
Περιεχόμενα

σελ.72,74,76/2017 01/01BLUE1. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 5.000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ
σελ.3/2017 20/01INTERNATIONAL NEW YORK TIMES_KATHIMERINI2. ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΥΚΛΑΔΙΚΗΣ...



1. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ 5.000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

Μέσο: . . . . . . . . .BLUE
Ημ. Έκδοσης: . . .01/01/2017 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .27/01/2017
Σελίδα: . . . . . . . . 72

culture Museum

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΙΣ ΚΥΚΛΑΔΕΣ
5.000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

Η αρχαία κυκλαδική κοινωνία αποκαλύπτει τα μυστικά της στη νέα
συναρπαστική έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

The Cyclades in the Bronze Age
A fascinating new exhibition at the Museum of Cycladic Art

sheds light on life in the Aegean archipelago 5,000 years ago
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΣΟΥΛΑ ΕΠΤΑΚΟΙΛΗ BY TASSOULA EPTAKILI
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Εκθέματα στις βιτρίνες της έκθεσης
Items in an exhibition display case

ΠΩΣ ΖΟΥΣΑΝ οι άνθρωποι των Κυ κλάδων πριν από 5.000 χρόνια Ποιοι

ήταν οι πυρήνες της κοινωνίας τους Πώς ήταν τα οπίτια τους Πώς κάλυπταν

τις ανάγκες διαβίωοης Τι έτρωγαν Ψυχαγωγούνταν Κι αν ναι

πώς Ποιες ήταν οι λατρείες τους η πίοτη οι δοξαοίες τους Είχαν μεταφυσικές

ανηουχίες Πώς τις εξέφραζαν Σ όλα αυτά τα ερωτήματα
έρχεται να απαντήοει το Μουοείο Κυκλαδικής Τέχνης το οποίο πέρυ
οι γιόρταοε τα 30ά γενέθλιά του με την έκθεοη Κυκλαδική Κοινωνία

5.000χρόνια πριν που επιχειρεί να αναγνώοει με απλό και εύληπτο
τρόπο τη δομή της κοινωνίας των Κυκλάδων κατά την Πρώιμη Εποχή

του Χαλκού 3200 έως 2000 π.Χ

Η προετοιμαοία διήρκεοε δύο χρόνια οχετικά μικρό διάοτημα για
έκθεοη τόοο οημαντική αλλά το συγκεκριμένο γνωοτικό αντικείμενο
είναι πολύ οικείο οτους ανθρώπους του Αυτό όμως δεν οημαίνει ότι

ήταν εύκολο το εγχείρημα Κάθε άλλο διευκρινίζει ο διευθυντής του

μουοείου και καθηγητής Αρχαιολογίας οτο Πανεπιστήμιο Κρήτης Νίκος

Σταμπολίδης Πώς παρουσιάζεις κομμάτια από μια χαμένη πραγματικότητα

από μια κοινωνία που δεν έχει δώσει δείγματα γραφής άρα δεν

έχουμε στοιχεία που να μας μιλούν γι αυτήν Συνήθως το άγνωστο το
τόσο μακρινό συνδυάζεται με το σκοτάδι γι αυτό εμείς επιλέξαμε το

μαύρο χρώμα να κυριαρχεί στις αίθουσες στο πάτωμα στους τοίχους
παντού Κι επειδή σ αυτή την περίπτωση η πρόκληση είναι να ανοίξεις
μέσα στο σκοτάδι παράθυρα φωτός μέσω της γνώσης το κάνουμε δείχνοντας

μέσα σε υποβλητικά φωτισμένες βιτρίνες τα ίδια τα ανθρω

πογενή υλικά κατάλοιπα δηλαδή τα αντικείμενα που κατασκεύασαν οι

άνθρωποι εκείνης της εποχής Αυτά λειτουργούν ως ενσταντανέ αυτής
της κοινωνίας του παρελθόντος

Τι μας φανερώνει λοιπόν μέσα από αυτή τη συναρπαστική

σχεδόν κινηματογραφική προσέγγιση η έκθεση Οι άνθρωποι της
Πρωτοκυ κλαδικής Εποχής ζούσαν σε μικρούς οικισμούς με 10-20 σπίτια

ακόμα και οι μεγάλοι δεν ξεπερνούσαν σε έκταση τα 20 στρέμματα

Τα σπίτια τους ήταν κι αυτά μικρά με επίπεδες στέγες και στενά παράθυρα

με 1-2 δωμάτια μερικές φορές με όροφο και αυλές για τα οικόσιτα

ζώα Τα καλύτερα είχαν πηλοχώματα συχνά ασπρισμένα για πατώματα

Τα περισσότερα έπιπλά τους ήταν λίθινα Οι ακροπόλεις τους
ήταν τειχισμένες ιδιαίτερα μετά το 2500 π.Χ οπότε φαίνεται να υπήρ

HOW DID the islanders of the Cyclades live 5,000 years ago What

were the basic tenets of their society What did their homes look like

How did they cover their basic needs What did they eat Did they
have any entertainment If so what What or who did they worship
and how Did they have metaphysical anxieties How were these

expressed All of these questions and more are addressed at the
Museum of Cycladic Art in Athens in the exhibition Cycladic Society
5,000 Years Ago which aims to offer a comprehensive picture of the

society and social structures that prevailed in the Aegean archipelago
in the Early Bronze Age 3200 to 2000 BC

The exhibition took two years to set up a relatively short period
of time for such an important show but unsurprising given how well
the museum's people know the subject This does not mean it was

an easy endeavour anything but stresses Nicholas Stampolidis the
museum's director and a professor of archaeology at the University
of Crete How do you present fragments of a lost reality of a society
that has left nothing in writing to tells us about it The unknown a

past that is so distant is usually associated with darkness which is

why we chose black as the dominant colour in the exhibition space
on the floors the walls everywhere And since the challenge here

was to open windows of light and knowledge in the darkness we
approached

it by showcasing in evocatively illuminated display cases

the tangible remnants of human activity the objects people made at

that time These serve as snapshots of this bygone society
What does the exhibition tell us through this fascinating narrative

That the Early Cycladic people lived in small settlements no

larger that 2 hectares comprising between 10 and 20 houses Their
homes were also small with one or two rooms flat roofs narrow
windows and occasionally an additional storey or a yard for domesticated

animals The better homes had clay floors that were often
whitewashed and most of the furniture was made of stone Their
fortresses or acropolises tended to be walled especially after 2500
BC suggesting the perception of an imminent threat likely from the
movement of people across the Aegean Dietary staples included
wheat barley white vetch and wild peas They also ate wild plums
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Μαρμάρινη ζωόμορφη
πυξίδα κοσμηματοθήκη
3200-2800 π.Χ

Zoomorphic pyxis
used to hold of small
items 3200-2800 BC

ξε μια αναστάτωση οτο Αιγαίο με μετακινηθείς πληθυομών που τους έκαναν

να νιώθουν ότι απειλούνται

Βαοικέςτροφέςτουςήταντοοιτάρι το κριθάρι το λαθούρι τα αγρι

ομπίζελα.Έτρωγαν επίοης άγρια κορόμηλα ούκα και σταφύλια Κραοί

όπως το γνωρίζουμε οήμερα δεν υπήρχε αλλά έπιναν ένα είδος μού
οτου Είχαν αιγοπρόβατα Κυνηγούσαν Κατανάλωναν επίοηςψάρια και

οστρακοειδή με τα κελύφη των μικρότερων από αυτά έφτιαχναν κοσμήματα

και από των μεγαλύτερων πυξίδες κοσμηματοθήκες Είχαν
λίθινα εργαλεία ακόμα και πριόνια αλλά και λεπίδες οψιανού ηφαιστειακό

γυαλί Κατασκεύαζαν κεραμικά λυχνάρια ποτήρια φρουτιέ
ρες κύμβες κοίλα αγγεία Ορισμένα έχουν παραστάσεις με ήλιους αστέρια

ψάρια πλοία/Υφαιναν Σμίλευαν τον λίθο και έφτιαχναν ειδώλια

Τα έβαφαν.Χρησιμοποιούσαν ορυκτά ή φυτικά χρώματα:το εκπληκτικό

μπλε του αζουρίτη και το κόκκινο από τη σκουριά του σιδήρου ή

της κιννάβαρης.Όταν έσπαγε ένα αντικείμενο πήλινο ή λίθινο επειδή
είχε πολύ κόπο για να γίνει δεν το πετούσαν αλλά το συγκολλούσαν
με μόλυβδο Αγαπούσαν τη μουσική/Επαιζαν δίαυλο και άρπα μεταξύ
άλλων Χόρευαν γλεντούσαν Λάτρευαν τους θεούς και τους τιμούσαν
με συγκεκριμένα τελετουργικά

Ο πολιτισμός τους ήταν πολύ συνδεδεμένος με τη φύση τον ήλιο

τη θάλαοσα Κι επειδή στα ανεμοδαρμένα νησιά τους οι πλουτοπαραγωγικές

πηγές γεωργικές κτηνοτροφικές ορυκτές ή άλλες ήταν

περιορισμένες αναζήτησαν διέξοδο στη θάλασσα στην αλιεία και

στη ναυσιπλοΐα Ας μην ξεχνάμε ότι οι άνθρωποι εκείνης της περιόδου

είχαν αρχίσει να ενδύονται τον μανδύα της περιέργειας της γνωριμίας

με τον άλλο Η θάλασσα γι αυτούς ήταν πλέον δρόμος όχι εμπόδιο
λέει ο κ Σταμπολίδης

Η έκθεση που διαρκεί μέχρι τα τέλη Μαρτίου διοργανώθηκε σε

σύμπραξη με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και περιλαμβάνει
διακόσια αρχαία αντικείμενα ανάμεσά τους τα φημισμένα μαρμάρινα

κυκλαδικά ειδώλια ορισμένα μάλιστα από τα οποία μαρτυρούν ένα

είδος κοινωνικής διαστρωμάτωσης και ιεραρχίας όπως αυτά του

Πολεμιστή ή Άρχοντα και της συντρόφου του Τα εκθέματα προέρχονται

από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου ΚυκλαδικήςΤέχνης,απότο
Εθνικό Αρχαιολογικό τα Μουσεία Νάξου Απειράνθου Σύρου Πάρου

καθώς και από το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Παρουσιάζονται σε πέντε ενότητες Συν μία τελευταία για τη λεηλασία

του πρωτοκυκλαδικού πολιτισμού εξαιτίας της δράσης αρχαιοκάπηλων

ιδιαίτερα στα μέσα του 20ού αιώνα Αυτήν που προσπάθησε
και σε μεγάλο βαθμό πέτυχε να αναχαιτίσει η ιδρύτρια του μουσείου
Ντόλλη Γουλανδρή με αυτή τη συλλογή καταλήγει ο κ Σταμπολίδης

Εντάξαμε αυτή την ενότητα στην έκθεση μήπως και εκπληρωθεί το

δελφικό ρηθέν ο τρώσας και ιάσεται μήπως κλείσει επιτέλους αυτή

η πληγή

Info Κυκλαδική Κοινωνία 5.000 χρόνια πριν έως 31 Μαρτίου
Νεοφύτου Δούκα 4 Κολωνάκι Αθήνα www.cycladic.gr

Μαρμάρινο ειδώλιο
καθιστής μορφής

ο εγείρων πρόποσιν
2700-2300 π.Χ

A seated cup bearer
figurine 2700-2300 BC

figs and grapes They did not produce wine but did drink a type of

grape must They kept sheep and goats they hunted and they also

consumed fish and shellfish using the smaller shells to make jewellery

and the larger ones for jewellery boxes They had stone tools
even saws as well as blades made of obsidian volcanic glass and

made pottery oil lamps drinking cups fruit bowls and other vessels

Some of these were decorated with images of the sun stars fish and

boats They wove textiles worked stone and created idols which they
would paint using natural colouring agents from minerals and plants
the vibrant blue of azurite and red from iron oxide or cinnabar When

an object broke whether clay or stone they would mend it with lead

rather than throw away something that had been so painstakingly
created They loved music and played pipes and harps among other
instruments They enjoyed dancing and festivities They worshipped
deities and had specific customs to honour them

Their civilisation was closely connected to nature the sun

and the sea And because sources of wealth agriculture livestock

farming mining etc were limited on these windswept islands they

tapped the sea by fishing and sailing We musn't forget that the people

of that time had started to develop curiosity a need to become

acquainted with the unknown so the sea represented a way forward
rather than an obstacle says Mr Stampolidis

The exhibition which runs through end-March was organised
in cooperation with the Ephorate of Antiquities of the Cyclades and

comprises some 200 artefacts Among these visitors will see the
famed marble Cycladic idols that suggest the existence of a social

structure and hierarchy such as the male hunter-warrior found with
his female companion The exhibits come from the Museum of Cycladic

Art itself the National Archaeological Museum of Athens the

archaeological museums of Naxos Apeiranthos Syros and Paros as

well as the Paul and Alexandra Canellopoulos Museum also in the

capital They are displayed in five themed sections along with a sixth
dedicated to the looting of Early Cycladic sites by antiquities thieves

particularly in the mid-20th century
It was such looting that Dolly Goulandris wanted and largely

managed to prevent by establishing this museum which was inaugurated

in 1986 says Mr Stampolidis We inserted this unit in the

hope of fulfilling the Delphic saying that he that wounded shall heal

of finally closing that wound

Info Cycladic Society 5,000 Years Ago to March 31
Museum of Cycladic Art 4 Neofytou Douka St Kolonaki
Athens www.cycladic.gr
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