragascamping.gr/

Βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο παξαιίεο ηεο Αγίαο Άλλαο θαη ηεο Πιάθαο. (4-5 χλμ. από
τη Χώρα).


Οη ηηκέο ηνπ μελνδνρείνπ θαη’ άηνκν κε πξσηλό θαη γηα όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ
ζεκηλαξίνπ θπκαίλνληαη, γηα δίθιηλν δσκάηην 180 € θαη γηα κνλόθιηλν 280 €.

Έρεη πξνβιεθζεί κέζν γηα ηελ κεηαθνξά από θαη πξνο ην μελνδνρείν θαζώο θαη γηα
ηηο μελαγήζεηο.


Ζ ηηκή εηζηηεξίνπ ηνπ πινίνπ κε επηζηξνθή αλέξρεηαη ζηα 60 € (νηθνλνκηθή
ζέζε).

Ο αξηζκόο ησλ αηόκσλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ αλέξρεηαη ζηα δώδεθα(12) σο δέθα
πέληε(15) άηνκα θαη ζα ηεξεζεί ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο.


Σν θόζηνο ηνπ ζεκηλαξίνπ αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ 430 €

’ απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη:
1. ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα ηνπ ζεκηλαξίνπ(δηδαθηηθό πξνζσπηθό, εμνπιηζκόο,
αλαιώζηκα, έμνδα θηεξίνπ).
2. Ζ κεηαθνξά από θαη πξνο ην μελνδνρείν θαζώο θαη νη μελαγήζεηο
Γηα πεξηζζόηεξε ελεκέξσζε κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην 2107214524
(ηειέθσλν ηνπ εξγαζηεξίνπ ζπληήξεζεο) ή κε email ζην conservation@benaki.gr .

