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Η Ημερίδα και η έκδοση του τεύχους με το πρόγραμμα και τις περιλήψεις 

ενισχύθηκαν οικονομικά από τον Φορέα Τουρισμού Μολύβου. 

 

Σημ.: Οι περιλήψεις των ανακοινώσεων δημοσιεύονται όπως παραδόθηκαν 

από τους συγγραφείς. Τηρείται αλφαβητική σειρά.  

 

Οργάνωση: 

Ιάνθη Ασημακοπούλου – Επίκουρη Καθηγήτρια Ιστορίας της Ευρωπαϊκής 

Τέχνης (14ος–17ος αι.), Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και 

Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

 

Σχεδιασμός και επιμέλεια προγράμματος και τεύχους:  

Ιάνθη Ασημακοπούλου, Παναγιώτης Μιχαηλάρης  

 

 

 

The Workshop and the publication of the fascicule with the programme and 

the abstracts have been supported financially by the Molyvos Tourism 

Association. 

 

N.B.: The abstracts of papers are published alphabetically and in the form they 

were delivered by the authors. 

 

Organizer: 

Ianthi Assimakopoulou – Assistant Professor of  European Art History (14th–

17th c.), Department of History and Archaeology, National and Kapodistrian 

University of Athens 

 

Programme and fascicule edited by: 
Ianthi Assimakopoulou, Panagiotis Michailaris  

 

 

Εικόνα εξωφύλλου: Albrecht Dürer, Αρίων και το δελφίνι, 1514. Βιέννη, 

Kunsthistorisches Museum. Σχεδιασμός Αναστασία Θέου. 

 

 

Front cover: Albrecht Dürer, Arion and the Dolphin, 1514. Vienna, 

Kunsthistorisches Museum. Design Anastasia Theou. 
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Κυριακή, 31 Ιουλίου 2022  |  Sunday, July 31 2022 

 

A΄ Μέρος / First Session 

 

18.00΄- 18.10΄: Έναρξη / Welcome 

18.10΄-18.20΄: Χαιρετισμοί / Opening Remarks 

18.20΄-18.40΄: Ianthi Assimakopoulou, Arion in Andrea Mantegna’s Camera 

Picta / O Αρίων στην Camera Picta του Mantegna 

18.40΄-19.00΄: José Riello, Arion and the Dolphin by Albrecht Dürer: A Story 

on Discovery and Circulation / Ο Αρίων και το Δελφίνι του 

Albrecht Dürer: Η ιστορία της ανακάλυψης και της διάδοσής του 

19.00΄-19.20΄: Ioannis Petropoulos, Arion’s Dolphin and Raphael’s 

Resurrection of Christ / Το δελφίνι του Αρίωνα και η «Ανάσταση 

του Χριστού» του Ραφαήλ 

19.20΄-19.40΄: Fernando Marías, Arion and Italian Cinquecento Painting /         

Ο Αρίων και η Ιταλική ζωγραφική του 16ου αιώνα 

19.40΄-20.10΄: Συζήτηση / Discussion 

20.10΄-20.30΄: Διάλειμμα / Coffee break 

B΄Μέρος / Second Session 

20.30΄-20.50΄: Jim Harris, A Tale Told by an Idiot: Arion Painted Badly in the 

Ashmolean Museum / Η αφήγηση ενός ηλιθίου: Ο Αρίων και η 

κακότεχνη απόδοσή του στο Ashmolean Museum 

20.50΄-21.10΄:  Rembrandt Duits, Adapting Arion: The Singer Saved by a 

Dolphin in Emblems and Allegories of the Dutch Golden Age / 

Προσαρμόζοντας τον Αρίωνα. Ο τραγουδιστής που σώζεται από 

δελφίνι σε εμβλήματα και αλληγορίες του Ολλανδικού Χρυσού Αιώνα 

21.10΄-21.30΄: Anna Tahinci, Bouguereau, Arion and the Sea Monster / O 

Bouguereau, ο Αρίων και το θαλάσσιο κήτος 

21.30΄-22.00΄: Συζήτηση / Discussion 
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ΙΑΝΘΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 

O Αρίων στην Camera Picta του Mantegna 

 

Η Camera Picta του Andrea Mantegna στο Castel Sant Angelo της Μάντοβας, 

που άρχισε να διακοσμείται το 1465 και ολοκληρώθηκε σχεδόν μια δεκαετία 

αργότερα, συνιστά το πλέον διάσημο εικονογραφικό σύνολο του καλλιτέχνη. 

Η παρούσα ανακοίνωση επιδιώκει να προσεγγίσει τους κλασικούς χαρακτήρες 

που εμφανίζονται στα ιλλουζιονιστικά ανάγλυφα στην οροφή της αίθουσας και 

απεικονίζουν μυθικά επεισόδια με πρωταγωνιστές τον Αρίωνα τον Ηρακλή και 

τον Ορφέα. Οι μορφές αυτές θα αναλυθούν στο πλαίσιο των ουμανιστικών και 

αρχαιογνωστικών ενδιαφερόντων του παραγγελιοδότη μαρκησίου Ludovico ΙΙ 

Gonzaga και της αυλής του και θα επιχειρηθεί να ερμηνευτεί η επιλογή των 

συγκεκριμένων χαρακτήρων σε συνάρτηση με τις ευρύτερες πολιτικές και 

ιστορικές εξελίξεις που αφηγούνται οι δύο κύριες σκηνές στην Camera Picta.  

 

 

IANTHI ASSIMAKOPOULOU 

 

Arion in Andrea Mantegna’s Camera Picta 

 

The Camera Picta in the Castel San Giorgio in Mantua, commissioned by 

marchese Ludovico II Gonzaga, which began in 1465 and completed nearly a 

decade later, constitutes Andrea Mantegna’s most famous secular iconographic 

cycle. The presentation will discuss classical and mythological elements that 

appear on the fictive reliefs of the ceiling depicting major episodes in the lives 

of Arion, Hercules and Orpheus. Their presence will be analysed in the frame of 

Ludovico’s genuine interest in the culture of Greek and Roman antiquity and the 

cultural milieu of his court. The mythological scenes will be interpreted in the 

context of the political and historical developments narrated in the two main 

scenes of the Camera Picta. 
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REMBRANDT DUITS 

 

Προσαρμόζοντας τον Αρίωνα: Ο τραγουδιστής που σώζεται από 

δελφίνι σε εμβλήματα και αλληγορίες του Ολλανδικού Χρυσού 

Αιώνα 

 

Ο μύθος του Αρίωνα που σώθηκε ως από θαύμα στη θάλασσα από δελφίνι 

υπήρξε ιδιαίτερα ελκυστικός για την Ολλανδική Δημοκρατία του 17ου αιώνα 

που διακρίθηκε στη ναυσιπλοΐα. Δεν υπάρχει πληθώρα εικαστικών 

αναπαραστάσεων, ωστόσο απεικονίσεις σε επιτοίχια πλακίδια και σε 

χαρακτικά φανερώνουν τη δημοφιλία της ιστορίας, τουλάχιστον όσον αφορά 

το λόγιο κοινό. Η μεγαλύτερη ενδεχομένως καινοτομία του Ολλανδικού 

Χρυσού Αιώνα αναφορικά με την εικονογραφική παράδοση του κιθαρωδού 

από τη Λέσβο εντοπίζεται σε σειρά αλληγορικών αναγνώσεων που προχωρεί 

πέρα από την πρώτη εμφάνιση του Αρίωνα σε έμβλημα του Andrea Alciati που 

προειδοποιεί για τις συνέπειες της απληστίας (1531). Η σωτηρία του αοιδού 

συνδέθηκε με αυτήν του προφήτη Ιωνά και αξιοποιήθηκε ως παράδειγμα 

αρετής στο βιβλίο εμβλημάτων του Vondel το 1622. Η υπέρβαση των 

δυσκολιών από τον Αρίωνα που ρίχτηκε στη θάλασσα από πειρατές 

μεταφράστηκε ως πολιτική αλληγορία της εορταστικής άφιξης της βασίλισσας 

Henrietta Maria στο Άμστερνταμ το 1642. Επιπλέον, οι προστατευτικές 

ιδιότητες της φωνής του αποτέλεσαν το θέμα αναγλύφου του Artus Quellinus 

για την ασφαλιστική υπηρεσία πλοίων στο δημαρχείο του Άμστερνταμ. Η 

προσέγγιση της ολλανδικής τέχνης του 17ου αιώνα, από ερευνητές του 1960 

και 1970 όπως ο Eddy de Jongh, έπαψε να τονίζει τις αλληγορικές αναγνώσεις, 

ωστόσο αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας της εικονογραφίας του Αρίωνα δείχνει 

πως η δημιουργική αλληγορική πρόσληψη αποτέλεσε πράγματι ένα ιδιαίτερο 

στοιχείο της εικαστικής κουλτούρας της Δημοκρατίας. 

 

 



 

  

11 

REMBRANDT DUITS 

 

Adapting Arion: The Singer Saved by a Dolphin in Emblems and 

Allegories of the Dutch Golden Age  

 

As a maritime myth, Arion’s miraculous rescue at sea by a dolphin had a certain 

appeal in the seafaring Dutch Republic of the Seventeenth Century. There is not 

an abundance of visual renditions, but representations on wall tiles and in prints 

suggest that the story was known at least among an educated audience. Perhaps 

the most original contribution that the Dutch Golden Age made to the 

iconographic tradition of the lyrist from Lesbos is a range of allegorical readings 

that went well beyond the first use of Arion in an emblem as a warning against 

avarice by Andrea Alciati in 1531. The singer’s salvation was compared to that 

of the Prophet Jonah and held up as an example of virtue in Vondel’s emblem 

book of 1622. Arion’s overcoming of the odds having been cast overboard by 

pirates was translated into a political allegory for the festive entry of Queen 

Henrietta Maria into Amsterdam in 1642. And the protective power exerted by 

Arion’s voice became the theme of a relief by Artus Quellinus for the ship 

insurance office in the Amsterdam town hall. Interpretation of Dutch 

seventeenth-century art has veered away from the emphasis on allegorical 

thinking in publications by Eddy de Jongh and others from the 1960s and 70s, 

but this chapter in the history of Arion iconography shows creative allegorical 

adaptation was indeed a distinctive element of the visual culture of the Republic. 
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JIM HARRIS  

Η αφήγηση ενός ηλιθίου: Ο Αρίων και η κακότεχνη απόδοσή του 

στο Ashmolean Museum 

To Ashmolean Museum στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης διαθέτει 4 απεικονίσεις 

της ιστορίας του Αρίωνα, όλες φιλοτεχνημένες εντός μιας δεκαετίας ή δύο στις 

αρχές του 16ου αιώνα και με διαφορετικά εικαστικά μέσα: ζωγραφική σε ξύλο, 

οξυγραφία, ξυλογραφία και χαλκογραφία. Όλες μαζί αποδίδουν τρία διαφορετικά 

επεισόδια από την αφήγηση του Οβίδιου: την αιχμαλωσία του Αρίωνα, το 

τραγούδι του στο πλοίο των πειρατών και τη διάσωσή του από το δελφίνι. Η τρίτη 

από αυτές αποτελεί το θέμα του πίνακα (περ. 1509-1510) του Francesco Bianchi 

Ferrari από τη Ferrara. Στην κατοχή προηγουμένως του James Reddie Anderson, 

σκωτσέζου δικηγόρου και φίλου του John Ruskin, είναι αναμφίβολα ένας 

αντικειμενικά άθλιος πίνακας. Και όμως, κατά κάποιο τρόπο, εκτιμήθηκε αρκετά 

από τους διαδοχικούς ιδιοκτήτες του και όχι μόνο επιβίωσε αλλά βρήκε τον 

δρόμο του σε μια από τις σημαντικότερες μουσειακές συλλογές του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Η ανακοίνωση αυτή προσεγγίζει το έργο του Bianchi ως έναν 

κακότεχνο πίνακα: ένα δείγμα αδύναμου σχεδίου, μια κοινότοπη παράσταση που 

συνήθως χάνεται παρά επιβιώνει ανά τους αιώνες. Εξετάζοντας ωστόσο άλλα 

αντικείμενα από τις πλούσιες συλλογές του Ashmolean, θα λάβει υπόψη την 

καθοριστική ποιότητα των αφηγήσεων του Οβίδιου και του Ηρόδοτου για 

δημιουργούς έργων στην Ιταλία και τη Γερμανία και του Οβίδιου γενικότερα ως 

πηγή έμπνευσης για γλύπτες χαράκτες, ζωγράφους και χρυσοχόους στην 

Αναγέννηση και την πρώιμη νεότερη Ευρώπη.  
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JIM HARRIS  

A Tale Told by an Idiot: Arion Painted Badly 

in the Ashmolean Museum 

The Ashmolean Museum at the University of Oxford possesses four illustrations 

of the story of Arion, all produced within a decade or two of one another in the 

early 16th century, and all in different media: panel painting, engraving, 

woodcut and bronze. Between them they describe three separate episodes from 

Ovid’s narrative: Arion’s capture, his song on the pirate ship, and his rescue by 

the dolphin. The third of these is the subject of a panel painted by the Ferrarese 

artist Francesco Bianchi Ferrari, made circa 1509-1510. Formerly in the 

possession of the Scottish barrister and close friend of John Ruskin, James 

Reddie Anderson, it is an objectively terrible painting; and yet somehow one 

both sufficiently well-made and valuable enough to its successive owners that 

it has not only survived but also found its way into one of the UK’s most 

important museum collections. This paper will examine Bianchi’s panel as a 

bad painting: an example of the kind of poorly drafted, everyday image that has 

far more often been lost to us than survived the centuries. However, examining 

other objects from the Ashmolean’s rich collections, it will also consider the 

compelling quality of Ovid and Herodotus’s narratives of Arion’s story for 

image makers in both Italy and Germany, and of Ovid more generally as a 

source for sculptors, printers, painters and goldsmiths in Renaissance and early-

modern Europe. 
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FERNANDO MARÍAS  

 

Ο Αρίων και η Ιταλική ζωγραφική του 16ου αιώνα 

 

Κατά την Αναγέννηση, η μυθολογική μορφή του Αρίωνα εμφανίζεται κυρίως σε 

χαρακτικά και σχέδια. Εξαιρέσεις αποτελούν οι νωπογραφίες του Andrea 

Mantegna (περ. 1431-1506) στην ''Camera picta'' degli Sposi (1464-1474) στο 

Palazzo Ducale της Μάντοβας ή και η χαμένη σύνθεση του Francesco Primaticcio 

στο Fontainebleau. Ωστόσο, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμφάνιση του 

Αρίωνα σε δύο ξεχωριστές σειρές νωπογραφιών στη Ρώμη: αρχικά το 1517-1518 

από τον Bandassare Peruzzi σε μια από τις ζωφόρους της λεγόμενης Sala delle 

Prospettive στη villa του Agostino Chigi, γνωστή σήμερα ως Villa Farnesina· 

δεύτερον, στη Galleria Farnese (1604-1608) όπου ο Annibale Carracci και το 

εργαστήριό του απεικόνισαν για τον δούκα της Πάρμας Ranuccio Farnese σειρά 8 

Καταστερισμών, ένας εκ των οποίων ήταν αφιερωμένος στον Αρίωνα και το 

δελφίνι. Τα δύο παραδείγματα θα αποτελέσουν την αφετηρία για την εξέταση του 

νοήματος και των ερμηνειών αυτών των αναπαραστάσεων. 

 

FERNANDO MARÍAS  

 

Arion and Italian Cinquecento Painting  

 

In the Renaissance, the mythological Arion was mostly represented through 

prints and drawings. Exceptions could have been the frescoes by Andrea 

Mantegna (ca. 1431-1506), at the ‘Camera picta’ degli Sposi (1464-1474), in 

the Ducal Palace at Mantua, or the lost image by Francesco Primaticcio at 

Fontainebleau. Nevertheless, more interesting is the inclusion of Arion in two 

different series of frescoes in Rome: first in 1517-1518 by Baldassare Peruzzi 

in one of the frieze at the so-called Sala delle Prospettive in the villa of Agostino 

Chigi, now known as Villa Farnesina; second, at the Farnese Gallery (1604-

1608), where Annibale Carracci and his workshop depicted for Duke of Parma 

Ranuccio Farnese a series of eight Catasterisms, one of them dedicated to our 

Arion and the dolphin. The two examples will permit us to focus on the meaning 

and interpretations of these images. 
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IOANNIS PETROPOULOS 

 

Το δελφίνι του Αρίωνα και η «Ανάσταση του Χριστού» του Ραφαήλ 

 

Ένα από τα πρωιμότερα έργα του Ραφαήλ, «Η Ανάσταση του Χριστού» (1501-

1502), το οποίο βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο Τέχνης του Αγίου Παύλου (MASP, 

São Paulo) της Βραζιλίας, αντιπροσωπεύει την κλασικίζουσα (all’antica) 

τεχνοτροπία του. Στο σκέπαστρο της ρωμαϊκής σαρκοφάγου του Χριστού (η οποία 

θυμίζει μεσαιωνική λειψανοθήκη) φιγουράρουν επιχρυσωμένα δελφίνια. Ως συνοδοί 

των νεκρών πέρα από τον τάφο, απεικονίζονται δελφίνια σε σαρκοφάγους της 

περιόδου της ρωμαϊκής περιόδου. Δεν είναι απίθανο οι ψυχοπομποί του Ραφαήλ να 

εμπνεύσθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από την αυτοψία πραγματικών ρωμαϊκών ή ακόμη 

και χριστιανικών σαρκοφάγων, ειδικότερα επειδή η πρωτοχριστιανική τέχνη συνέδεε 

το δελφίνι με την Ανάσταση. Αν ισχύει το ενδεχόμενο αυτό, τα δελφίνια στον πίνακα 

του Ραφαήλ προορίζονταν για τη μεταφορά του Χριστού από τον Άδη στη ζωή. 

Κάποια άλλη όμως σκοπιμότητα ίσως υπηρετούν τα δελφίνια αυτά. 

Η παρούσα ανακοίνωση αναζητεί τις άμεσες και πλάγιες οδούς μέσα από τις 

οποίες ο Ραφαήλ και οι σύγχρονοί του αφομοίωσαν τον συμβολισμό του 

δελφινιού. Η αρχαιοελληνική λογοτεχνία και η πρόσληψή της συνεισέφεραν 

στους συνειρμούς της νεκρανάστασης στους οποίους παρέπεμπε αυτό το 

θαλασσινό θηλαστικό, ενώ η αφήγηση της περιπέτειας του Ιωνά στην Παλαιά 

Διαθήκη τους ενδυνάμωσε. Η ηροδότεια εξιστόρηση της διάσωσης του 

μουσικού Αρίωνα από ένα δελφίνι και της εν συνεχεία θαυμαστής επιφάνειάς 

του στην Κόρινθο αποτέλεσε σημαντικό σημείο αναφοράς. Η μεταφυσική 

απόδοση της ιστορίας του Αρίωνα από τον Πλούταρχο (του οποίου τα έργα 

μεταφράστηκαν στα λατινικά στην Ιταλία του Quattrocento) προβάλλει τα 

στοιχεία του θανάτου και της μεταθανάτιας επιβίωσης που υπολανθάνουν στον 

Ηρόδοτο. Στο ποίημα Fasti (το οποίο σχολιάστηκε ευρέως από φιλολόγους τη 

δεκαετία του 1480), ο Οβίδιος επίσης διηγήθηκε τον μύθο του Αρίωνα. Η 

διαστρωμάτωση του συμβολισμού του δελφινιού στη λογοτεχνία και τις 

εικαστικές τέχνες δεν θα διέφευγε της προσοχής των διανοουμένων της 

Αναγέννησης και θα εμβάθυνε την ‘ανάγνωσή’ τους του πίνακα του Ραφαήλ. 

Είναι πολύ πιθανόν ο νεαρός ζωγράφος να είχε επίγνωση κάποιας τουλάχιστον 

πτυχής αυτού του πλούσιου συμβολισμού. 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Arion’s dolphin and Raphael’s “Resurrection of Christ” 

 

One of Raphael’s earliest works, his painting ‘The Resurrection of Christ’ 

(1501-1502), now in the São Paulo Museum of Art (MASP), reflects his 

classicising, all’antica style. Gilded dolphins feature on the lid of Christ’s 

Roman-style sarcophagus (which also recalls a mediaeval reliquary). Serving as 

escorts of the dead beyond the grave, dolphins occur on sarcophagi from the 

Roman imperial period. It would not surprising if Raphael’s psychopompoi 

were inspired, whether directly or obliquely, by actual examples in Roman art 

or indeed early Christian art, which linked the dolphin with the Resurrection. If 

so, Raphael’s dolphins doubled as creatures that ferried Christ from Hades back 

to life. But there may be something more to them. This paper will investigate 

the direct and indirect routes by which the symbolism of the dolphin 

conceivably reached Raphael and his contemporaries. Greek literature and its 

reception were instrumental to endowing this marine creature with associations 

appropriate to death and resurrection, and the Old Testament narrative of Jonas 

abetted these. Herodotus’ tale of the musician Arion’s rescue by a dolphin and 

his miraculous epiphany in Corinth was a dominant point of reference; in his 

metaphysical retelling of the Arion story Plutarch (whose works were translated 

into Latin in Quattrocento Italy), brought out the elements of death and post-

mortem survival that already underlay the Herodotean tale. In his Fasti (a work 

which was richly commented on in the 1480s) Ovid also recounted the story of 

Arion. The stratified symbolism of the dolphin in art and literature would not 

have escaped Renaissance intellectuals, enhancing their reading of Raphael’s 

‘Resurrection’. Certainly the young Raphael would have appreciated at least 

some aspects of this symbolism. 
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JOSÉ RIELLO 

Ο Αρίων και το Δελφίνι του Albrecht Dürer: 

Η ιστορία της ανακάλυψης και της διάδοσής του 

Ο ιταλός ουμανιστής Κυριακός Αγκωνίτης (περ. 1391-1455) περιηγήθηκε τις 

περιοχές της Ελλάδας και της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας καταγράφοντας 

λεπτομερώς τα ταξίδια του με περιγραφές και σχέδια που σήμερα 

αναγνωρίζουμε ως αρχαιολογικό υλικό. Στην καταγραφή του έβδομου ταξιδιού 

του στη Μεσόγειο (1443-1448) σχεδίασε τον Αρίωνα στη ράχη ενός 

δελφινόμορφου θαλάσσιου πλάσματος με τη λατινική επιγραφή: “PISCE 

SUPER CURVO VECTUS CANTABAT ARION”: «Ο Αρίων τραγουδούσε 

στη ράχη του κυρτού ψαριού». Το πρωτότυπο σχέδιο έχει χαθεί αλλά έχει γίνει 

γνωστό μέσα από δευτερεύουσες πηγές. Κάποιοι ερευνητές θεωρούν ωστόσο 

ότι ο Κυριακός αντέγραψε την απεικόνιση από αρχαίο νόμισμα ή από 

ψηφιδωτό. Σε κάθε περίπτωση, το βασικό ερώτημα γύρω από το οποίο 

περιστρέφεται αυτή η ανακοίνωση είναι: πώς η επιγραφή επανεμφανίστηκε σε 

σχέδιο του 1514 του Albrecht Dürer, το οποίο συμπεριλήφθηκε στο λεγόμενο 

Kunstbuch του καλλιτέχνη, σήμερα στο Kunsthistorisches Museum της 

Βιέννης. Η στενή σύνδεση ανάμεσα στο αρχαιολογικό εύρημα του Κυριακού 

Αγκωνίτη και στο σχέδιο του Dürer αποτελεί αφετηρία πλήθους ερωτημάτων 

για την κυκλοφορία εικονογραφικών προτύπων στην Ευρώπη του 15ου και 

16ου αιώνα και τη διάδοση των μύθων και των αξιών της αρχαίας μυθολογίας 

στο πλαίσιο του φαινομένου που θα μπορούσε να ονομαστεί ευρωπαϊκή Κοινή. 
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JOSÉ RIELLO 

Arion and the Dolphin by Albrecht Dürer: 

A Story on Discovery and Circulation  

The Italian humanist Ciriaco d’Ancona (ca. 1391-1455) travelled through 

Greece and the Ottoman Empire and wrote detailed accounts of his travels with 

transcriptions and sketches of that we know today as archaeological material. 

In the report of his seventh travel in the Mediterranean Sea (1443-1448), he 

drew Arion riding on a dolphin-like maritime creature with the Latin inscription 

“PISCE SUPER CURVO VECTUS CANTABAT ARION”: “Arion sang as he 

rode on the curved fish”. The drawing is now lost, and it is known by secondary 

sources, but some scholars have thought that Ciriaco copied the image from an 

ancient coin or from a mosaic. Anyway, the main thing for this presentation is 

that his verse also appears in a drawing made in 1514 by Albrecht Dürer 

included in his so called Kunstbuch, today in the Kunshistorisches Museum in 

Vienna. The close relationship between the archaeological discovering by 

Ciriaco d’Ancona and the drawing by Dürer opens a panoply of questions about 

the circulations of graphic models in the Europe between fifteenth and sixteenth 

centuries and the dissemination of the myths and values of the ancient 

mythology in a sort of cultural European Κοινή. 
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ΑΝΝΑ ΤΑΧΙΝΤΖΗ 

 

O Bouguereau, ο Αρίων και το θαλάσσιο κήτος 

 

H ανακοίνωση θα εξετάσει τον Αρίωνα πάνω σε θαλάσσιο ίππο, που 

παρήγγειλε το 1855 ο πολιτικός και επιχειρηματίας Anatole Bartholoni (1822-

1902) στον καλλιτέχνη William Adolphe Bouguereau (1825-1905) για τη 

διακόσμηση του μεγάρου του στο Παρίσι σε νεο-πομπηιανή τεχνοτροπία. 

Παρότι η τεχνοτροπία του έργου είναι εμπνευσμένη από τις τοιχογραφίες της 

Πομπηίας, η εικονογραφία του «θαλασσίου ίππου» (που αναφέρεται αρχικά ως 

«θαλάσσιο τέρας»), ένα υβριδικό πλάσμα, έχει στοιχεία που θα μπορούσαν να 

αποδοθούν σε διαφορετικές πηγές, από τις θέρμες του Ποσειδώνα στην Όστια 

Αντίκα, που ο Bouguereau μελέτησε στη διάρκεια της παραμονής του στη Villa 

Medici (1851-1854), μέχρι τις απεικονίσεις θαλασσίων ίππων στα γλυπτά του 

Jean-Baptiste Tuby (1635-1700) για τα συντριβάνια στους κήπους των 

Βερσαλλιών και τα οποία διέσωσε στα χαρακτικά του ο Simon Thomassin 

(1654-1733). 

 

ANNA TAHINCI  

 

Bouguereau, Arion and the Sea Monster 

 

This paper will examine the context of the commission in 1855 of William 

Adolphe Bouguereau’s Arion on a Sea Horse by politician and businessman 

Anatole Bartholoni (1822-1902) for the decoration of his Paris mansion in the 

Pompeian Revival style. Although the style of the painting was inspired by wall 

paintings found in Pompeii, the iconography of the “sea horse” (initially named 

a “sea monster”), a hybrid creature itself, has elements that could be traced to a 

variety of sources, from the Baths of Neptune at Ostia Antica in Rome, that 

Bouguereau would have studied during his stay at the Villa Medici (1851-1854), 

to depictions of marine horses sculpted for the fountains of the gardens of 

Versailles by Jean-Baptiste Tuby (1635-1700) and documented in prints by 

Simon Thomassin (1654-1733). 
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ΙΑΝΘΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 

 
H Ιάνθη Ασημακοπούλου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η 

έρευνά της έχει υποστηριχθεί από το ΙΚΥ, το Ίδρυμα Ωνάση και το ΚΙΚΠΕ. Έχει 

συμμετάσχει στην προετοιμασία της έκθεσης και την επιμέλεια του καταλόγου 

Heads and Tails -Tales and Bodies: Engraving the Human Figure from Antiquity 

to the Early Modern Period (2016), στο Pushkin State Museum of Fine Arts. 

Επιμελήθηκε στο Ηράκλειο (2019) έκθεση με τίτλο Απηχήσεις της αρχαιότητας στο 

έργο του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου καθώς και τον δίγλωσσο συλλογικό τόμο που 

την συνόδευε. Στις δημοσιεύσεις της συμπεριλαμβάνονται οι μονογραφίες The 

Offspring of the Medici, a Visual Dialectic between Myth and History, 1537-1609 

(2020) και Ο Περσέας του Benvenuto Cellini: όψεις φιλότητας και νείκους στη 

Φλωρεντία του 16ου αιώνα (2022). Στην έρευνά της η Ιάνθη Ασημακοπούλου 

επιχειρεί να ερμηνεύσει την «εσωτερική ζωή» των εικόνων και τον τρόπο με τον 

οποίο θέματα από την αρχαιότητα με ισχυρό συμβολισμό επανεμφανίζονται συχνά, 

εμπλουτισμένα με πολυδιάστατες σημασίες, σε άλλες εποχές και ιδιαίτερα στην 

Ιταλική Αναγέννηση. 

 

IANTHI ASSIMAKOPOULOU 

 
Ianthi Assimakopoulou is Assistant Professor in the Department of History and 

Archaeology at the National Kapodistrian Univerisity of Athens, where she 

teaches European Art History (14th-17th c.). Her research has been supported by 

the Greek State Scholarships Foundation, the Alexander S. Onassis Foundation, 

and The Welfare Foundation for Social and Cultural Affairs. She was academic 

researcher for the exhibition “Heads and Tails – Tales and Bodies: Engraving the 

Human Figure from Antiquity to the Early Modern Period”, held in the Pushkin 

State Museum of Fine Arts (Moscow, 2016). In 2019 she curated the digital 

exhibition “Echoes of Antiquity in El Greco’s Oeuvre”, mounted in the basilica 

of Saint Mark in Heraklion, El Greco’s birthplace, and also edited the 

accompanying bilingual volume of essays. Her publications include the 

monographs The Offspring of the Medici, a Visual Dialectic between Myth and 

History, 1537-1609 (2020) and Benvenuto Cellini’s Perseus: Aspects of Love and 
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Strife in 16th c. in Florence (2022), as well as a number of articles in collective 

volumes and conference proceedings. Her research seeks to explore and interpret 

the “anima” of images, as well as the way in which subjects of great symbolic, 

intellectual, and emotional power in antiquity reappear, often enriched with 

multiple layers of meaning, in the art of later periods. 
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REMBRANDT DUITS 

 

Ο Δρ. Rembrandt Duits είναι αναπληρωτής επιμελητής της Συλλογής 

Φωτογραφιών του Ινστιτούτου του Warburg στο Λονδίνο. Σπούδασε Ιστορία 

της Τέχνης, Αρχαιολογία και Εικονολογία στο Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης 

(MA, PhD) και εργάζεται στο Ινστιτούτο Warburg από το 1999. Η έρευνά του 

επικεντρώνεται στην αναγεννησιακή τέχνη, και τους κοινωνικο-οικονιμικούς 

μηχανισμούς της, καθώς και στον υλικό πολιτισμό, κυρίως της Ιταλίας και της 

Βουργουνδικής Ολλανδίας. Έχει δημοσιεύσει για τις αναπαραστάσεις 

πολυτελών υφασμάτων στην αναγεννησιακή ζωγραφική, για τις αστρονομικές 

εικόνες σε μεσαιωνικά και αναγεννησιακά χειρόγραφα, για την πρόσληψη των 

αρχαίων θεών κατά τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση, για συλλογές 

βυζαντινών εικόνων στην αναγεννησιακή Ιταλία, για νωπογραφίες της 

βενετικής περιόδου στην Κρήτη και για την ιστοριογραφία της ιστορίας της 

τέχνης στην Αναγέννηση. 

 

 

REMBRANDT DUITS 

 

Dr Rembrandt Duits is Deputy-Curator of the Photographic Collection of The 

Warburg Institute, London. He studied Art History, Archaeology, and 

Iconology at the University of Utrecht (MA, PhD) and has worked at The 

Warburg Institute since 1999. His research concerns Renaissance art and 

material culture and the socio-economic mechanisms behind them, in particular 

in Italy and the Burgundian Netherlands. He has published on the representation 

of luxury fabrics in Renaissance painting, astronomical images in medieval and 

Renaissance manuscripts, the afterlife of the pagan gods in the Middle Ages and 

Renaissance, collections of Byzantine icons in Renaissance Italy, frescoes from 

the Venetian period on Crete, and the historiography of Renaissance art history. 
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JIM HARRIS  

Ο Jim Harris είναι εντεταλμένος διδάσκων επιμελητής στο Ashmolean Museum 

του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, υπεύθυνος για ακαδημαϊκά προγράμματα 

του μουσείου που συνδέονται με το πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου. 

Σπούδασε υποκριτική στη Royal Academy of Dramatic Art και ιστορία τέχνης 

στο Courtauld Institute of Art, όπου ολοκλήρωσε τη διατριβή του για τον 

Donatello, με επόπτρια την Patricia Rubin. Στη συνέχεια έλαβε τη 

μεταδιδακτορική υποτροφία Andrew W Mellon Research Forum στο 

Ινστιτούτο Courtauld και την Caroline Villers Research Fellowship στη 

συντήρηση. Στην έρευνα του ο Jim χρησιμοποιεί την τεχνική ανάλυση υλικών 

γλυπτικής και επιφανειών μαζί με αρχειακό υλικό προκειμένου να εξετάσει 

θέματα που συνδέονται με τις προθέσεις καλλιτεχνών και παραγγελιοδοτών και 

τις μεταβαλλόμενες σημασίες των αντικειμένων στον χρόνο. Στην Οξφόρδη 

είναι υπεύθυνος για τη διερεύνηση της χρήσης των συλλογών του Ashmolean 

στην παιδαγωγική του Πανεπιστημίου και προσφέρει διδασκαλία πάνω σε ένα 

ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων, εκπαιδεύοντας νέους ερευνητές στο πώς να 

χρησιμοποιούν αντικείμενα και εικόνες για να αναπτύξουν ορθές και ποικίλες 

πρακτικές διδασκαλίας. Έχει συνεπιμεληθεί εκθέσεις στο Ashmolean με 

μαθηματικούς, ιστορικούς, γλωσσολόγους και σύγχρονους καλλιτέχνες ενώ 

του έχουν απονεμηθεί από το Πανεπιστήμιο δύο βραβεία εξαιρετικής 

διδασκαλίας. Έχει δημοσιεύσεις για τη διδασκαλία με χρήση αντικειμένων και 

έχει πραγματοποιήσει ομιλίες πάνω στο θέμα αυτό στην Ευρώπη και την 

Αμερική. Σε αναγνώριση της συμβολής του στην εκπαιδευτκή ζωή του 

κολλεγίου και του πανεπιστημίου, το 2021 ο Jim εξελέγη Research Fellow του 

Somerville College. 
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JIM HARRIS  

Jim Harris is Teaching Curator, at the Ashmolean Museum in the University of 

Oxford, leading the Museum's academic engagement programmes across the 

curriculum of the University. He trained as an actor at the Royal Academy of 

Dramatic Art and as an art historian at the Courtauld Institute of Art, where he 

wrote his PhD thesis on the polychrome sculpture of Donatello, under the 

supervision of Professor Patricia Rubin. He subsequently held the Courtauld's 

Andrew W Mellon Research Forum Postdoctoral Fellowship and the Caroline 

Villers Research Fellowship in Conservation. Jim's research employs the 

technical examination of sculptural materials and surfaces, alongside archival 

work, to investigate issues of artistic and patronal intention and the shifting 

meanings of objects over time. At Oxford, he has responsibility for exploring 

the use of the Ashmolean’s collections in university pedagogy; devising and 

delivering teaching across a wide range of disciplines, and training faculty and 

early-career researchers to deploy objects and images in developing a more 

diverse, equitable and inclusive teaching practice. He has curated collaborative 

exhibitions at the Ashmolean, with Mathematicians, Historians, Linguists and 

contemporary artists, and has received two Teaching Excellence Awards from 

the University. He has published on object-based teaching and spoken widely 

on the subject in the UK, Europe and North America. In 2021, Jim was elected 

a Research Fellow of Somerville College, in recognition of his contribution to 

the teaching life of the college and the university. 

https://www.ashmolean.org/university-teaching
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FERNANDO MARÍAS  

Ο Fernando Marías (Μαδρίτη, 1949) είναι Διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης από 

το Universidad Complutense de Madrid, Ομότιμος Καθηγητής στο 

Universidad Autónoma de Madrid και μέλος της Real Academia de la 

Historia. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων για την 

ισπανική και την ευρωπαϊκή τέχνη, την αρχιτεκτονική και την θεωρία τέχνης 

του 15ου και 16ου αιώνα. Σε αυτό το πλαίσιο έχει δημοσιεύσει κείμενα 

σχετικά με τρεις θεματικές ενότητες: την αναγεννησιακή αρχιτεκτονική, την 

ισπανική ζωγραφική (με ιδιαίτερη έμφαση στον El Greco και τον Velázquez) 

και τη θεωρία της ισπανικής τέχνης και αρχιτεκτονικής (έχει επιμεληθεί τη 

θεωρία του El Greco καθώς και βιβλία του Diego de Sagredo και του Juan 

Andrés Ricci de Guevara). Έχει επιμεληθεί τις εκθέσεις Carlos V. Las armas 

y las letras (Γρανάδα, 2000), El Greco’s Visual Poetics (Οσάκα και Τόκιο, 

2012-2013) καθώς και την El Griego de Toledo, pintor de lo visible y lo 

invisible (Τολέδο, 2014). 

 

FERNANDO MARÍAS  

Fernando Marías (Madrid, 1949) is PhD Art History by the Universidad 

Complutense de Madrid, Professor Emeritus of the Universidad Autónoma de 

Madrid and member or the Real Academia de la Historia. He has served on 

several research projects related to Spanish and foreign art, architecture and 

artistic literature from the Fifteenth and Eighteenth centuries. Within this field 

of study, he has devoted publications to three main subjects: Renaissance 

Architecture, Spanish Painting (mostly focused on El Greco and Velázquez) and 

Spanish artistic and architectural theory (editing El Greco’s theory and books 

by Diego de Sagredo or Juan Andrés Ricci de Guevara). He has been curator of 

the exhibitions Carlos V. Las armas y las letras (Granada, 2000), El Greco’s 

Visual Poetics (Osaka & Tokyo, 2012-2013) and El Griego de Toledo, pintor 

de lo visible y lo invisible (Toledo, 2014). 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

O Ιωάννης Πετρόπουλος είναι καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο 

Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστιμίου Θράκης, 

Επίτιμος Διευθυντής του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Παν/μίου του 

Harvard στην Ελλάδα (CHS-GR). Γεννήθηκε το 1956. Σπούδασε στην Ελλάδα 

(Νομική Σχολή Αθηνών), στις ΗΠΑ (πρώτο πτυχίο: Κλασική Φιλολογία στο 

Πανεπιστήμιο Harvard) και στη Μεγάλη Βρετανία (διδακτορικό δίπλωμα 

Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας στο Παν/μιο της Οξφόρδης, στο Lincoln 

College). Δίδαξε επί τέσσερα χρόνια στο Παν/μιο της Οξφόρδης και εν 

συνεχεία, από το 1991 στο Παν/μιο Κρήτης (στα Τμήματα Φιλολογίας και 

Ιστορίας-Αρχαιολογίας) και στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, στο Τμήμα Ιστορίας-

Εθνολογίας και από το 2006 στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, όπου υπηρετεί 

ως καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας). Έχει διδάξει ως επισκέπτης 

καθηγητής και έχει δώσει διαλέξεις σε πολλά παν/μια στην Ευρώπη, Κίνα, 

Βραζιλία και ΗΠΑ (Σορβόννη, Harvard, Stanford, University of California-

Santa Cruz, Vanderbilt, Universidade de Sao Paulo, Universidade Federal de 

Rio de Janeiro κ.ά.). Έχει λάβει πολλές υποτροφίες, βραβεία και διακρίσεις 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων από το Κοινωφελές Ίδρυμα 

Αλέξανδρος Ωνάσης, τα Πανεπιστήμια του Harvard και της Οξφόρδης, τη 

Βρετανική Αρχαιολογική Σχολή, το Hellenic Foundation της Μεγάλης 

Βρετανίας και τη Νομαρχία Αργολίδος. Tο βιβλίο του για την ενηλικίωση του 

Τηλέμαχου στην Οδύσσεια, Kleos in a minor key, The Homeric Education of a 

Little Prince (βλ. πιο κάτω), απέσπασε το βραβείο Georges Florovsky στις 

ΗΠΑ. 

Έχει εκτενές και ποικίλο συγγραφικό και εκδοτικό έργο το οποίο αφορά κυρίως 

την αρχαία ελληνική γραμματεία και κοινωνία. Μεταξύ άλλων: 

1. Heat and lust: Hesiod’s midsummer picnic scene revisited 

(Lanham, MD & London, 1994) 

2. Eroticism in ancient and medieval Greek poetry, Duckworth 

Publishers, London, 2003 

3. (Ed.), Greek magic, ancient, medieval, and modern (London & 

New York, 2008). 
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4. (Co-ed. with D. Katsonopoulou & St. Katsarou), Archilochos 

and his age: Paros II (Athens, 2008). 

5. Kleos in a minor key: The Homeric Education of a Little Prince 

(Washington, D.C. & Cambridge, MA, 2011). 

Τα έργα του εν προόδω περιλαμβάνουν δύο βιβλία, το ένα για τα τέρατα στον 

Όμηρο και τον Ησίοδο, το άλλο για την πρόσληψη της αρχαίας “παιδείας” από 

τους πρώτους Πατέρες της Εκκλησίας. Αρθρογραφεί τακτικά στην ελληνική 

έκδοση του Huffpost. 

 

 

 

IOANNIS PETROPOULOS 

 

Ioannis (John) Petropoulos was educated at the University of Athens Law 

School, Harvard University (AB, Classics), and the University of Oxford 

(DPhil., Litterae Humaniores, Lincoln College). He has taught ancient Greek 

literature at Oxford for several years before settling in Greece in 1990. Since 

then he has taught at the University of Crete, the Democritus University of 

Thrace, the Hellenic Open University, and the programme for advanced 

theology in the Holy Monastery of Vatopedi (Mt Athos). He has also lectured 

and taught at universities in Brazil, China, the EU, UK, and the US. He is 

Professor of Ancient Greek Literature in the Department of Greek Philology, 

Democritus University of Thrace, Adjunct Professor of Classics, St Photius 

Orthodox Theological Seminary in Etna, CA, and Director Emeritus of the 

Center for Hellenic Studies in Greece (CHS-GR). He has supervised a number 

of doctoral and post-doctoral theses affiliated with Greek, Brazilian, and 

Chinese universities. His books include Kleos in a minor key: The Homeric 

education of a Little Prince, published in 2011 by the Center for Hellenic 

Studies and Harvard University Press. He is now working on two books, The 

Gospel and the Greeks: Case Studies in the Reception of ancient Greek 

literature in the early Church, and Cabinet of monstrosities, Essays on 

monsters in ancient Greece. 
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JOSÉ RIELLO  

 

Ο José Riello (Μαδρίτη, 1979) είναι διδάκτωρ Ιστορίας της Τέχνης του 

Universidad Complutense de Madrid. Έχει δραστηριοποιηθεί σε πλήθος 

ερευνητικών προγραμμάτων που σχετίζονται με την ισπανική και την 

ξενόγλωσση Ιστορία της Τέχνης του 16ου και 17ου αιώνα. Στο πλαίσιο αυτό 

έχει δημοσιεύσεις που συνδέονται με δύο κύριες θεματικές: την ιταλική θεωρία 

τέχνης – ιδιαίτερα εκείνην που σχετίζεται με την εικόνα της αρχαίας και της 

σύγχρονης Ρώμης, συμπεριλαμβανομένης της εξαιρετικά σημαντικής 

ισπανικής έκδοσης του έργου Οι Αρχαιότητες της Ρώμης του Andrea Palladio 

(2008)· και την ισπανική τέχνη και λογοτεχνία, με τη διδακτορική του διατριβή 

να αφορά το χειρόγραφο του Lázaro Díaz del Valle, κατά κύριο λόγο με 

επίκεντρο τον Velázquez. Κατά το διάστημα ανάμεσα στο 2008 και το 2011 

εργάστηκε στο Museo del Prado και τώρα είναι καθηγητής του Τμήματος 

Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης στο Universidad Autónoma de Madrid. Έχει 

επίσης εργαστεί ως επιμελητής της έκθεσης La biblioteca del Greco (Μαδρίτη, 

Museo Nacional del Prado, 31 Μαρτίου – 29 Ιουνίου 2014). 
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José Riello (Madrid, 1979) is PhD Art History by the Universidad Complutense 

de Madrid. He has served on several research projects related to Spanish and 

foreign artistic literature of the sixteenth and seventeenth centuries. Within this 

field of study, he has devoted publications to two main subjects: Italian artistic 

literature – particularly that related to the image of ancient and modern Rome, 

including the Spanish critical edition of The Antiquities of Rome by Andrea 

Palladio (2008); and Spanish art and literature, with his thesis on the manuscript 

written by Lázaro Díaz del Valle, mainly focused on Velázquez. Between 2008 

and 2011 he worked in the Museo del Prado and currently he is professor in the 

Department of History and Art Theory of the Universidad Autónoma de Madrid. 

He was curator of the exhibition La biblioteca del Greco (Madrid, Museo 

Nacional del Prado, March 31st – June 29th, 2014). 
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ΑΝΝΑ ΤΑΧΙΝΤΖΗ 

 

Η Άννα Ταχιντζή είναι διδάκτωρ και καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης. 

Σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό  

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ιστορία της Τέχνης και Συγκριτική Φιλολογία στη 

Σορβόννη (εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στην Ιστορία της Τέχνης στη 

Σορβόννη, με θέμα τους Συλλέκτες γλυπτών του Ροντέν) και Μουσειολογία στη 

Σχολή του Λούβρου (Ecole du Louvre). Το 2004 συνδιοργάνωσε την έκθεση 

γλυπτικής Έξι Κορυφαίοι Γλύπτες Συνομιλούν με τον Άνθρωπο για την 

Πολιτιστική Ολυμπιάδα στην Αθήνα και το 2011 συνεπιμελήθηκε την έκθεση 

με θέμα τη σχέση του Ροντέν με την Αμερική στο Πανεπιστήμιο του 

Στάνφορντ. Εργάστηκε στο Musée Rodin, στο Musée d’Orsay, στο Λούβρο και 

στα Πανεπιστημιακά Μουσεία του Χάρβαρντ (Harvard Art Museums), δίδαξε 

στο Boston University Paris, στο University of Minnesota, στο Macalester 

College, στο Minneapolis College of Art and Design και από το 2013 διδάσκει 

Ιστορία της Τέχνης στο Glassell School of Art στο Χιούστον του Τέξας, ΗΠΑ. 
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Dr. Anna Tahinci is Professor of Art History. She studied History and 

Archaeology at the University of Athens, Art History and Comparative 

Literature at the Sorbonne (PhD in Art History at the Sorbonne on Rodin’s 

collectors) and Museum Studies at the Ecole du Louvre. She co-curated the 

sculpture exhibition Six Leading Sculptors and the Human Figure, organized in 

Athens for the Olympic Games in 2004 and the exhibition Rodin and America 

at the Cantor Arts Center, Stanford University in 2011. She has worked at the 

Musée Rodin, the Musée d’Orsay, the Louvre and the Harvard Art Museums, 

and has taught at Boston University Paris, at the University of Minnesota, at 

Macalester College and at the Minneapolis College of Art and Design. Since 

2013 she is Professor of Art History at the Glassell School of Art in Houston, 

Texas, USA. 
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