
  
Διάλεξη της διευθφντριας του Μουσείου Delacroix στο Τελλόγλειο 

 
 

  
Διάλεξθ με κζμα «Ο Ντελακρουά με τον χρωςτιρα του ςτο πλευρό τθσ Ελλάδασ» κα δώςει 
θ διευθφντρια του Εθνικοφ Μουσείου Eugène Delacroix της Γαλλίας, Dominique de Font-
Réaulx, τθν Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016, ςτισ 19.00, ςτο αμφικζατρο του Τελλογλείου 
Ιδρφματος Τεχνών Α.Π.Θ. 
Η διάλεξθ διοργανώνεται ςε ςυνεργαςία με το Προξενείο τθσ Γαλλίασ ςτθ Θεςςαλονίκθ και 
το Γαλλικό Ινςτιτοφτο Θεςςαλονίκθσ. 
 
Η διευκφντρια του μεγάλου μουςείου του Παριςιοφ κα αναφερκεί ςτθν προςωπικότθτα και 
το ζργο του Ευγζνιου Ντελακρουά (1798-1863), ωσ οξυδερκι παρατθρθτι τθσ κζλθςθσ του 
ελλθνικοφ λαοφ να αποκτιςει τθν ανεξαρτθςία του, παρότι ο ίδιοσ δεν επιςκζφκθκε ποτζ 
τθν Ελλάδα. «Πακιαςμζνοσ αναγνώςτθσ του Λόρδου Βφρωνα, ευαιςκθτοποιικθκε από τον 
τρόπο με τον οποίο ο ποιθτισ υπεραςπιηόταν τθν Ελλάδα και από τθν αφοςίωςι του ςε 
αυτιν, μζχρι τον κάνατό του. Η φυςιογνωμία του, ωσ ηωγράφου, δεν προοιωνιηόταν 
μαχθτικότθτα. Όμωσ, μζςα από το ζργο του κατόρκωςε να προβάλει όλθ τθν εντφπωςθ που 
του προκάλεςαν τα δεινά τθσ Ελλάδασ», ςθμειώνει θ κ. de Font – Réaulx.  
 
Εκτενι αναφορά κα κάνει θ Γαλλίδα προςκεκλθμζνθ ςτα δφο εμβλθματικά ζργα του 
Ντελακρουά, «Οι Σφαγζσ τθσ Χίου» (1824),  και «Η Ελλάδα ςτα ερείπια του Μεςολογγίου» 
(1826) – ςτο  δεφτερο «παρουςιάηει τθν Ελλάδα ωσ γυμνι, δυνατι και λυπθμζνθ γυναίκα 
εμπνευςμζνοσ από τθν αρχαία δόξα τθσ». Οι ελλθνικζσ αναφορζσ δεν λείπουν και από ζνα 
ακόμθ περίφθμο ζργο του Γάλλου ηωγράφου, τον πίνακα «Η Ελευκερία οδθγεί τον λαό» 
(1831). Όπωσ παρατθρεί θ κ. de Font – Réaulx, «θ μορφι τθσ Ελευκερίασ, αν και ςυμβολίηει 
τθ Γαλλία τθσ 3θσ Δθμοκρατίασ, παραπζμπει  και ςτθν Ελλάδα, αποτίνοντάσ τθσ λαμπρό 
φόρο τιμισ». 
 
Η διάλεξθ εντάςςεται ςτο πρόγραμμα των εκδθλώςεων που πλαιςιώνουν τισ δφο μεγάλεσ 
εκκζςεισ του Τελλογλείου «Ο Ντελακρουά ςκθνοκετεί το ’21» και «Ο Φιλιποτό δθμιουργεί 
το Πανόραμα τθσ Πολιορκίασ του Παριςιοφ (διάρκεια ζωσ τισ 31 Ιανουαρίου 2017).   
 
Η διάλεξθ κα γίνει ςτα γαλλικά με ταυτόχρονθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά. Η είςοδοσ είναι 
ελεφκερθ.  
 




