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ΟΜΑΔΕΣ
ΕΙΔΩΛΙΩΝ
σε κοινωνικές
εκδηλώσεις
ή ακόμα και τελετουργίες

φιλοξενεί

μεταξύ
άλλων η έκθεση
του Μουσείου
Κυκλαδικής
Τέχνης

Ρεπορτάζ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΚΩΤΤΗ

Οι Σιωπηλοί μάρτυρες
λένε τις ιστορίες τους
Αρσεν

και θήλυ πλάι πλάι περιμένουν

τον επισκέπτη στο
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

να τον καλωσορίσουν στην καινούργια
περιοδική έκθεση με τίτλο Κυκλαδική

Κοινωνία 5.000 χρόνια
πριν Πρόκειται γιατον πυρήνα της
οικογένειας όπως εξηγεί ξεναγώντας
ο καθηγητής Νικόλαος Σταμπολίδης
διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής

Τέχνης και εμπνευστής ενός
ακόμη θαύματος Αυτής της έκθεσης
για την οποία μεγαλσφυώς συγκέντρωσε

όσα κυκλαδικό ειδώλια μπόρεσε

Αυτοί σι Σιωπηλοί μαρτυρες όπως
αποκαλεί τα κυκλαδικά αγαλματίδια
ο κ Σταμπολίδης είναι εξαιρετικά
εύγλωττοι για όποιον θέλει να αφουγκραστεί

τις ιστορίες τους Η έκθεση
στήθηκε με πρωταγωνιστές τις απεικονίσεις

της ανθρώπινης μορφής
και με την ταυτόχρονη παρουσίαση
των έργων χειρών εκείνων των ανθρώπων

Το αρσενικό και το θηλυκό δεν έχουν
ύψος μεγαλύτερο από 30-40 εκατοστά

Αλλα όμως είναι κατά πολύ
μικρότερα Υπάρχουν βεβαίως και
μεγαλύτερα όπως το καταπληκτικό
ειδώλιο με το οποίο κλείνει η έκθεση
και έχει υψσς περίπου 1,5 μέτρο

Γιατί προτιμώνται οι μικρές φόρμες
Ο Ν Σταμπολίδης έχει την εξήγηση
η φύση τα αγαθά που αυτή προσφέρει

το τοπίο n νησιωτική γη είναι
μινιμαλιστικά στις Κυκλάδες Αυτό
καθορίζει τα πάντα μαζί με το υλικό

Προχωράμε στην επόμενη βιτρίνα
με τα ειδώλια της γονιμότητας Βιο
λόσχημα ή και ανθρωπόμορφα ειδώλια

φέρουν εγχαράξεις ή γλυφές
που υποδηλώνουν φύλο εγκυμοσύνη

λοχεία κ.ά Ο πυρήνας της
κοινωνίας που δεν είναι άλλος από

την οικογένεια Δυο χέρια κρατούν
ένα μωρό Θεϊκό ή όχι Κανείς δεν
μπορεί να πει
Κατόπιν παρουσιάζονται ομάδες
ειδωλίων σε κοινωνικές εκδηλώσεις

ή ακόμα και τελετουργίες Ο εγεί
ρων πρόποσιν είναι δίπλα στον αυλητή

και τον αρπιστή Μαζί τους κάποιοι

άνδρες αγκαλιασμένοι που
πιθανώς χορεύουν Παρόμοια κίνηση

φαίνεται να έχουν και οι άνδρες

σε φωτογραφία του Ρόμπερτ Μακ
Κάμπε από τις Κυκλάδες φωτογραφίες

που τράβηξε κατά τη δεκαετία
του 50 και εκτίθενται εν παραλλήλω
στο Μουσείο
Ανάμεσα στις προθήκες που τραβούν
την προσοχή είναι και εκείνη με τους
κυνηγούς τους ψαράδες και αλλσυς
που κάνουν διάφορες εργασίες Μαζί

τους εκτίθενται σκεύη αγγεία
αλλά και εργαλεία όπως ένα αγκίστρι
και ένα πριόνι από πέτρα Εντυπωσιακό

στοιχείο είναι οι ολόμαυροι
τοίχοι που κάνουν αντίθεση με τα

ειδώλια
Η έκθεση φιλοξενείται

στο ισόγειο

του Μουσείου
Κυκλαδικής

Τέχνης
Οργανώθηκε σε

σύμπραξη με την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων και περιλαμβάνει

191 αρχαία αντικείμενα από τη συλλογή

του ίδιου του Μουσείου την
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 98
έργα από τα Μουσεία Νάξου Απει
ράνθου Σύρου και Πάρου καθώς
και από το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου το
οποίο συνέβαλε οικονομικά

Η νέα περιοδική έκθεση με τίτλο
Κυκλαδική Κοινωνία 5.000 χρόνια

πριν φιλοξενείται στο ισόγειο
του Μουσείου Κυκλαδικήβ Tcxvns
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

Ρότα για
το Αιγαίο
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΟΝ άγνωστο πολιτισμό 

του Αιγαίου ανοίγει το
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης-
Γουλανδρή (Νεοφύτου Δούκα 4
και Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 

1 ) με τη νέα του μεγάλη έκθεση 

«Κυκλαδική Κοινωνία, 5.000
χρόνια πριν». Η έκθεση εγκαινιάζεται 

αύριο Παρασκευή 1 6 Δεκεμβρίου, 

από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 

κ. Προκόπη Παυλόπουλο.
Παρουσιάζονται 1 91 αρχαία αντικείμενα 

από τα Μουσεία Νάξου,
Απειράνθου, Σύρου και Πάρου,
ΕΑΜ, Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου 

και Κυκλαδικής Τέχνης. 

Ελλείψει τεκμηρίων γραφής
η έκθεση επιχειρεί να ανασυνθέσει 

την άγνωστη πρωτοκυκλαδική
κοινωνία μέσα από πληροφορίες
που προσφέρουν τα ίδια τα αντικείμενα. 

Παράλληλα εγκαινιάζεται 
και η φωτογραφική έκθεση

«RobertMcCabe. Αναμνήσεις και
Μνημεία του Αιγαίου».

ΠΟΤΕ > 16/12.
ΩΡΑ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ > 20:00.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ » 210-7228321.
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ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΗΣ

5.000
χρόνια
πριν
OTIS

KukMÔes

►Ν ΣΕΛ 50
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Ens Κυκλάδες
5.000 χρόνια πριν fc^^-^'É

i i w y

Της ΚΟΡΥΝΑΣ ΜΑΝΤΑΓΑΡΗ

Αλήθεια

πώς ζούσαν

οι κάτοικοι
των Κυκλάδων
5.000 χρόνια

πριν Ποια ήταν τα αντικείμενα

που χρησιμοποιούσαν
στη μαγειρική και στο κυνήγι
Ποια ήταν τα ήθη και ποια τα

έθιμά τους Πάνω από διακόσια

σπάνια αντικείμενα από τη
συλλογή του Μουσείου Κυκλαδικής

Τέχνης καθώς και από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

τα Μουσεία Νάξου Απει
ράνθου Σύρου Πάρου και το
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας

Κανελλοπούλου προβάλλονται

στη μεγάλη έκθεση με τίτλο

Κυκλαδική κοινωνία 5.000
χρόνια πριν η οποία επιχειρεί
να αναγνώσει με απλό τρόπο

τη δομή της κοινωνίας των Κυκλάδων

κατά την Πρώιμη Εποχή

του Χαλκού 3200 έως 2000
π.Χ μέσα από τα δημιουργήματα

του ίδιου του πρωτοκυκλαδι
κού πολιτισμού

Καθημερινά χρηστικά αντικείμενα

περιγράφουν τον τρόπο
ζωής και διασκέδασης των αρχαίων

Κυκλαδπών ενώ ταυτόχρονα
μας δίνουν πολύ σημαντικές

πληροφορίες για τους πυρήνες

της κοινωνίας τις ασχολίες την
κοινωνική ζωή και την ιεραρχία
αλλά και την πίστη και τη λατρεία
των ανθρώπων της συγκεκριμένης

εποχής μια και δεν έχουν
διασωθεί τεκμήρια γραφής της
Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου

Η έκθεση που διοργανώνεται
σε συνεργασία με το Υπουργείο

Πολιτισμού και Αθλητισμού
έρχεται να καλύψει αυτό το κενό
και να αναδείξει με κατανοητό

INFO
Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης Νεοφύτου
Δούκα 4 Βασιλίσσης
Σοφίας και Ηροδότου
1 Αθήνα
Τηλ 21 07228321

Διάρκεια
Η Εως 31 Μαρτίου 201 7

τρόπο την καθημερινή ζωή και
τις ασχολίες των ανθρώπων των
Κυκλάδων 5.000 χρόνια πριν
Τα κυκλαδικά ειδώλια με την
απλότητα και τα λιτά τους περιγράμματα

αγαπήθηκαν από το
ευρύ κοινό σε όλο τον κόσμο και
δεν ήταν λίγες οι φορές που συνδέθηκαν

με έργα τέχνης μοντέρνων
καλλιτεχνών του 20ού αιώνα

όπως του Μονχιλιάνι του
Ματίς και του Πικάσο
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► ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ TEXNHL

5.000χρόνιαπριν
h.i

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 30 ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΑ

ο κομψό κτίριο ins Νεόφυτου

Δούκα 4 κρύβει
στα σπλάχνα tou εδώ

και τριάντα χρόνια έναν πολύτιμο

όσο και βουβό θησαυρό Τα

περίφημα κυκλαδικά ειδώλια
γνωστό πια σε όλους ένα μαρμάρινο

αποτύπωμα για έναν πολιτισμό

που ευτύχησε να ακμάσει
στις αγαπημένες μας Κυκλάδες
αυτό το στροβιλώδες νησιωτικό
πλέγμα στην καρδιά του Αιγαίου

Μικρά και μεγάλα κομμάτια
θραύσματα και άκρα αντικείμενα

και ειδώλια όλα από
τη ουλλογή της Ντόλλυς
Γουλανδρή που ίδρυσε
το πολύτιμο αυτό μουσείο

για να στεγάσει τα

αποκτήματά της
Και φέτος έπειτα από

τριάντα χρόνια παρουσίας
στην καρδιά της Αθήνας

πλουτίζοντας τον πολιτισμό

της με όλα όσα το

μουσείο αυτό σαν μικρός
πυρηνικός αντιδραστήρας

παρήγαγε εκθέσεις
εκδόσεις εκπαιδευτικά προγράμματα

εκδηλώσεις το
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
επιστρέφει εκεί από όπου ξεκίνησε

Από τον Κυκλαδικό Πολιτισμό

Χωρίς την παρουσία
της Ντόλλυς Γουλανδρή 1921

2008 πια και με τη Σάντρα Μαρινοπούλου

πρόεδρο του Ιδρύματος

το Μουσείο οργάνωσε και

παρουσιάζει στο κοινό μια ιδιαίτερη

έκθεση που ο τίτλος της τα

εξηγεί όλα Κυκλαδική Κοινωνία

5.000 πριν
Όπως εξήγησε ο επιμελητής

της έκθεσης και διευθυντής

Ηέκθεση
στο Μουσείο
Κυκλαδικής
Τεχνηςμάς
αφηγείται τη ζωή
στιςΚυκλάδες
5.000χρόνια πριν

του Μουσείου καθηγητής Νίκος

Σταμπολίδης η έκθεση
απαντά στα εύλογα ερωτήματα

που θέτει η εποχή μας
για εκείνη τη χαμένη πίσω
αλλά πάντα παρούσα περίοδο

πώς ήταν διαρθρωμένη
η κοινωνία πώς ζούσαν

εκείνοι οι μακρινοί μας πρόγονοι

ποιες ήταν οι δεξιότητες

τους οι ανάγκες τους η

ψυχαγωγία τους οι δοξασίες

τους οι τελετές τους
Με μια φράση πώς ζούσαν
Η απάντηση δίνεται μέσα από
αυτή την έκθεση που έχει διαρθρωθεί

σε ενότητες-απαντήσεις

με όλα αυτά τα πολύτιμα ευρήματα

να συνθέτουν την απάντηση

Η έκθεση περιλαμβάνει 191

αρχαία αντικείμενα από τη συλλογή

του ίδιου του Μουσείου
98 από τα μουσεία Νάξου Απεί
ρανθου Σύρου και Πάρου καθώς

και από το Εθνικό Αρχαιολογικό

και το Μουσείο Κανελλοπούλου

Η έκθεση παρουσιάζεται

ως αφήγηση με τρόπο εύ

Αριστερά Από
τις προθήκες
του Μουσείου
Κάτω
Φωτογραφία
του Me Cabe
ο σχεδιαστής
Ret de Jong
επί το έργον

ληπτο και διαυγή σε επιμέλεια
του αρχιτέκτονα Άρη Ζαμπίκου
και κλείνει με ένα δλεπτο φιλμάκι

του Τζώρτζη Γρηγοράκη που

εξιστορεί με λιτό τρόπο στιγμές
και αισθήσεις αυτού του μυστικού

πολιτισμού
Τη σύνδεσή του με το παρόν

την επιχειρεί η έκθεση φωτογραφιών

του Robert Me Cabe που

υπήρξε ένας ευτυχής Αμερικανός
φωτογράφος αφού επισκέφθηκε

τη χώρα μας τη δεκαετία του
50 καταγράφοντας φωτογραφικά

το Αιγαίο τους αρχαιολογικούς

μας χώρους τις ανασκαφές
τους κυρίως τους ανθρώπους
του ελλαδικού χώρου Μια σειρά

από αυτές τις φωτογραφίες
καταδεικνύουν μια συνέχεια το

ύφος και τη συγκίνηση να ζεις
σε έναν χώρο που το παλίμψηστο

του μιλά την ίδια γλώσσα
σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο και
κυρίως αντλεί τη χαρά του από
τους ίδιους τρόπους Από τις 17

Δεκεμβρίου μέχρι τον Μάρτιο
του 2017
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Ενας άντρας μια
γυναίκα και ένα
παιδί χορεύουν
σε πανηγύρι
στη Μύκονο in
δεκαετία του 50
στη φωτογραφία
του McCabe
Χιλιάδες χρόνια
πριν το ίδιο
στιγμιότυπο
χαραγμένο στην
πέτρα πάνω

ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΑΝΑ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 191 ΕΚΘΕΜΑΤΑ

Ταξίδι στο Αιγαίο 5.000 χρόνια πριν
Ακούγανε

μουσική χορεύανε
και πίνανε κρασί Σαν

να ήταν χτες κι ας έχουν
περάσει από τότε 5.000 χρόνια
Παράθυρο στον άγνωστο πολιτισμό
του Αιγαίου ανοίγει το Μουσείο Κυκλαδικής

Τέχνπς-Γουλανδρπ με μια
νέα μεγάλη έκθεση

Τρεις μορφές χαραγμένες στην πέτρα

μια μεγάλη μια μικρότερη και
μια που ίσως ανήκει σε παιδί φαίνεται

να σέρνουν το χορό χιλιάδες
χρόνια πριν σε μία από τις προθήκες
της έκθεσης που είναι αφιερωμένη
στην κυκλαδική κοινωνία Με τρόπο
συγκλονιυτικό σι μορφές αυτές ξεπηδούν

στο σήμερα μέσα από τη
φωτογραφία

του Robert McCabe από
τις πολλές που τράβηξε με εικόνες
της καθημερινής ζωής στο Αιγαίο
Βλέπουμε το ίδιο στιγμιότυπο Ενας
άντρας μια γυναίκα και ένα παιδί χορεύουν

σε πανηγύρι στη Μύκονο τη
δεκαετία του 50

Φτιαγμένα από μάρμαρο και ήλιο
τα έργα του κυκλαδικού πολιτισμού
λεηλατήθηκαν και διασκορπίστηκαν
σε ολόκληρο τον κόσμο Η λεηλασία

είναι ορατή και στην έκθεση Ενα
από τα μεγάλα ειδώλια φέρει ίχνη
από πριόνι καθώς σύμφωνα με τη
λογική των αρχαιοκαπήλων πολλά
κομμάτια ίσον περισσότερα λεφτά
Αρκετά από αυτά τα έργα ανάμεσά
τους πολλά ειδώλια ανακτήθηκαν

D ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
akaratzaferis@e-typos.com

χάρη στις προσπάθειες ανθρώπων
όπως η Ντόλλυ Γουλανδρή η οποία
ίδρυσε το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

πριν από τριάντα χρόνια Οι
δραυτηριότητές μας έκαναν το Μουσείο

γνωστό σε όλο τον κόσμο
υπογραμμίζει η πρόεδρος του Σά
ντρα Μαρινοπούλου

30 χρόνια
Στην επέτειο των τριάντα χρόνων από
την ίδρυσή του είναι αφιερωμένη η
νέα περιοδική έκθεση του Μουσείου

Τη φαντάστηκα σαν ένα χώρο
μιας χαμένης πραγματικότητας σημειώνει

ο διευθυντής του Μουσείου
καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης Οι
προθήκες της δεν είναι παρά ανοίγμα
τα-παράθυρα που φιλοξενούν στιγμιότυπα

αυτής της χαμένης πραγματικότητας

προσθέτει
Η έκθεση διοργανώνεται από το

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε συνεργασία

με την Εφορεία Κυκλάδων
και περιλαμβάνει 1 91 αρχαία αντικείμενα

Από αυτά τα 98 προέρχονται
από τα Μουσεία Νάξου Απειράνθου
Σύρου και Πάρου τα 24 από το Εθνικό

Αρχαιολογικό Μουσείο τα 5 από
το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου και τα υπόλοιπα από
το Μουσείο που τα φιλοξενεί

Μάθημα
Φιλοσοφίας
ΔΙΗΜΕΡΟ αφιέρωμα για
τον Αριστοτέλη διοργανώνουν

η Διεύθυνση Δ.Ε
Β Αθήνας και η Ελληνο
γαλλική Σχολή Ευγένιος
Νιελακρουά σήμερα
Παρασκευή 9/1 2 και αύριο
Σάββατο 10/12 Σήμερα
από τις 9.00 το αφιέρωμα

περιλαμβάνει μαθητικό
συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί

στο Γαλλικό
Ινστιτούτο Σίνα 31 με
θέμα Ο Αριστοτέλης στο
Λύκειο ενώ αύριο θα
γίνει στην Ελληνογαλλική
Σχολή Ευγένιος Νιελακρουά

επιμορφωτική
ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς

Στόχος του
αφιερώματος είναι να
γνωρίσουν οι μαθητές το
έργο του Αριστοτέλη να
ανακαλύψουν το εύρος
επίδρασής του σε πολλά
διαφορετικά γνωστικά
πεδία και να αναδειχθεί η

διεπιστημονικότητα και η
διαχρονικότητά του

Για πρώτη φορά αντικείμενα
από τις ανασκαφές βρίσκονται πλάι
πλάι με εκθέματα από το Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης σημείωσε ο
έφορος Κυκλάδων Δημήτρης Αθανασούλης

Επειδή δεν υπάρχουν τεκμήρια γραφής

η έκθεση επιχειρεί να ανασυνθέσει

την άγνωστη πρωτοκυελαδική
κοινωνία μέσα από πληροφορίες που

προσφέρουν τα ίδια τα αντικείμενα
Από τον τρόπο που αυτά μας μιλάνε
αναδύονται ομοιότητες της κοινωνίας
των Κυκλάδων του 3200 π.Χ με τη
ζωή στο Αιγαίο τα νεότερα χρόνια πριν
από την ελευση του τουρισμού

Τα εργαλεία της προϊστορική κοινωνίας

τσεκούρια πριόνια μαχαίρια
κοπίδια μοιάζουν με τα σημερινά
Μαρμάρινα ερμάρια που κρέμονταν
από ψηλά προφύλασσαν τα τρόφιμα
από εχθρούς όπως τα τρωκτικά έργο
που στη σύγχρονη εποχή επιτελούσαν

τα φανάρια
Η έκθεση διαρθρώνεται σε πέντε

ενότητες που επιχειρούν με τρόπο
λιτό διδακτικό και περιεκτικό

σύμφωνα με τον κ Σταμπολίδη να
μυήσουν τον επισκέπτη στη ζωή και
τις ασχολίες των ανθρώπων αυτήν
την εποχή Κάθε ενότητα ανοίγει και
ενα διαφορετικό παράθυρο

Οι Κυκλαδίτες γνώριζαν το αμπέλι
επομένως και το κρασί Η πληροφορία

μάς έρχεται από τον πάτο

αγγείων όπου αποτυπώθηκαν φύλλα
αμπελου Το αποτύπωμα ψάθας αποδεικνύει

και την ενασχόληση των νησιωτών

της 3ης χιλιετίας π.Χ με την
υφαντική Σε άλλα αγγεία βρέθηκαν
ίχνη ελαιόλαδου Μια από τις προθήκες

παρουσιάζει συνάθροιση κοινωνικού

ή τελετουργικού χαρακτήρα με
μαρμάρινα ειδώλια μουσικών ο Αρ
πιστής και ο Αυλητής το ειδώλιο
του Εγείροντος πρόποσι αλλά και
σύμπλεγμα αγκαλιασμένων μορφών
που παραπέμπουν σε χορό Μια εικόνα

που μας δείχνει τη σημασία της
μουσικής του ποτού και του χορού
στην πρωτοκυελαδική κοινωνία

Την έκθεση πλαισιώνουν προβολές
που αναδεικνύουν τη σημασία του
πολιτισμού που άνθησε στις Κυελά
δες αλλά και τον τρόπο δημιουργίας
των μικρών ειδωλίων όπως και η έκθεση

φωτογραφίας με τίελο Robert
McCabe Αναμνήσεις και μνημεία
του Αιγαίου που επιτρέπει στον επισκέπτη

να συγκρίνει τις εικόνες από
το μακρινό χθες με το σήμερα

JÊÊÊÊk Μουσείο Κυελαδικής ΤέV χνης Κυελαδική Κοινω

Wff νία 5000 χρόνια πριν
Διεύθυνση Νεοφύτου

Δούκα 4 και Βασιλίσσης Σοφίας
και Ηροδότου 1 Τηλέφωνο 210
7228321-3
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Η κυκλαδική
κοινωνία

το 3200 π.Χ
Το άγαλμα nou φέρει σημάδια από το πριόνι

των αρχαιοκαηηλων και άλλα 1 90 αντικείμενα
σε έκθεση για τον πρώτο ελληνικό ηολιησμό

Το γυναικείο άγαλμα ύψους 1 40μέτρων με τη χαρακιά
απόπριόνι στον δεξιό αγκώνα του αριστερά και μερικά

από τα αντικείμενα που εκτίθενται στο Μουσείο Κυκλαδικής

Τέχνης

Από τη
Γιώτα Βαζούρα
pvazoura@dimokratiancws.gr

πορεί κάποιοι να
το έχουν δει πολλές

φορές στον Α
όροφο του Μουσείου

Κυκλαδικής Τέχνης

ωστόσο το εντυπωσιακό γυναικείο

άγαλμα ύψους 1 40 μέτρων
που αρχικά είχε εντοπιστεί χωρίς

πόδια κρύβει στο δεξί χέρι του
κάτω από τον αγκώνα του μια μικρή
αλλά εμφανή χαρακιά Πρόκειται για
το ίχνος πριονιού με το οποίο οι

αρχαιοκάπηλοι

προσπάθησαν να το τεμαχίσουν

κατά την προσφιλή τακτική

τους προκειμένου να το μοσχο
πουλήσουν στη μαύρη αγορά

Αυτή είναι μονάχα μια από τις
ιστορίες που συνοδεύουν τα 191

αντικείμενα της νέας μεγάλης έκθεσης

του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

η οποία γίνεται για τα 30 χρόνια

λειτουργίας του οργανισμού και
έχει τον τίτλο Κυκλαδική κοινωνία
5.000 χρόνια πριν

Η έκθεση που άνοιξε χθες τις
πύλες της για το κοινό περιλαμβάνει
τέχνεργα της εποχής δηλαδή αντικείμενα

που φανερώνουν με τον

Οι φωιογραφίκ
του Μακ Κέιμπ

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ με την αρχαιολογική

έκθεση παρουσιάζεται
και μια σειρά φωτογραφιών
του φιλέλληνα δημιουργού

Ρόμπερτ Μακ Κέιμπ από την
εποχή των ταξιδιών του στην
Ελλάδα το 50 και το 60

πιο εύγλωττο τρόπο τη δομή

της κοινωνίας των Κυκλάδων

κατά την Πρώιμη
Εποχή του Χαλκού 3200
έως 2000 σε μια περίοδο

όπου όπως επεσήμανε
και ο διευθυντής του μουσείου

Νίκος Σταμπολίδης δεν
υπάρχουν τεκμήρια γραφής Σε
μια κοινωνία όπου εμείς σήμερα

δεν έχουμε βρει καμία γραπτή

πηγή θέλαμε να μπορέσουμε
να διαβάσουμε τα επιτεύγμα

τά τους ανέφερε
Συνολικά πέντε θεματικές

ενότητες περιλαμβάνονται στην
έκθεση όπου υπάρχουν αντικείμενα

από το ίδιο το Μουσείο Κυκλαδικής

Τέχνης από τα πολιτιστικά

ιδρύματα της Νάξου Απείραν
θος της Σύρου και της Πάρου 98 Ά

έργα από το Εθνικό Αρχαιολογικό 1

Μουσείο 24 έργα αλλά και από το
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας J
Κανελλοπούλου πέντε έργα

Ενότητες
Η έναρξη γίνεται με την παρουσίαση

ενός ζεύγους πήλινων ειδωλίων

ενός άνδρα και μιας γυναίκας
που αποτελούν τον πυρήνα της ζωής

Εδώ θα δει κάποιος κυκλαδικά
ειδώλια ανδρών και γυναικών που
σχετίζονται με τη γονιμότητα αλλά
και την αναπαραγωγή Ανάμεσα σε
αυτά συγκαταλέγεται και ένα ειδώλιο

σε κατάσταση εγκυμοσύνης και
ακόμη ένα με πρωταγωνίστρια μια
γυναίκα σε λοχεία κάτι που μπορεί
να αντιληφθεί κάποιος από ης αυλακώσεις

στην κοιλιά
Στη δεύτερη θεματική η οποία

είναι αφιερωμένη στις ασχολίες στις
τέχνες και ης τεχνικές θα υπάρχουν
ζωόμορφα αγγεία σε σχήμα χοίρων
παραστάσεις κυνηγιού αλλά και ένα

εντυπωσιακό αγγείο

με ένα αποτύπωμα

φύλλου
στη βάση του που

διασώθηκε όπως τα

απολιθώματα Σε μια διπλανή

προθήκη φιλοξενούνται λίθινα

πριονωτά έργα καθώς και άλλα
αντίστοιχα εργαλεία τα οποία

χρησιμοποιούνταν

για την παραγωγή
αντικειμένων

Η τρίτη ενότητα μιλά για την κοινωνική

ζωή των Κυκλαδιτών Γι αυτό

και οι επιμελητές αξιοποιώντας
χαρακτηριστικά αντικείμενα όπως
το γλεντζέδικο ειδώλιο Εγείρων
πρόποσις τον Αρπιστή και τον

Αυλητή έστησαν μια ομήγυρη
επισημαίνοντας έτσι πόσο μεγάλη
σημασία είχαν η μουσική και το ποτό

στην πρωτοκυκλαδική κοινωνία
Ακολουθούν η θεματική για την

κοινωνική ιεραρχία εδώ βλέπουμε
σφραγίδες από τη Νάξο αλλά και κοσμήματα

και η ενότητα Πίστεις και
δοξασίες όπου υπάρχει το περίφημο

αγγείο των περιστεριών ένα τη
γανόσχημο σκεύος με παραστάσεις
κυμάτων αλλά και το λεγόμενο αρσε
νικούδι Πρόκειται για ένα ειδώλιο
το οποίο τη δεκαετία του 90 σε συνεννόηση

με την ελληνική Πολιτεία
αγόρασε σε δημοπρασία ο Γιάννης
Γουλανδρής
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Αποτύπωση της κυκλαδικής

κοινωνίας 5.000 χρόνια πριν

Εκθε
ml PI

Με σκοπό να αναδείξει με κατανοητό

τρόπο την καθημερινή
ζωή και τις ασχολίες των ανθρώπων

των Κυκλάδων μιας
πάρα πολύ παλιάς εποχής η

αρχαιολογική έκθεση Κυκλαδική

Κοινωνία 5.000 χρόνια
πριν παρουσιάζεται στο Μου

σείο Κυκλαδικής
Τέχνης το

οποίο συμπληρώνει

ι τα 30 χρόνια

δημι
I ουργικής

παρουσίας
του Νεοφύτου

Δούκα 4
Αθήνα

Η έκθεση που διοργανώνεται
σε συνεργασία με το ΥΠΠΟΑ
ΕΦΑ Κυκλάδων ΕΑΜ-ΕΦΑ

Αθηνών με την οικονομική
συμβολή του Συνεργαζομένου
Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας

Κανελλοπούλου και θα
διαρκέσει έως τα τέλη Μαρτίου
201 7 θα περιλαμβάνει διακόσια

αρχαία αντικείμενα από τη
συλλογή του ίδιου του Μουσείου

Κυκλαδικής Τέχνης καθώς

και από το Εθνικό Αρχαιολογικό

Μουσείο τα Μουσεία
Νάξου Απειράνθου Σύρου και
Πάρου και το Μουσείο Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Πώς ήταν η χλωρίδα και η πανίδα

των Κυκλάδων 5.000 χρόνια

πριν Ποιοι ήταν οι πυρήνες
της κοινωνίας τους Ποια ήταν
η κοινωνική διαστρωμάτωση
Πώς κάλυπταν τις ανάγκες διαβίωσης

οι κάτοικοι των νησιών
κτηνοτροφία κυνήγι αλιεία

γεωργία Είχαν γνώσεις ναυπηγικής

υφαντικής ακόμη και κα
λαθοπλεκτικής Με ποιον τρόπο

ψυχαγωγούνταν Τι ρόλο είχαν

στη ζωή τους η μουσική

το ποτό και ο χορός Ποιες
ήταν οι τελετουργίες και οι λατρείες

τους Γνωρίζουμε στοιχεία

για τις πίστεις και τις δοξασίες

τους
Δεδομένου του ότι έως σήμερα

δεν υπάρχουν τεκμήρια
γραφής της Πρωτοκυκλαδικής
Περιόδου η έκθεση επιχειρεί
να αναγνώσει με απλό και
εύληπτο τρόπο τη δομή της
κοινωνίας των Κυκλάδων κατά
την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού
3200 έως 2000 π.Χ τις

ασχολίες των κατοίκων το φυσικό

περιβάλλον στο οποίο
ζούσαν τις πίστεις και τις δοξασίες

τους μέσα από τα δημιουργήματα

του ίδιου του Πρω
τοκυκλαδικού Πολιτισμού
Τα κυκλαδικά ειδώλια στη σημερινή

τους μορφή με την
απλότητα και τα λιτά τους περιγράμματα

αγαπήθηκαν από
το ευρύ κοινό συνδέοντάς τα
συχνά με έργα τέχνης μοντέρνων

καλλιτεχνών του 20ού αιώνα

όπως ο Μοντιλιάνι ο
Μπρανκούζι ο Ματίς ο Πικάσο
κ.ά Η πρωταρχική θεώρηση
τους με μια αυστηρή τυπολογική

παρουσίαση στέρησε συχνά
τους συσχετισμούς των αρχαιολογικών

εκθεμάτων με τις πολιτισμικές

εξελίξεις της κοινωνίας

που τα παρήγαγε Αυτό το
κενό έρχεται να καλύψει η έκθεση

Κυκλαδική Κοινωνία
5.000 χρόνια πριν η οποία
διαρθρώνεται στις θεματικές
ενότητες Πυρήνες της κοινωνίας

Ασχολίες Κοινωνική ζωή
Κοινωνική ιεραρχία Ζωή και
θάνατος Πίστεις και λατρείες
Ώρες λειτουργίας Δευτέρα
Τετάρτη Παρασκευή και Σάββατο

10:00 17:00 Πέμπτη
10:00-20:00 Κυριακή
1 1 00 1 7:00 Τρίτη κλειστό

S1D.10687733
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