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Έκθεση Ελληνικού Κοσμήματος στο Museum of Arts & Design  (Νέα Υόρκη, 20 - 23.11.2019) 
 
     Πραγματοποιήθηκε από τις 20 - 23.11 τ.έ. η εν θέματι Έκθεση Ελληνικού Κοσμήματος  στο 
Museum of Arts & Design (ΜΑD) της Νέας Υόρκης.  

H έκθεση, η οποία διοργανώθηκε, για δεύτερη φορά, στη Νέα Υόρκη από το “Enterprise Greece”, 
σε συνεργασία με την πρωτοβουλία “A Jewel Made in Greece”, στόχευε στην προώθηση και προβολή του 
ελληνικού κοσμήματος στην εδώ αγορά. Συμμετείχαν 22 εκθέτες, Έλληνες σχεδιαστές κοσμημάτων και 
ιδιοκτήτες κοσμηματοπωλείων, το 1/3 μόνον, κατά προσέγγιση, εκ των οποίων είχαν συμμετάσχει στην 
αντίστοιχη έκθεση το 2017. 
        Οι συμμετέχοντες αντιπροσώπευαν κλασικές και σύγχρονες σχεδιαστικές τάσεις και παρουσίασαν 
μια ευρύτατη και πολυποίκιλη θεματολογία, η οποία αντανακλούσε τη μακραίωνη παράδοση του 
ελληνικού κοσμήματος.  
 Η έκθεση, κατά τη διάρκεια της οποίας μπορούσε να γίνει επί τόπου αγορά κοσμημάτων, έλαβε 
χώρα σε ενιαία αίθουσα του Museum of Arts & Design (MAD), το οποίο βρίσκεται σε κεντρικότατο 
σημείο του Manhattan (Columbus Circle). Η ιδέα της σύνδεσης της έκθεσης με έναν σύγχρονο, δημοφιλή 
και εύκολα προσβάσιμο μουσειακό χώρο, κρίνεται ως επιτυχής (η πώληση ειδών σε καταστήματα 
μουσείων αποτελεί μια από τις πιο επικερδείς «βιομηχανίες» στη Ν. Υόρκη). Στην είσοδο του μουσείου, 
παραπλεύρως του σημείου υποδοχής και πώλησης εισιτηρίων, υπήρχε τοποθετημένη μικρών διαστάσεων 
επιδαπέδια αφίσα, η οποία ενημέρωνε τους επισκέπτες για τη διεξαγωγή της έκθεσης στον 7ο όροφο του 
κτηρίου. 
 Επισημαίνεται επίσης, ότι η έκθεση συνέπεσε επιτυχώς με την ευρύτερης εμβέλειας διοργάνωση 
“New York City Jewelry Week”,  της οποίας απετέλεσε επίσημο event, ενταγμένο στο βασικό πρόγραμμα 
εκδηλώσεων.  

 Παράλληλα, τη φετινή έκθεση επιμελήθηκαν η Ιστορικός Τέχνης και σύμβουλος της 
πρωτοβουλίας “A Jewel made in Greece” κα Ίρις Κριτικού και ο κ. Γιώργος Κακαβάς, Δ/ντής του 
Νομισματικού Μουσείου Αθηνών, συνδέοντας την με την έκθεση του ανωτέρω Μουσείου «Καρποί και 
Σύμβολα».  

      Στην επίσημη εκδήλωση προβολής της έκθεσης, η οποία έλαβε χώρα την Πέμπτη 21.11, 
παρευρέθη ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, κ. Κωνσταντίνος Κούτρας.  
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