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Μουσική Εικονογραφία 
Συντονύςτρια: Αλεξϊνδρα Γουλϊκη-Βουτυρϊ (teloglion@auth.gr) 

 
Η Μουςικό Εικονογραφύα, ωσ κλϊδοσ τησ ιςτορικόσ μουςικολογύασ, επικεντρώνεται 
ςτην ανϊλυςη και την ερμηνεύα του μουςικού περιεχομϋνου των ϋργων τϋχνησ 
αξιοποιώντασ τισ πληροφορύεσ που αυτϊ περιϋχουν για τη διερεύνηςη διαφόρων 
παραμϋτρων τησ μουςικόσ. Κύρια αντικεύμενα των δραςτηριοτότων τησ Ερευνητικόσ 
Ομϊδασ Μουςικόσ Εικονογραφύασ εύναι: 
 Η διερεύνηςη τησ ελληνικόσ μουςικόσ και των παραςτατικών τεχνών ςε 

διαφορετικϋσ χρονολογικϋσ περιόδουσ, γεωγραφικϋσ περιοχϋσ, πολιτιςτικϊ και 
κοινωνικϊ περιβϊλλοντα με βϊςη εικονογραφικϊ τεκμόρια. Διερευνούνται η 
ιςτορικό εξϋλιξη, η οργανολογύα και η ιςτορύα τησ εκτϋλεςησ και οι τυχόν 
αλληλεπιδρϊςεισ με εξωελλαδικϋσ καλλιτεχνικϋσ παραδόςεισ. Εξετϊζονται επύςησ η 
θϋςη και η αξιολόγηςη τησ μουςικόσ ςε ςυγκεκριμϋνα κοινωνικϊ και πολιτιςμικϊ 
περιβϊλλοντα, το αλληγορικό περιεχόμενο των μουςικών ςκηνών και οι τρόποι με 
τουσ οπούουσ χρηςιμοποιόθηκαν για να εικονογραφόςουν διαφορετικϊ φιλοςοφικϊ, 
θεολογικϊ, πολιτικϊ και εκπαιδευτικϊ δόγματα. 

 Η ανϊπτυξη μεθοδολογύασ και διεπιςτημονικών μεθόδων καταλογογρϊφηςησ και 
ψηφιακών εφαρμογών για την καταλογογρϊφηςη εικονογραφικού υλικού. 

 Η προώθηςη τησ διεπιςτημονικόσ ϋρευνασ με ςκοπό την ανϊπτυξη νϋων 
προςεγγύςεων ςτην ϋρευνα και η ςυνεργαςύα με αντύςτοιχεσ ομϊδεσ εργαςύασ του 
εξωτερικού για την υλοπούηςη κοινών δρϊςεων. 

 Η ανϊπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για όλεσ τισ βαθμύδεσ τησ εκπαύδευςησ.  
 Η ανϊπτυξη ψηφιακών και πολυμεςικών εφαρμογών για τη διϊχυςη τησ 

επιςτημονικόσ γνώςησ ςτο ευρύ κοινό και την προώθηςη του ελληνικού μουςικού 
πολιτιςμού ςτην Ελλϊδα και το εξωτερικό. 

 
Στισ δραςτηριότητεσ τησ Ερευνητικόσ Ομϊδασ Μουςικόσ Εικονογραφύασ 
περιλαμβϊνονται: 
 η υλοπούηςη ερευνητικών προγραμμϊτων,  
 η ςυγκϋντρωςη, τεκμηρύωςη και καταλογογρϊφηςη εικονογραφικών πηγών για την 

ελληνικό μουςικό και τισ παραςτατικϋσ τϋχνεσ με τη λειτουργύα πολύγλωςςησ 
διαδικτυακόσ ψηφιακόσ βϊςησ δεδομϋνων εικονογραφικών μαρτυριών, 

 η δημιουργύα βιβλιογραφικόσ ψηφιακόσ βϊςησ δεδομϋνων,  
 η ανϊπτυξη ςυνεργαςιών με διεθνεύσ ερευνητικϋσ ομϊδεσ με παρόμοια ςτόχευςη,  
 η διοργϊνωςη ςυνεδρύων, ςυμποςύων, ημερύδων και ςεμιναρύων,  
 η οργϊνωςη εκθϋςεων με φυςικϊ αντικεύμενα και ςτο διαδύκτυο, 
 εκδόςεισ επιςτημονικών μελετών και, τϋλοσ, 
 η ανϊπτυξη ψηφιακών και πολυμεςικών εφαρμογών για τη διϊχυςη τησ 

επιςτημονικόσ γνώςησ ςτο ευρύ κοινό. 
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