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Η ζωή στις Κυκλάδες 5.000 χρόνια πριν – Αρχαιολογική έκθεση στο Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης

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 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο συµπληρώνει τα 30 χρόνια δηµιουργικής
παρουσίας του.

Η έκθεση, που διοργανώνεται σε συνεργασία µε το ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΕΦΑ Κυκλάδων – ΕΑΜ – ΕΦΑ Αθηνών), µε την
οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, και θα
διαρκέσει έως τα τέλη Μαρτίου 2017, 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.

Με απλό και εύληπτο τρόπο

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
καλαθοπλεκτικής; Με ποιον τρόπο ψυχαγωγούνταν; Τι ρόλο είχε 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;

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 θεώρησή 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.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Νεοφύτου Δούκα 4 – Αθήνα, τηλ.: 210 7228321 – 3. Ώρες λειτουργίας:
Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο: 10:00 – 17:00, Πέµπτη: 10:00 – 20:00, Κυριακή: 11:00 – 17:00,
Τρίτη: κλειστό.

Πληροφορίες: naftemporiki.gr

http://press724.gr/%ce%b7-%ce%b6%cf%89%ce%ae-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b5%cf%82-5-000-%cf%87%cf%81%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1-%cf%80%cf%81%ce%b9%ce%bd-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b1%ce%b9/


http://www.onecon.gr/

 Publication date: 02/01/2017 13:28

 Alexa ranking (Greece): 0

 http://www.onecon.gr/index.php/politismos/13784-arhaiologiko-cyclades-5000year...

Η ζωή στις Κυκλάδες 5.000 χρόνια πριν

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 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο συµπληρώνει τα 30 χρόνια δηµιουργικής
παρουσίας του.

Η έκθεση, που διοργανώνεται σε συνεργασία µε το ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΕΦΑ Κυκλάδων - ΕΑΜ - ΕΦΑ Αθηνών), µε την
οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, και θα
διαρκέσει έως τα τέλη Μαρτίου 2017, 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.

 

Κορµός και µηροί αγάλµατος ανδρικής µορφής. Κανονικός τύπος, παραλλαγή Σπεδού 

Με απλό και εύληπτο τρόπο

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
καλαθοπλεκτικής; Με ποιον τρόπο ψυχαγωγούνταν; Τι ρόλο είχε 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;

Μαρµάρινο «αγγείο των περιστεριών».

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
Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού.

 

Μαρµάρινη ζωόµορφη πυξίδα. Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδος (περ. 3200-2800 π.Χ.)

Ένα  κενό που έπρεπε να  καλυφθεί

http://www.onecon.gr/index.php/politismos/13784-arhaiologiko-cyclades-5000years-life?tmpl=component&print=1&layout=default&page=


http://www.onecon.gr/

 Publication date: 02/01/2017 13:28

 Alexa ranking (Greece): 0

 http://www.onecon.gr/index.php/politismos/13784-arhaiologiko-cyclades-5000year...

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 θεώρησή 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.

Πληροφορίες

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Νεοφύτου Δούκα 4 - Αθήνα, τηλ.: 210 7228321 - 3. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα,
Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο: 10:00 - 17:00, Πέµπτη: 10:00 - 20:00, Κυριακή: 11:00 - 17:00, Τρίτη:
κλειστό.

Πηγή naftemporiki.gr
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Πως ήταν η ζωή στις Κυκλάδες 5.000 χρόνια πριν
Μια µοναδική έκθεση, άνοιξε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, µε αφορµή τα 30 χρόνια από την ίδρυσή
του. Τίτλος της, «Κυκλαδική Κοινωνία: 5.000 χρόνια πριν». Στόχος της έκθεσης είναι να πληροφορήσει για
το µακρινό παρελθόν των Κυκλάδων, για το οποίο, λόγω απουσίας γραπτών τεκµηρίων, δεν γνωρίζουµε
πολλά, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν πολύτιµες πληροφορίες που µπορούν να
αποκρυπτογραφηθούν.

Πώς ήταν η χλωρίδα και η πανίδα των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν;
Ποιοι ήταν οι πυρήνες της κοινωνίας τους;
Ποια ήταν η κοινωνική διαστρωµάτωση;
Πώς κάλυπταν τις ανάγκες διαβίωσης οι κάτοικοι των νησιών;(κτηνοτραφία, κυνήγι, αλιεία,γεωργία;)
Yπήρχαν γνώσεις ναυπηγικής, υφαντικής ακόµη και καλαθοπλεκτικής;
Με ποιον τρόπο ψυχαγωγούνταν;
Tι ρόλο είχε η µουσική, το ποτό και ο χορός στη ζωή τους;
Ποιες ήταν οι τελετουργίες και οι λατρείες τους;
Γνωρίζουµε στοιχεία για τις πίστεις και τις δοξασίες τους;

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συµπληρώνοντας το 2016, τα 30 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας του,
διοργανώνει την έκθεση µε τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» που θα διαρκέσει από αρχές
Δεκεµβρίου 2016 µέχρι τέλη Μαρτίου 2017.

Καθώς 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 Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού.

Η έκθεση, που διοργανώνεται σε συνεργασία µε το ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΕΦΑ Κυκλάδων-ΕΑΜ-ΕΦΑ Αθηνών)
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,  Πάρου  και το
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

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 20ου
αιώνα, όπως ο Modigliani, ο Brancusi, ο Matisse, ο Picasso κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια αυστηρή
τυπολογική παρουσίαση, στέρησε συχνά τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις
πολιτισµικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε.  Η έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»
έρχεται να καλύψει αυτό το κενό και να αναδείξει µε κατανοητό τρόπο την καθηµερινή ζωή και τις
ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν.

Η έκθεση διαρθρώνεται σε έξι ενότητες, µε την πρώτη να αναφέρεται στους «Πυρήνες της κοινωνίας»,
όπως ο οίκος και η οικογένεια, η δεύτερη στις «Ασχολίες», που περιλαµβάνει εκθέµατα που «µιλούν» για
τις συνήθειες και τις εργασίες των νησιωτών της εποχής (από το κυνήγι και την καλαθοπλεκτική ως τη
ναυπηγική και τη µαρµαρογλυπτική), αλλά και για το φυσικό περιβάλλον.

Η τρίτη ενότητα έχει τίτλο «Κοινωνική ζωή» µε την έννοια του «συναθροίζεσθαι». Σε αυτό εντάσσονται
ειδώλια όπως ο αυλητής και ο αρπιστής, ο «εγείρων πρόποσιν», η βραχογραφία του τελετουργικού χορού
κλπ.

Η τέταρτη είναι αφιερωµένη στην «Κοινωνική ιεραρχία», ενώ η θρησκεία και οι δοξασίες των Κυκλαδιτών
της 3ης χιλιετίας π. Χ. περιγράφονται στην πέµπτη ενότητα µε τίτλο «Ζωή και Θάνατος – Πίστεις και
λατρείες». Μια ακόµη ενότητα, που προτάθηκε από µέλη του ΚΑΣ, θα αναφέρεται στις δυσκολίες που
εγείρονται όσον αφορά στην ερµηνεία των αρχαιοτήτων, όταν αυτές δεν προέρχονται από context
ανασκαφικό (δηλαδή όταν είναι άγνωστες οι παράµετροι του αρχαιολογικού πλαισίου µέσα στο οποίο
ανακαλύφθηκαν).

Πληροφορίες

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Νεοφύτου Δούκα 4 - Αθήνα, τηλ.: 210 7228321 - 3. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα,
Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο: 10:00 - 17:00, Πέµπτη: 10:00 - 20:00, Κυριακή: 11:00 - 17:00, Τρίτη:
κλειστό.
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Η ζωή στις Κυκλάδες 5.000 χρόνια πριν
Μαρµάρινο ειδώλιο καθιστής µορφής. Ο «εγείρων πρόποσιν». Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος (περ. 2700-2400 -
2300 π.Χ.).

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 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο συµπληρώνει τα 30 χρόνια δηµιουργικής
παρουσίας του.

Η έκθεση, που διοργανώνεται σε συνεργασία µε το ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΕΦΑ Κυκλάδων - ΕΑΜ - ΕΦΑ Αθηνών), µε την
οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, και θα
διαρκέσει έως τα τέλη Μαρτίου 2017, 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.

Κορµός και µηροί αγάλµατος ανδρικής µορφής. Κανονικός τύπος, παραλλαγή Σπεδού 

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 καλαθοπλεκτικής; Με ποιον τρόπο ψυχαγωγούνταν; Τι
ρόλο είχε 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;

Μαρµάρινο «αγγείο των περιστεριών».

Μαρµάρινη ζωόµορφη πυξίδα . Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδος (περ. 3200-2800 π.Χ.)

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 θεώρησή 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.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Νεοφύτου Δούκα  4 - Αθήνα , τηλ.: 210 7228321 - 3. Ώρες
λειτουργίας: Δευτέρα , Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο: 10:00 - 17:00, Πέµπτη: 10:00 - 20:00,
Κυριακή: 11:00 - 17:00, Τρίτη: κλειστό.
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Η ζωή στις Κυκλάδες 5.000 χρόνια πριν
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 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο συµπληρώνει τα 30 χρόνια δηµιουργικής
παρουσίας του. Η έκθεση, που διοργανώνεται σε συνεργασία µε το ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΕΦΑ Κυκλάδων - ΕΑΜ - ΕΦΑ
Αθηνών), µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου, και θα διαρκέσει έως τα τέλη Μαρτίου 2017, 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. Κορµός και µηροί αγάλµατος ανδρικής µορφής. Κανονικός τύπος, παραλλαγή
Σπεδού Με απλό και εύληπτο τρόπο Πώς ήταν η χλωρίδα και η πανίδα των Κυκλάδων 5.000 χρόνια πριν;
Ποιοι...

Naftemporiki.gr   ·    πριν από  -31 λεπτό  ·    
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Η ζωή στις Κυκλάδες 5.000 χρόνια πριν

 Η ζωή στις Κυκλάδες 5.000 χρόνια πριν
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 Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο συμπληρώνει τα 30 χρόνια δημιουργικής
παρουσίας του.

Η έκθεση, που διοργανώνεται σε συνεργασία με το ΥΠ.ΠΟ.Α. (ΕΦΑ Κυκλάδων - ΕΑΜ - ΕΦΑ Αθηνών), με την
οικονομική συμβολή του Συνεργαζόμενου Ιδρύματος Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, και θα
διαρκέσει έως τα τέλη Μαρτίου 2017, 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.

Κορµός και µηροί αγάλµατος ανδρικής µορφ ής. Κανονικός τύπος, παραλλαγή Σπεδού 

Με απλό και εύληπτο τρόπο

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
καλαθοπλεκτικής; Με ποιον τρόπο ψυχαγωγούνταν; Τι ρόλο είχε 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;
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Μαρµάρινο «αγγείο των περιστεριών».

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
Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού.

Μαρµάρινη ζωόµορφ η πυξίδα. Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδος (περ. 3200-2800 π.Χ.)

Ένα  κενό που έπρεπε να  καλυφθεί

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 θεώρησή 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.
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Πληροφορίες

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Νεοφύτου Δούκα 4 - Αθήνα, τηλ.: 210 7228321 - 3. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα,
Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο: 10:00 - 17:00, Πέμπτη: 10:00 - 20:00, Κυριακή: 11:00 - 17:00, Τρίτη:
κλειστό.
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«Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»: Έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης για τα 30 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας του

Γράφει ο

Σταύρος Ξηντάρας

 

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συµπληρώνοντας το 2016 τα 30 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας του,
διοργανώνει την έκθεση µε τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»,  υπό την επιµέλεια του
Διευθυντή του, Καθηγητή Νίκου Σταµπολίδη, που ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό στις 8 Δεκεµβρίου.
Καθώς 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.), το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, τις ασχολίες των κατοίκων, τις
κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις τους, τις πίστεις και τις δοξασίες τους, µέσα από τα
δηµιουργήµατα του ίδιου του Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού.

Πώς ήταν η χλωρίδα και η πανίδα των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν;

Ποιοι ήταν οι πυρήνες της κοινωνίας τους;

Ποια ήταν η κοινωνική διαστρωµάτωση;

Πώς κάλυπταν τις ανάγκες διαβίωσης οι κάτοικοι των νησιών;(κτηνοτραφία, κυνήγι, αλιεία,γεωργία;)

Yπήρχαν γνώσεις ναυπηγικής, υφαντικής ακόµη και καλαθοπλεκτικής;

Με ποιον τρόπο ψυχαγωγούνταν;

Tι ρόλο είχε η µουσική, το ποτό και ο χορός στη ζωή τους;

Ποιες ήταν οι τελετουργίες και οι λατρείες τους;

Γνωρίζουµε στοιχεία για τις πίστεις και τις δοξασίες τους;

 

Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 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, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

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 Modigliani, ο Brancusi, ο Matisse, ο Picasso κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια αυστηρή
τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση της πλειονότητας από την αρχαιολογική τους
συνάφεια, στέρησε τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις πολιτισµικές εξελίξεις της
κοινωνίας που τα παρήγαγε.  

Η  έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης  «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»  η οποία περιλαµβάνει
και αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που προέρχονται από ανασκαφές, έρχεται  να καλύψει
αυτό το κενό χωρίς να παραλείψει να θίξει και την αρχαιοκαπηλία, που έπληξε βαρύτατα τον κυκλαδικό
πολιτισµό.  Αναδεικνύει δε µε λιτό, αισθητικά προσεγµένο αλλά συγχρόνως κατανοητό τρόπο, τη ζωή και
τις ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν.

Ενότητες της έκθεσης
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1.ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παρουσιάζονται κυκλαδικά ειδώλια ανδρών και γυναικών και θραύσµατα από συµπλέγµατα µορφών που
σχετίζονται µε τη γονιµότητα, την αναπαραγωγή και την οικογενειακή σχέση, όπως π.χ. γυναικεία ειδώλια
σε κατάσταση εγκυµοσύνης και λοχείας (εγχαράξεις στην κοιλιακή χώρα) και θραύσµα από σύµπλεγµα
ειδωλίων που αναγνωρίζεται ως «Μητέρα και παιδί».

2. ΑΣΧΟΛΙΕΣ, ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ          

Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται να παρουσιαστεί το σύνολο του φάσµατος των ασχολιών των κατοίκων
των Κυκλάδων της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου:

ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

Εδώ εκτίθενται οµοιώµατα πτηνών, ζωόµορφα αγγεία σε σχήµα χοίρων, ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις
κυνηγιού και ψαριών, χάλκινα αγκίστρια, αγγείο µε ίχνη ελαιολάδου και πήλινα αγγεία µε αποτύπωµα
φύλλου στη βάση τους, επιβεβαιώνοντας έτσι την εκ παραλλήλου ενασχόληση των νησιωτών µε την
κτηνοτροφία, το κυνήγι, την αλιεία και την καλλιέργεια της γης για την κάλυψη των καθηµερινών
αναγκών επιβίωσης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζεται ο εργαλειακός εξοπλισµός που είχαν στη διάθεσή τους οι τεχνίτες
για την παραγωγή τεχνέργων: λεπίδες, λίθινα πριονωτά εργαλεία, χάλκινοι πελέκεις, µαχαίρια, πριόνια και
σµίλες, αγγεία προετοιµασίας και αποθήκευσης του χρώµατος.

Στη συνέχεια εκτίθενται Πρωτοκυκλαδικά τέχνεργα, όπως π.χ. πήλινα αγγεία, µαρµάρινα αγγεία και
ειδώλια, υφαντικά βάρη και αγγεία µε αποτύπωµα ψάθας στη βάση τους, αποδεικνύοντας την ενασχόληση
των νησιωτών της 3ης χιλιετίας π.Χ. µε την υφαντική, την καλαθοπλεκτική, την αγγειοπλαστική, τη
µαρµαρογλυπτική, την κατασκευή δηλαδή µαρµάρινων αγγείων και ειδωλίων, αλλά συγχρόνως και µε τη
ναυπηγική τέχνη. Μικρό τµήµα αφορά στις επισκευές ειδωλίων και σκευών. Ειδική είναι η υποενότητα που
αφορά στα ειδώλια, τα ευδιάκριτα σύµβολα του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισµού.

3. ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται µία συνάθροιση κοινωνικού ή τελετουργικού χαρακτήρα στις Κυκλάδες
κατά την 3η χιλιετία π.Χ. Παρουσιάζονται µαρµάρινα ειδώλια µουσικών, ο «Αρπιστής» και ο «Αυλητής», το
ειδώλιο του «Εγείροντος πρόποσιν», ειδώλια καθιστών γυναικείων µορφών, θραύσµατα από συµπλέγµατα
αγκαλιασµένων µορφών και µια πλάκα µε επίκρουστη παράσταση χορού, αποτελώντας µαρτυρίες για τη
σηµασία της µουσικής, του ποτού και του χορού στην Πρωτοκυκλαδική κοινωνία.       

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται έργα που µπορούν να µας χαρίσουν πληροφορίες για την κοινωνική
διαστρωµάτωση της Πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας. Τεκµηρίωση για την ύπαρξη της κοινωνικής ιεραρχίας
παρέχεται τόσον από εµβλήµατα εξουσίας (π.χ. διαδήµατα) όσον και από διακριτικά µιας υψηλής
κοινωνικής τάξης, όπως π.χ. το χάλκινο επαργυρωµένο εγχειρίδιο και οι σφραγίδες από τη Νάξο,  η
αργυρή ταινία, καθώς και τα κοσµήµατα. Ορισµένα µάλιστα από τα µαρµάρινα κυκλαδικά ειδώλια
αποτυπώνουν τέτοιου είδους κατηγορίες διαστρωµάτωσης, όπως π.χ. το µαρµάρινο ειδώλιο του πολεµιστή
ή κυνηγού και της συντρόφου του.

5. ΠΙΣΤΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΕΣ

Στην πέµπτη ενότητα παρουσιάζονται αντικείµενα, όπως π.χ. το «αγγείο των περιστεριών», τηγανόσχηµο
σκεύος µε παραστάσεις κυµάτων και αστρικών συµβόλων αλλά και του γυναικείου ηβικού τριγώνου,
κέρνοι, µια πλάκα µε παράσταση σπείρας, το γυναικείο άγαλµα και το τµήµα ανδρικού αγάλµατος, το
λεγόµενο «αρσενικούδι», από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, τα οποία έχουν σχετιστεί µε την ύπαρξη
θρησκευτικών και µεταφυσικών αντιλήψεων και την άσκηση τελετουργιών κατά την Πρωτοκυκλαδική
περίοδο.

Η έκθεση θα συνοδεύεται από επιστηµονικό κατάλογο στα ελληνικά και τα αγγλικά σε επιστηµονική
συνεπιµέλεια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Χορηγός έκθεσης: Eurolife ERB Insurance Group

Λίγα  Λόγια  για  το Ίδρυµα  Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

Το Ίδρυµα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου εµπνεύστηκαν και ίδρυσαν το 1999 ο  Παύλος και η
Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου. Ο σκοπός του Ιδρύµατος είναι πολυδιάστατος και επικεντρώνεται στους εξής
τοµείς: στην προβολή της ελληνικής τέχνης και του πολιτισµού, στην προαγωγή της εκπαίδευσης, στην
ανάληψη και υποστήριξη δράσεων που αφορούν λιγότερο προνοµιούχα άτοµα και κοινωφελείς φορείς.
Κεντρικό πόλο δραστηριοτήτων του Ιδρύµατος αποτελεί το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου, το έργο της αγάπης του ζεύγους για τον ελληνικό πολιτισµό και της έγνοιας του να
παραµείνει η πολιτιστική µας κληρονοµιά στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα www.pacanellopoulosfoundation.org

 

Λίγα  Λόγια  για  τον Ασφαλιστικό Όµιλο Eurolife ERB

Ο Ασφαλιστικός Όµιλος Eurolife ERB µέσω των εταιρειών του σε Ελλάδα και Ρουµανία σχεδιάζει, διαθέτει
και προωθεί ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σύγχρονου
ανθρώπου. Στην Ελλάδα, ο Όµιλος, περιλαµβάνει τις εταιρείες Eurolife ERB Α.Ε.Α.Ζ . και Eurolife ERB
Α.Ε.Γ.Α και τη µεσιτική ERB Ασφαλιστικές Υπηρεσίες Α.Ε.Μ.Α.. Κατέχει ηγετική θέση στο bancassurance ενώ
παράλληλα συνεργάζεται µε ευρύ δίκτυο ασφαλιστικών συνεργατών σε όλη την Ελλάδα. Στη Ρουµανία
δραστηριοποιείται µε τη Eurolife ERB Asigurari de Viata, Eurolife ERB Asigurari Generale και στρατηγικό
συνεργάτη την Bancpost. Ο Όµιλος Eurolife ERB επιτυγχάνει σταθερά ισχυρή κερδοφορία και διαθέτει
υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια που υπερκαλύπτει τις Eυρωπαϊκές εποπτικές απαιτήσεις.

 

Έκθεση φωτογραφίας «Robert McCabe. Αναµνήσεις & Μνηµεία  του Αιγαίου»
 

Παράλληλα µε την έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
παρουσιάζει, από Δεκέµβριο µέχρι Μάρτιο, την έκθεση φωτογραφίας µε τίτλο  «Robert McCabe. Αναµνήσεις
& Μνηµεία του Αιγαίου».

Η Πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Σάντρα Μαρινοπούλου, προσκάλεσε τον Robert McCabe να
παρουσιάσει την έκθεση αυτή γνωρίζοντας τις φωτογραφίες του των αρχαιολογικών χώρων αλλά και  τις
φωτογραφίες του από εικόνες της καθηµερινής ζωής στο Αιγαίο. Οι δύο αυτές θεµατικές πλαισιώνουν
αρµονικά την έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν».

Η έκθεση του γνωστού φωτογράφου, περιλαµβάνει δύο ενότητες µε διαφορετικό θέµα αλλά µε κοινό
στοιχείο τις ελληνικές θάλασσες και τον ρόλο που διαδραµάτισαν στις κοινωνίες των ανθρώπων στο
Αιγαίο ανά τους αιώνες. Η πρώτη ενότητα µε τίτλο «Τα νησιά όπου σταµάτησε ο χρόνος» παρουσιάζει
πτυχές της ζωής στο Αιγαίο τις δεκαετίες του 1950 και του 1960.  Τότε που η καθηµερινότητα κυλούσε
χωρίς ηλεκτρισµό, δρόµους, αυτοκίνητα, τηλέφωνα, τρεχούµενο νερό και οχηµαταγωγά πλοία. Οι
υποδοµές που είχαν στη διάθεσή τους οι άνθρωποι το ’60, δεν φαίνεται να διέφεραν πολύ σε σχέση µε
αυτές από το αρχαίο παρελθόν. Οι 40 φωτογραφίες αυτής της ενότητας καλύπτουν τέσσερα θέµατα:
γιορτές, γυναικείες ασχολίες, ανδρικές ασχολίες και εργασία στη θάλασσα.

Η δεύτερη ενότητα µε τίτλο «By the Sea, by the Beautiful Sea»,  µε 33 φωτογραφίες, παρουσιάζει
παραθαλάσσιους αρχαιολογικούς χώρους. Οι περισσότερες είναι βγαλµένες το 1954 και το 1955, όταν οι
χώροι αυτοί ελάχιστα είχαν αλλάξει σε σχέση µε τις περιγραφές των περιηγητών που επισκέφθηκαν την
Ελλάδα τον 19ο αιώνα. Τα πιο πολλά από τα σηµεία αυτά  έχουν µακρά ιστορία, κάποια ως θρησκευτικοί
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χώροι, άλλα ως εµπορικά κέντρα και άλλα για τη στρατηγική τους σηµασία. Το νήµα που τα ενώνει,
ωστόσο, είναι η παραλιακή τους θέση. Μεταξύ των χώρων αυτών είναι η Περαχώρα, η Μεθώνη, η Δήλος,
η Ρόδος, η Κως, η Πύλος, η Σαντορίνη και το Σούνιο.

 

«Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν» : Δεκέµβριος 2016 – Μάρτιος 2017

«Robert McCabe. Αναµνήσεις & Mνηµεία  του Αιγαίου»: Δεκέµβριος 2016 –Μάρτιος 2017

 

Είσοδος και για  τις δύο εκθέσεις: 7€  

Μειωµένη είσοδος:
- άτοµα  άνω των 65 ετών: € 3,5
- φοιτητές, άτοµα  19-26 ετών: € 3,5
- οµάδες 15 ατόµων και άνω: € 5 (ανά  άτοµο)*

 

Γενική Είσοδος κάθε Δευτέρα:  5€

 

Φίλοι Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, είσοδος ελεύθερη

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα , Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 10.00-17.00, Πέµπτη: 10.00-20.00,
Κυριακή: 11.00-17.00, Τρίτη: Κλειστό.

 

Ξεναγήσεις στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12.00 & 15.00

Ηµεροµηνία  έναρξης ξεναγήσεων:  Σάββατο 17 Δεκεµβρίου

Κόστος: Με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης/ Είσοδος ελεύθερη για  τους Φίλους του ΜΚΤ

Δελτία  προτεραιότητας θα  ξεκινούν να  δίνονται 1 ώρα  πριν από κάθε προγραµµατισµένη
ξενάγηση.

 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Νεοφύτου Δούκα  4 και

Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1
106 74, Αθήνα
Τ.: (+30) 210 7228321-3
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Η “Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν” στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Την έκθεση εγκαινίασε ο Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΑΝΤ1.

Την έκθεση εγκαινίασε ο Προκόπης Παυλόπουλος, ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι ο ΑΝΤ1.

Της Χριστίνας Παπαδηµητροπούλου

Με αφορµή τη συµπλήρωση 30 ετών δηµιουργικής παρουσίας, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης παρουσιάζει
την έκθεση µε τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν», την οποία εγκαινίασε ο Πρόεδρος της
Δηµοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

Το θέµα της έκθεσης είναι ο Πρωτοκυκλαδικός Πολιτισµός και οι επισκέπτες του Μουσείου Κυκλαδικής
τέχνης µπορούν να θαυµάσουν από κοντά δηµιουργήµατα που απεικονίζουν τη δοµή της κοινωνίας κατά
την Πρώιµη Εποχή του Χαλκού, τις ασχολίες των κατοίκων, το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν ακόµα
και τις πίστεις και τις δοξασίες τους.

Η έκθεση, που θα ολοκληρωθεί το Μάρτιο, διοργανώνεται µε αφορµή την συµπλήρωση 30 ετών του
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και πραγµατοποιείται σε σύµπραξη µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων-
τα Μουσεία Νάξου, Απειράνθου, Σύρου, Πάρου, το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο καθώς και το Μουσείο
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Χορηγός επικοινωνίας της έκθεσης είναι ο ΑΝΤ1.

Loading...
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«Κυκλαδική Κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» – Εγκαίνια από τον ΠτΔ

Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, εγκαινίασε απόψε στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης,
την έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» και απηύθυνε χαιρετισµό µε την ευκαιρία του
εορτασµού των τριάντα χρόνων ζωής του µουσείου. Όπως ανέφερε , «το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, µέσ’
απ’ αυτή την έκθεση παίρνει ζωή. Τούτα τα άψυχα αντικείµενα επιστρέφουν στην εποχή τους, δένονται µε
τους ανθρώπους, µε την κοινωνία που τα γέννησε».

Σηµείωσε, επίσης, ότι «το µουσείο αυτό, που αποτέλεσε έργο ζωής του ζεύγους Γουλανδρή και ιδίως της
Ντόλλης Γουλανδρή, κρύβει µέσα του, σαν πραγµατική κοσµηµατοθήκη, πολύτιµα πετράδια 5.000 χρόνων
κυκλαδικής τέχνης. Της τέχνης µε τα αντικείµενα εκείνα, τα οποία µέσ’ από την απαράµιλλη λιτότητά τους
θυµίζουν τη γραµµή της Ιστορίας που ξεκινάει από το παρελθόν και αδιάλειπτα συνεχίζει στο µέλλον. Της
ελληνικής ιστορίας, µα και της παγκόσµιας ιστορίας, της ιστορίας του πολιτισµού».

«Αυτά τα αντικείµενα είναι κληρονοµιά της Ελλάδας µα και κληρονοµιά του κόσµου. Βρίσκονται πάντα
εδώ, όπου πραγµατικά ανήκουν. Κι εκπέµπουν αενάως το φως, το φως του Αιγαίου, το φως του Απόλλωνα
της Δήλου, το φως του Οδυσσέα Ελύτη, το οποίο αγάπησε, εξέφρασε, έστω κι αν δεν πρόλαβε να γράψει
εκείνη την µελέτη που θα ήθελε να ήταν έργο ζωής. Έµεινε ηµιτελής, και ίσως έτσι ο Οδυσσέας Ελύτης,
απέδειξε αυτό που αποδεικνύουν αυτά τα αντικείµενα: ο άνθρωπος, δεν µπορεί να περιγράψει πιστά αυτό
το φως. Τούτα τα αντικείµενα, όµως, το περιγράφουν καλύτερα απ’ τον καθένα», είπε.

Παράθυρο σε µια  χαµένη πραγµατικότητα

Η έκθεση «Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» µε επίκεντρο τον άνθρωπο, ανοίγει ένα παράθυρο στον
χωροχρόνο στα κυκλαδονήσια των µικρών οικισµών -µόλις 10 έως 13 στρεµµάτων γης- και των
πρωτοπόρων θαλασσοπόρων. Κι εφόσον δεν υπάρχουν τεκµήρια γραφής για την Πρωτοκυκλαδική περίοδο,
παρά µόνον από µετεγενέστερους ιστορικούς τον 5ο αι. πΧ, η έκθεση δεν µπορεί παρά να είναι
«ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας» κατά τον Νίκο Σταµπολίδη, διευθυντή του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης.

Λιτή, διδακτική, περιεκτική η προαναγγελθείσα έκθεση για τα τριαντάχρονα του Μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης, που ανοίγει στις 9/12 για το κοινό, συνδυάζει αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που
προέρχονται από ανασκαφές, µε εκθέµατα της συλλογής του Μουσείου.

Συνολικά, 191 αρχαία αντικείµενα, προερχόµενα: από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου, την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (98 έργα από τα Μουσεία Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Οι ενότητες της έκθεσης διαρθρώνονται γύρω από τους πυρήνες της κοινωνίας, τις ασχολίες, τις τέχνες
και τεχνικές των κατοίκων των Κυκλάδων: την αγροτοκτηνοτροφία, όπως παριστούν οµοιώµατα πτηνών,
ζωόµορφα αγγεία, ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις κυνηγιού και ψαριών. Τα εργαλεία και τέχνες µε τον
εξοπλισµό που είχαν στην διάθεσή τους οι τεχνίτες, για την παραγωγή έργων: όπως λίθινα πριονωτά
εργαλεία, χάλκινους πελέκεις, µαχαίρια και τα τέχνεργα τους: πήλινα και µαρµάρινα αγγεία, αγγεία µε
αποτύπωµα ψάθας που αποδεικνύει την ενασχόληση των νησιωτών της 3ης χιλιετίας µε την υφαντική, την
καλαθοπλεκτική.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ενότητα για την κοινωνική ζωή στις Κυκλάδες την 3η χιλιετία πΧ µε τα
µαρµάρινα ειδώλια µουσικών-ο«Αρπιστής», ο «Αυλητής», το ειδώλιο του «Εγείροντος πρόποσιν»- τα
ειδώλια καθιστών γυναικών. Όπως επίσης η ενότητα για την κοινωνική ιεραρχία και διαστρωµάτωση της
Πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας. Τέλος, στην ενότητα «πίστεις και δοξασίες», εκτίθενται, µεταξύ άλλων,
αντικείµενα που έχουν συσχετιστεί µε την ύπαρξη θρησκευτικών και µεταφυσικών αντιλήψεων στην
άσκηση λειτουργιών στην Πρωτοκυκλαδική περίοδο.

Παράλληλα µε την έκθεση «Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» λειτουργεί η έκθεση φωτογραφίας
«Robert Mc Cabe.Αναµνήσεις και Μνηµεία του Αιγαίου» της δεκαετίας του ’50.

Πηγή ΑΜΠΕ
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Η κυκλαδική κοινωνία το 3200 π.Χ.!

Το άγαλμα που φέρει σημάδια από το πριόνι των αρχαιοκαπήλων και
άλλα 190 αντικείµενα σε έκθεση για τον πρώτο ελληνικό πολιτισµό

Μπορεί 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 «µοσχοπουλήσουν» 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
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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 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
επιτεύγµατά 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 (Απείρανθος), της Σύρου και της Πάρου
(98 έργα), από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (24 έργα) αλλά και από το
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας 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 τις αυλακώσεις στην κοιλιά.

Στη δεύτερη θεματική, η οποία είναι αφιερωμένη στις ασχολίες, στις
τέχνες και τις 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.
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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
τηγανόσχημο σκεύος με παραστάσεις κυμάτων αλλά και το λεγόμενο
αρσενικούδι. Πρόκειται για ένα ειδώλιο, το οποίο τη δεκαετία του '90 -σε
συνεννόηση με την ελληνική Πολιτεία- αγόρασε σε δημοπρασία ο
Γιάννης Γουλανδρής.

Οι φωτογραφίες του Μακ Κέιµπ

Παράλληλα 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

ΠΗΓΗ: δηµοκρατία
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[Ελεύθερος Τύπος]: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: «Ρότα» για το Αιγαίο

Παράθυρο 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 16 Δεκεµβρίου, από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, κ. Προκόπη
Παυλόπουλο.

Παρουσιάζονται 191 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».

16/12. Ωρα εγκαινίων: 20:00. Πληροφορίες: 210-7228321.

Ξένια  Στούκα

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
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Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: «Ρότα» για το Αιγαίο
Παράθυρο 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 16 Δεκεµβρίου, από τον Πρόεδρο της Δηµοκρατίας, κ. Προκόπη
Παυλόπουλο.

Παρουσιάζονται 191 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».

16/12. Ωρα εγκαινίων: 20:00. Πληροφορίες: 210-7228321.

Ξένια  Στούκα

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου
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Στις Κυκλάδες 5.000 χρόνια πριν
Πώς ζούσαν οι Κυκλαδίτες της 3ης Χιλιετίας π.Χ.; Η νέα έκθεση του Μουσείου  Κυκλαδικής Τέχνης µας
δίνει µια µεστή εικόνα για τις ασχολίες και τις κοινωνίες τους.

Δηµοσίευση | 14 Δεκεµβρίου 2016

της Ιωάννας Γκοµούζα

Ένα ειδώλιο γυναίκας που µοιάζει να φορά τακούνια και µια άλλη σε φάση λοχείας, µε τις ραγάδες να
αυλακώνουν την κοιλιά της. Ένας πολεµιστής µε παχιά φρύδια, τελαµώνα και σπαθί. Μορφές
αγκαλιασµένες, αλλά και φιγούρες που πίνουν και παίζουν µουσική. Μαρµάρινα σκεύη που κάποτε έσπασαν
κι ένας έµπειρος τεχνίτης τα συγκόλλησε µε µολύβδινους συνδέσµους για να παραµείνουν χρηστικά.
Περίτεχνα τηγανόσχηµα αγγεία µε παραστάσεις πλοίων και µε πολυάκτινα άστρα.  Ένα χάλκινο εγχειρίδιο,
σκόπιµα διπλωµένο, για να µην περάσει σε άλλα χέρια. 

Η κυκλαδική κοινωνία  της µακρινής Πρώιµης Εποχής του Χαλκού µοιάζει να έρχεται πιο κοντά
καθώς περιηγείσαι στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
και κοιτάζεις µε θαυµασµό 191 αντικείµενα από τα µουσεία της Νάξου, της Σύρου, της Πάρου, το Εθνικό
Αρχαιολογικό, το Μουσείο Κανελλοπούλου και φυσικά από τις συλλογές του.  

Βήµα βήµα, προθήκη την προθήκη, οι άνθρωποί της αποκτούν πρόσωπο µέσα από τις λεπτοµέρειες των
φιγούρων, τις ασχολίες, τις δεξιότητες, τις δοξασίες τους. Κι ας µην έχουµε βρει µέχρι τώρα τεκµήρια
γραφής γι’ αυτό τον πολιτισµό που άκµασε στην καρδιά του Αιγαίου, ενώ στην Αίγυπτο χτίζονταν οι
πυραµίδες. Κι ας στέρησε συχνά η λαθρανασκαφή από τα διάσηµα µαρµάρινα «κουκλάκια» την
αρχαιολογική τους συνάφεια µε τις  πολιτισµικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε. 

«Η ιδέα  είναι να  αλαφρώσουµε τον κόσµο από τα  πολλά , από τους αριθµούς, από τα  µεγέθη
και να  φτιάξουµε µια  έκθεση διδακτική και περιεκτική ούτως ώστε ο επισκέπτης εύκολα  να
τη βλέπει και ακόµη πιο εύκολα  να  τη θυµάται» εξηγεί το σκεπτικό ο διευθυντής του µουσείου,
καθηγητής Νίκος Σταµπολίδης.

«Όταν δεν έχεις πληροφορίες, δεν µπορείς να έχεις γνώση. Και όταν έχεις γνώση, πρέπει να τη φτάνεις στη
σοφία. Εµείς θελήσαµε να δώσουµε αυτόν τον πολιτισµό µόνο ως κοσµοόραµα των ανθρώπων, δηλαδή των
τεχνιτών, των καλλιτεχνών, που ως κεραίες της κοινωνίας τους συλλάµβαναν το νόηµά της και το
απέδιδαν στα τέχνεργα που παρουσιάζονται».  

Ο πρωτοκυκλαδικός κόσµος σε 5 ενότητες

Η σκηνογραφία σοφά λιτή, σε εισάγει σε έναν κατάµαυρο χώρο όπου οι φωτεινές εκθεσιακές προθήκες
σαν παράθυρα, γίνονται ανοίγµατα στο χρόνο, «ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας». Κάποιες
φορές θα περπατήσεις ολόγυρά τους για να παρατηρήσεις κάθε απειροελάχιστο ίχνος που φέρει το σώµα
του ένα ειδώλιο. Από την αφετηρία έως τον αποχαιρετισµό µια σειρά από προβολές έρχονται να δώσουν
πληροφορίες για τον τόπο,  τον πολιτισµό, την τεχνολογία κατασκευής των πρωτοκυκλαδικών ειδωλίων.

Έξι θεµατικοί σταθµοί έρχονται να ξετυλίξουν  τη γνώση µας για τους µικρούς κυκλαδικούς οικισµούς
της 3ης χιλιετίας π.Χ. και τους κατοίκους τους. Με ποια αλληλουχία; «Όπως ρέει η ζωή» µας αναφέρει ο
διευθυντής του µουσείου. Ξεκινώντας από ένα ζευγάρι ειδωλίων, η προθήκη «Πυρήνες της κοινωνίας»
παρουσιάζει λαξευµένες στο µάρµαρο φιγούρες ανδρών και γυναικών: βιολόσχηµες µορφές, γυναίκες σε
κατάσταση εγκυµοσύνης και λοχείας, άνδρες και γυναίκες µε κωνικούς σκούφους, ακόµα και ένα θραύσµα
από ένα σύµπλεγµα που ερµηνεύεται ως µητέρα που κρατά παιδί. 

Στην ενότητα «Ασχολίες, τέχνες και τεχνικές» πήλινα κύπελλα στη βάση των οποίων αποτυπώθηκαν φύλλα
αλλά και µοτίβα ψάθας, χάλκινα αγκίστρια, πριονωτά εργαλεία,  οστέινες παλέτες χρώµατος, υφαντικά
βάρη, µεγάλες µαρµάρινες καντήλες µαρτυρούν την ενασχόληση των νησιωτών µε τις
αγροτοκτηνοτροφικές εργασίες, το κυνήγι, την υφαντική, την καλαθοπλεκτική, τη µαρµαρογλυπτική, την
αγγειοπλαστική. 

Πρόσεξε το µαρµάρινο ειδώλιο γυναικείας µορφής που φέρει ίχνη αρχαίας µετασκευής: έσπασε στα
γόνατα, αλλά γιατί τόσος κόπος να πάει χαµένος; Στη θέση τους λαξεύτηκαν τα δάκτυλα των ποδιών.
Ξεχωριστή θέση βρίσκουν εδώ ειδώλια στα οποία διακρίνουµε το προσωπικό ύφος συγκεκριµένων
«καλλιτεχνών» αλλά και  ίχνη γραπτή διακόσµησης.
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Ρίχνοντας «Μια µατιά στην κοινωνική ζωή» ο τρίτος σταθµός θα σε φέρει µπροστά σε µια υπέροχη
συνάθροιση  µε περίτεχνα ειδώλια: ανθρωπάκια που άλλοτε παίζουν άρπα και αυλό, γλεντούν σηκώνοντας
το ποτήρι για πρόποση, εναγκαλίζονται κι άλλοτε κάθονται σε παθητική στάση ή και σταυροπόδι σαν να
συµµετέχουν σε ένα δρώµενο της καθηµερινής ζωής. «Αλήθεια, δεν θυµίζει πανηγύρι της δεκαετίας του
’50; Κοιτάξτε αυτή τη φωτογραφία του Ρόµπερτ ΜακΚέιµπ µε χορευτές σε βαφτίσια στη Μύκονο το 1955»
αναφέρει ο καθηγητής και µας παραπέµπει στην έκθεση του γνωστού φωτογράφου που τρέχει παράλληλα
στο µουσείο, στο Μέγαρο Σταθάτου. 

Η «Κοινωνική ιεραρχία» δεν λείπει από την Πρωτοκυκλαδική κοινωνία. Στη σχετική βιτρίνα ξεδιπλώνονται
εµβλήµατα εξουσίας και διακριτικά µιας υψηλής κοινωνικής τάξης, όπως το ειδώλιο µιας γυναικείας
µορφής σε περίτεχνο θρόνο, ένα χάλκινο επαργυρωµένο εγχειρίδιο, σφραγίδες από τη Νάξο, µια αργυρή
ταινία, κοσµήµατα, περόνες µε λεπτεπίλεπτα σµιλεµένες κεφαλές, αλλά και το ειδώλιο ενός πολεµιστή ή
κυνηγού και της συντρόφου του. 

Ποιες ήταν όµως οι τελετουργίες και οι λατρείες των αρχαίων Κυκλαδιτών; Δύσκολο να το ανιχνεύσεις
χωρίς γραπτές πηγές. Το γεγονός όµως ότι οι νεκροί ενταφιάζονταν µαζί µε τα προσωπικά τους
αντικείµενα, φανερώνει µια αντίληψη για τη συνέχιση της υπόστασής τους στο επέκεινα. 

Στην ενότητα «Πίστεις και δοξασίες» λοιπόν αξίζει ειδική αναφορά στο «σκοτωµένο» εγχειρίδιο από το
Άνω Κουφονήσι, το οποίο σκόπιµα αχρηστεύθηκε πριν συνοδεύσει τον νεκρό ιδιοκτήτη του στον τάφο.
Γύρω του απλώνονται τελετουργικά αγγεία, κάποιες φορές ακέραια, σαν τον µεγάλο δίσκο µε τα
λαξευµένα στη διάµετρό του περιστέρια , και κάποιες άλλες κατακερµατισµένα, όπως τα χαρακτηριστικά
καπελλόσχηµα από τη Νάξο.

Λίγο πριν το ταξίδι στις Κυκλάδες 5.000 χρόνια κλείσει µέσα από το βίντεο-ποίηµα του Νίκου Σταµπολίδη
που σκηνοθέτησε ο Τζώρτζης Γρηγοράκης, δύο µαρµάρινες γλυπτές µορφές, κλέβουν το βλέµµα µε το
µέγεθός τους και υποστηρίζεται ότι είχαν λατρευτική χρήση. Το περίφηµο «αρσενικούδι» µάλιστα του
µουσείου ανήκει στις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις ανδρικών γλυπτών.

Info:

«Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν»

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Νεοφύτου Δούκα 4, Κολωνάκι, 2107228321-3, www.cycladic.gr

Ώρες λειτουργίας: Δευτ., Τετ., Παρ.-Σάβ. 10.00-17.00. Πέµ. 10.00-20.00. Κυρ. 11.00-17.00. 

Ξεναγήσεις: Κάθε Σάβ. & Κυρ. στις 12.00 & 15.00.

Χένρυ Κίσσιγκερ
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«Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν»: παράθυρο σε µια χαµένη
πραγµατικότητα

Mητέρα µε παιδί, γυναίκα µε διογκωµένη κοιλιά σε εγκυµοσύνη, γυναίκα λεχώνα, στεατοπυγική γυναικεία
µορφή. Θραύσµατα από συµπλέγµατα αγκαλιασµένων µορφών, η ανάγκη µιας µικρής κοινωνίας για
γονιµότητα και οικογένεια. Μία πλάκα µε επίκρουστη παράσταση, ενδεχοµένως ηλιοαστρικού συµβόλου.

Η έκθεση «Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» µε επίκεντρο τον άνθρωπο, ανοίγει ένα παράθυρο στον
χωροχρόνο στα κυκλαδονήσια των µικρών οικισµών –µόλις 10 έως 13 στρεµµάτων γης– και των
πρωτοπόρων θαλασσοπόρων. Κι εφόσον δεν υπάρχουν τεκµήρια γραφής για την Πρωτοκυκλαδική περίοδο,
παρά µόνον από µετεγενέστερους ιστορικούς τον 5ο αι. π.Χ., η έκθεση δεν µπορεί παρά να είναι
«ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας» κατά τον Νίκο Σταµπολίδη, διευθυντή του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης.

Λιτή, διδακτική, περιεκτική η έκθεση για τα τριαντάχρονα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, που άνοιξε
στις 9 Δεκεµβρίου για το κοινό, συνδυάζει αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που προέρχονται
από ανασκαφές, µε εκθέµατα της συλλογής του Μουσείου. Συνολικά, 191 αρχαία αντικείµενα,
προερχόµενα: από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου, την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (98 έργα από
τα Μουσεία Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το
Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

«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 Πικασό κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια
αυστηρή τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση της πλειονότητας από την
αρχαιολογική τους συνάφεια στέρησε τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις
πολιτισµικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε» τονίζει ο Ν. Σταµπολίδης.

Οι ενότητες της έκθεσης
Η έκθεση διαρθρώνεται σε πέντε ενότητες:

—«Πυρήνες της κοινωνίας»: Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται κυκλαδικά ειδώλια ανδρών και γυναικών
και θραύσµατα από συµπλέγµατα µορφών που σχετίζονται µε τη γονιµότητα, την αναπαραγωγή και την
οικογενειακή σχέση, όπως π.χ. γυναικεία ειδώλια σε κατάσταση εγκυµοσύνης και λοχείας (εγχαράξεις στην
κοιλιακή χώρα) και θραύσµα από σύµπλεγµα ειδωλίων που αναγνωρίζεται ως «Μητέρα και παιδί».

—«Ασχολίες, τέχνες και τεχνικές»: Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται να παρουσιαστεί το σύνολο του
φάσµατος των ασχολιών των κατοίκων των Κυκλάδων της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου:

Αγροτοκτηνοτροφικές ασχολίες: Εδώ εκτίθενται οµοιώµατα πτηνών, ζωόµορφα αγγεία σε σχήµα χοίρων,
ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις κυνηγιού και ψαριών, χάλκινα αγκίστρια, αγγείο µε ίχνη ελαιολάδου και
πήλινα αγγεία µε αποτύπωµα φύλλου στη βάση τους, επιβεβαιώνοντας έτσι την εκ παραλλήλου
ενασχόληση των νησιωτών µε την κτηνοτροφία, το κυνήγι, την αλιεία και την καλλιέργεια της γης για την
κάλυψη των καθηµερινών αναγκών επιβίωσης.

Εργαλεία και τέχνες: Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζεται ο εργαλειακός εξοπλισµός που είχαν στη
διάθεσή τους οι τεχνίτες για την παραγωγή τεχνέργων: λεπίδες, λίθινα πριονωτά εργαλεία, χάλκινοι
πελέκεις, µαχαίρια, πριόνια και σµίλες, αγγεία προετοιµασίας και αποθήκευσης του χρώµατος.

Στη συνέχεια εκτίθενται Πρωτοκυκλαδικά τέχνεργα, όπως π.χ. πήλινα αγγεία, µαρµάρινα αγγεία και
ειδώλια, υφαντικά βάρη και αγγεία µε αποτύπωµα ψάθας στη βάση τους, αποδεικνύοντας την ενασχόληση
των νησιωτών της 3ης χιλιετίας π.Χ. µε την υφαντική, την καλαθοπλεκτική, την αγγειοπλαστική, τη
µαρµαρογλυπτική, την κατασκευή δηλαδή µαρµάρινων αγγείων και ειδωλίων, αλλά συγχρόνως και µε τη
ναυπηγική τέχνη. Μικρό τµήµα αφορά στις επισκευές ειδωλίων και σκευών. Ειδική είναι η υποενότητα που
αφορά στα ειδώλια, τα ευδιάκριτα σύµβολα του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισµού.

—«Μια µατιά στην κοινωνική ζωή»: Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται µία συνάθροιση κοινωνικού ή
τελετουργικού χαρακτήρα στις Κυκλάδες κατά την 3η χιλιετία π.Χ. Παρουσιάζονται µαρµάρινα ειδώλια
µουσικών, ο «Αρπιστής» και ο «Αυλητής», το ειδώλιο του «Εγείροντος πρόποσιν», ειδώλια καθιστών
γυναικείων µορφών, θραύσµατα από συµπλέγµατα αγκαλιασµένων µορφών και µια πλάκα µε επίκρουστη
παράσταση χορού, αποτελώντας µαρτυρίες για τη σηµασία της µουσικής, του ποτού και του χορού στην
Πρωτοκυκλαδική κοινωνία.
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—«Κοινωνική ιεραρχία»: Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται έργα που µπορούν να µας χαρίσουν
πληροφορίες για την κοινωνική διαστρωµάτωση της Πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας. Τεκµηρίωση για την
ύπαρξη της κοινωνικής ιεραρχίας παρέχεται τόσον από εµβλήµατα εξουσίας (π.χ. διαδήµατα) όσο και από
διακριτικά µιας υψηλής κοινωνικής τάξης, όπως π.χ. το χάλκινο επαργυρωµένο εγχειρίδιο και οι σφραγίδες
από τη Νάξο, η αργυρή ταινία, καθώς και τα κοσµήµατα. Ορισµένα µάλιστα από τα µαρµάρινα κυκλαδικά
ειδώλια αποτυπώνουν τέτοιου είδους κατηγορίες διαστρωµάτωσης, όπως π.χ. το µαρµάρινο ειδώλιο του
πολεµιστή ή κυνηγού και της συντρόφου του.

—«Πίστεις και δοξασίες»: Στην πέµπτη ενότητα παρουσιάζονται αντικείµενα, όπως π.χ. το «αγγείο των
περιστεριών», τηγανόσχηµο σκεύος µε παραστάσεις κυµάτων και αστρικών συµβόλων αλλά και του
γυναικείου ηβικού τριγώνου, κέρνοι, µια πλάκα µε παράσταση σπείρας, το γυναικείο άγαλµα και το τµήµα
ανδρικού αγάλµατος, το λεγόµενο «αρσενικούδι», από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, τα οποία έχουν
σχετιστεί µε την ύπαρξη θρησκευτικών και µεταφυσικών αντιλήψεων και την άσκηση τελετουργιών κατά
την Πρωτοκυκλαδική περίοδο.

Παράλληλα µε την έκθεση «Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» λειτουργεί η έκθεση φωτογραφίας
«Robert Mc Cabe.Αναµνήσεις και Μνηµεία του Αιγαίου» της δεκαετίας του ’50.

Ξεναγήσεις
Ξεναγήσεις στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» θα πραγµατοποιούνται κάθε Σάββατο και
Κυριακή 12.00 και 15.00.

Ηµεροµηνία έναρξης ξεναγήσεων:  Σάββατο 17 Δεκεµβρίου. Κόστος: Με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης /
Είσοδος ελεύθερη για τους Φίλους του ΜΚΤ.

Δελτία προτεραιότητας θα ξεκινούν να δίνονται 1 ώρα πριν από κάθε προγραµµατισµένη ξενάγηση.
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Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν
Με µια  µεγάλη αρχαιολογική έκθεση γιορτάζει αυτή την περίοδο το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, τα  30 χρόνια  από την ίδρυσή του. Η έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»
αποτυπώνει µε λιτό, συνοπτικό και ευανάγνωστο τρόπο πώς ήταν η κοινωνία των Κυκλάδων από το 3200-
2000 π.Χ., την πρώιµη εποχή του Χαλκού. Αποκαλύπτει κρυφές πτυχές και λεπτοµέρειες της άγνωστης
στους περισσότερους από εµάς ιστορίας των προγόνων µας.

191 αντικείµενα  από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου, την Εφορεία  Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων (98 έργα  από τα  Μουσεία  Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), από το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο (24 αντικείµενα) και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου αφηγούνται την ιστορία  της Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου, πώς ήταν οι
οικισµοί των Κυκλαδιτών, τις καθηµερινές τους ασχολίες, την κοινωνική διαστρωµάτωση,
τις τελετουργίες τους, πριν από 5.000 χρόνια .

«Πρόκειται για ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας. Ένα παράθυρο που ανοίγουµε σε µια άλλη
εποχή. Μια προσπάθεια αποτύπωσης της τότε κοινωνίας» επισηµαίνει ο διευθυντής του Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης και επιµελητής της έκθεσης, Νίκος Σταµπολίδης, ο οποίος δηµιούργησε για
τις ανάγκες αυτής της παρουσίασης ένα σκοτεινό σπήλαιο, από το οποίο αναδεικνύονται λαµπερά τα
κυκλαδίτικα αντικείµενα.

Ο αφηγηµατικός άξονας είναι απέριττος, σαφής και προσανατολισµένος στην ουσία: οι αίθουσες δεν είναι
πληµµυρισµένες µε εκθέµατα. Αντίθετα υπάρχουν όσα χρειάζονται (από πληροφορίες, λεζάντες και
εκθέµατα) για να αντιληφθεί και ο πιο ανίδεος επισκέπτης πώς ήταν αυτή η νησιωτική κοινωνία. Η έκθεση
συµπυκνώνει 1200 χρόνια ιστορίας, χάρις σ’ έναν έξοχο µουσειολογικό και µουσειογραφικό σχεδιασµό.
Κλείνει µε ένα εντυπωσιακό ανθρώπινων διαστάσεων κυκλαδικό ειδώλιο και ένα συγκινητικό εξάλεπτο
βίντεο-ποίηµα που καταγράφει το σφυγµό εκείνης της εποχής και των αναγκών της.

Στο επίκεντρο της έκθεσης που θα διαρκέσει µέχρι τα τέλη Μαρτίου, βρίσκονται βέβαια τα εντυπωσιακά
κυκλαδικά ειδώλια, µε τις λιτές µορφές τους και την καθηλωτική οµορφιά τους. Τα εκθέµατα
παρουσιάζονται σε πέντε ενότητες:

1.ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παρουσιάζονται κυκλαδικά ειδώλια ανδρών και γυναικών και θραύσµατα από συµπλέγµατα µορφών που
σχετίζονται µε τη γονιµότητα, την αναπαραγωγή και την οικογενειακή σχέση, όπως π.χ. γυναικεία ειδώλια
σε κατάσταση εγκυµοσύνης και λοχείας (εγχαράξεις στην κοιλιακή χώρα) και θραύσµα από σύµπλεγµα
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ειδωλίων που αναγνωρίζεται ως «Μητέρα και παιδί».

2. ΑΣΧΟΛΙΕΣ, ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται να παρουσιαστεί το σύνολο του φάσµατος των ασχολιών των κατοίκων
των Κυκλάδων της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου:

ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

Εδώ εκτίθενται οµοιώµατα πτηνών, ζωόµορφα αγγεία σε σχήµα χοίρων, ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις
κυνηγιού και ψαριών, χάλκινα αγκίστρια, αγγείο µε ίχνη ελαιολάδου και πήλινα αγγεία µε αποτύπωµα
φύλλου στη βάση τους, επιβεβαιώνοντας έτσι την εκ παραλλήλου ενασχόληση των νησιωτών µε την
κτηνοτροφία, το κυνήγι, την αλιεία και την καλλιέργεια της γης για την κάλυψη των καθηµερινών
αναγκών επιβίωσης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζεται ο εργαλειακός εξοπλισµός που είχαν στη διάθεσή τους οι τεχνίτες
για την παραγωγή τεχνέργων: λεπίδες, λίθινα πριονωτά εργαλεία, χάλκινοι πελέκεις, µαχαίρια, πριόνια και
σµίλες, αγγεία προετοιµασίας και αποθήκευσης του χρώµατος.
Στη συνέχεια εκτίθενται Πρωτοκυκλαδικά τέχνεργα, όπως π.χ. πήλινα αγγεία, µαρµάρινα αγγεία και
ειδώλια, υφαντικά βάρη και αγγεία µε αποτύπωµα ψάθας στη βάση τους, αποδεικνύοντας την ενασχόληση
των νησιωτών της 3ης χιλιετίας π.Χ. µε την υφαντική, την καλαθοπλεκτική, την αγγειοπλαστική, τη
µαρµαρογλυπτική, την κατασκευή δηλαδή µαρµάρινων αγγείων και ειδωλίων, αλλά συγχρόνως και µε τη
ναυπηγική τέχνη. Μικρό τµήµα αφορά στις επισκευές ειδωλίων και σκευών. Ειδική είναι η υποενότητα που
αφορά στα ειδώλια, τα ευδιάκριτα σύµβολα του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισµού.

3. ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται µία συνάθροιση κοινωνικού ή τελετουργικού χαρακτήρα στις Κυκλάδες
κατά την 3η χιλιετία π.Χ. Παρουσιάζονται µαρµάρινα ειδώλια µουσικών, ο «Αρπιστής» και ο «Αυλητής», το
ειδώλιο του «Εγείροντος πρόποσιν», ειδώλια καθιστών γυναικείων µορφών, θραύσµατα από συµπλέγµατα
αγκαλιασµένων µορφών και µια πλάκα µε επίκρουστη παράσταση χορού, αποτελώντας µαρτυρίες για τη
σηµασία της µουσικής, του ποτού και του χορού στην Πρωτοκυκλαδική κοινωνία.

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται έργα που µπορούν να µας χαρίσουν πληροφορίες για την κοινωνική
διαστρωµάτωση της Πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας. Τεκµηρίωση για την ύπαρξη της κοινωνικής ιεραρχίας
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παρέχεται τόσον από εµβλήµατα εξουσίας (π.χ. διαδήµατα) όσον και από διακριτικά µιας υψηλής
κοινωνικής τάξης, όπως π.χ. το χάλκινο επαργυρωµένο εγχειρίδιο και οι σφραγίδες από τη Νάξο, η αργυρή
ταινία, καθώς και τα κοσµήµατα. Ορισµένα µάλιστα από τα µαρµάρινα κυκλαδικά ειδώλια αποτυπώνουν
τέτοιου είδους κατηγορίες διαστρωµάτωσης, όπως π.χ. το µαρµάρινο ειδώλιο του πολεµιστή ή κυνηγού και
της συντρόφου του.

5. ΠΙΣΤΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΕΣ

Στην πέµπτη ενότητα παρουσιάζονται αντικείµενα, όπως π.χ. το «αγγείο των περιστεριών», τηγανόσχηµο
σκεύος µε παραστάσεις κυµάτων και αστρικών συµβόλων αλλά και του γυναικείου ηβικού τριγώνου,
κέρνοι, µια πλάκα µε παράσταση σπείρας, το γυναικείο άγαλµα και το τµήµα ανδρικού αγάλµατος, το
λεγόµενο «αρσενικούδι», από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, τα οποία έχουν σχετιστεί µε την ύπαρξη
θρησκευτικών και µεταφυσικών αντιλήψεων και την άσκηση τελετουργιών κατά την Πρωτοκυκλαδική
περίοδο.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε σύµπραξη µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων. Πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Την επιµέλεια της έκθεσης έχει ο διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης, καθηγητής Νίκος Σταµπολίδης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Νεοφύτου Δούκα 4 και Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1,
τηλ. 210 7228321-3, cycladic.gr

Ξεναγήσεις στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»
Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12.00 & 15.00
Ηµεροµηνία έναρξης ξεναγήσεων: Σάββατο 17 Δεκεµβρίου

πηγή euronews
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Αρχαιολογική έκθεση "Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν" για τα 30 χρόνια
λειτουργίας του Μουσείου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΔΗΣΗΣ 

Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Παράλληλα µε την έκθεση Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
παρουσιάζει, από Δεκέµβριο µέχρι Μάρτιο, την έκθεση φωτογραφίας µε τίτλο Robert McCabe Αναµνήσεις &
Μνηµεία του Αιγαίου.

Η έκθεση θα συνοδεύεται από επιστηµονικό κατάλογο στα ελληνικά και τα αγγλικά σε επιστηµονική
συνεπιµέλεια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διεύθυνση : Νεοφύτου Δούκα 4 και Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1 T.K.106
74, Αθήνα Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 7228321-3 cycladic.gr
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Αρχαιολογική έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» για τα 30 χρόνια
λειτουργίας του Μουσείου

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συµπληρώνοντας το 2016 τα 30 χρόνια  δηµιουργικής
παρουσίας του, διοργανώνει την έκθεση µε τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»,  υπό την
επιµέλεια του Διευθυντή του, Καθηγητή Νίκου Σταµπολίδη, που ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό
στις 8 Δεκεµβρίου. Καθώς 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.), το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, τις ασχολίες
των κατοίκων, τις κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις τους, τις πίστεις και τις δοξασίες τους, µέσα
από τα δηµιουργήµατα του ίδιου του Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 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, Απειράνθου,
Σύρου και Πάρου), καθώς και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

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 Modigliani, ο Brancusi, ο Matisse, ο Picasso κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια αυστηρή
τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση της πλειονότητας από την αρχαιολογική τους
συνάφεια, στέρησε τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις πολιτισµικές εξελίξεις της
κοινωνίας που τα παρήγαγε.

Η  έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης  «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»  η οποία
περιλαµβάνει και αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που προέρχονται από ανασκαφές, έρχεται 
να καλύψει αυτό το κενό χωρίς να παραλείψει να θίξει και την αρχαιοκαπηλία, που έπληξε βαρύτατα τον
κυκλαδικό πολιτισµό.  Αναδεικνύει δε µε λιτό, αισθητικά προσεγµένο αλλά συγχρόνως κατανοητό τρόπο,
τη ζωή και τις ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν.

Η έκθεση θα συνοδεύεται από επιστηµονικό κατάλογο στα ελληνικά και τα αγγλικά σε επιστηµονική
συνεπιµέλεια  του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Έκθεση φωτογραφίας «Robert McCabe. Αναµνήσεις & Μνηµεία  του Αιγαίου».

Παράλληλα µε την έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν» το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
παρουσιάζει, από Δεκέµβριο µέχρι Μάρτιο, την έκθεση φωτογραφίας µε τίτλο  «Robert
McCabe Αναµνήσεις & Μνηµεία  του Αιγαίου».

«Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν» : Δεκέµβριος 2016 – Μάρτιος 2017

https://www.alfavita.gr/arthron/tehni/arhaiologiki-ekthesi-kykladiki-koinonia-5000-hronia-prin-gia-ta-30-hronia-leitoyrgias
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«Robert McCabe. Αναµνήσεις & Mνηµεία  του Αιγαίου»: Δεκέµβριος 2016 –Μάρτιος 2017.

Είσοδος και για  τις δύο εκθέσεις: 7€  

Μειωµένη είσοδος:
– άτοµα άνω των 65 ετών: € 3,5
– φοιτητές, άτοµα 19-26 ετών: € 3,5
– οµάδες 15 ατόµων και άνω: € 5 (ανά άτοµο)*

Γενική Είσοδος κάθε Δευτέρα:  5€.

Φίλοι Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, είσοδος ελεύθερη.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 10.00-17.00, Πέµπτη: 10.00-20.00,
Κυριακή: 11.00-17.00, Τρίτη: Κλειστό.

Ξεναγήσεις στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12.00 & 15.00

Ηµεροµηνία έναρξης ξεναγήσεων:  Σάββατο 17 Δεκεµβρίου

Κόστος: Με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης/ Είσοδος ελεύθερη για τους Φίλους του ΜΚΤ

Δελτία προτεραιότητας θα ξεκινούν να δίνονται 1 ώρα πριν από κάθε προγραµµατισµένη ξενάγηση.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διεύθυνση : Νεοφύτου Δούκα 4 και Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1
T.K.106 74, Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 7228321-3
cycladic.gr

CV Robert McCab

Φωτογραφίες

Λεζάντες αντικειµένων 

Λεζάντες φωτογραφιών 

Χορηγός Επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ Α.Ε.
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[Euronews]: Πώς ήταν οι Κυκλάδες πριν από 5000 χρόνια; – multi-news.gr

Με µια  µεγάλη αρχαιολογική έκθεση γιορτάζει αυτή την περίοδο το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, τα  30 χρόνια  από την ίδρυσή του. Η έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»
αποτυπώνει µε λιτό, συνοπτικό και ευανάγνωστο τρόπο πώς ήταν η κοινωνία των Κυκλάδων από το 3200-
2000 π.Χ., την πρώιµη εποχή του Χαλκού. Αποκαλύπτει κρυφές πτυχές και λεπτοµέρειες της άγνωστης
στους περισσότερους από εµάς ιστορίας των προγόνων µας.

191 αντικείµενα  από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου, την Εφορεία  Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων (98 έργα  από τα  Μουσεία  Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), από το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο (24 αντικείµενα) και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου αφηγούνται την ιστορία  της Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου, πώς ήταν οι
οικισµοί των Κυκλαδιτών, τις καθηµερινές τους ασχολίες, την κοινωνική διαστρωµάτωση,
τις τελετουργίες τους, πριν από 5.000 χρόνια .

«Πρόκειται για ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας. Ένα παράθυρο που ανοίγουµε σε µια άλλη
εποχή. Μια προσπάθεια αποτύπωσης της τότε κοινωνίας» επισηµαίνει ο διευθυντής του Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης και επιµελητής της έκθεσης, Νίκος Σταµπολίδης, ο οποίος δηµιούργησε για
τις ανάγκες αυτής της παρουσίασης ένα σκοτεινό σπήλαιο, από το οποίο αναδεικνύονται λαµπερά τα
κυκλαδίτικα αντικείµενα.

Ο αφηγηµατικός άξονας είναι απέριττος, σαφής και προσανατολισµένος στην ουσία: οι αίθουσες δεν είναι
πληµµυρισµένες µε εκθέµατα. Αντίθετα υπάρχουν όσα χρειάζονται (από πληροφορίες, λεζάντες και
εκθέµατα) για να αντιληφθεί και ο πιο ανίδεος επισκέπτης πώς ήταν αυτή η νησιωτική κοινωνία. Η έκθεση
συµπυκνώνει 1200 χρόνια ιστορίας, χάρις σ’ έναν έξοχο µουσειολογικό και µουσειογραφικό σχεδιασµό.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: EURONEWS

Source:: GoogleNews-Culture

Άλλα Σχετικά Άρθρα
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Πώς ήταν οι Κυκλάδες πριν από 5000 χρόνια;

Με µια µεγάλη αρχαιολογική έκθεση γιορτάζει αυτή την περίοδο το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, τα 30
χρόνια από την ίδρυσή του. Η έκθεση "Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν" αποτυπώνει µε λιτό,
συνοπτικό και ευανάγνωστο τρόπο πώς ήταν η κοινωνία των Κυκλάδων από το 3200-2000 π.Χ., την πρώιµη
εποχή του Χαλκού. Αποκαλύπτει κρυφές πτυχές και λεπτοµέρειες της άγνωστης στους περισσότερους από
εµάς ιστορίας των προγόνων µας. 191 αντικείµενα από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου, την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (98 έργα από τα Μουσεία Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), από το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο (24 αντικείµενα) και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου
αφηγούνται την ιστορία της Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου, πώς ήταν οι οικισµοί των Κυκλαδιτών, τις
καθηµερινές τους ασχολίες, την κοινωνική διαστρωµάτωση, τις τελετουργίες τους, πριν από 5.000 χρόνια.
"Πρόκειται για ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας. Ένα παράθυρο που...

Cynews.tv   ·    πριν από  29 λεπτά  ·    
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[Euronews]: Πώς ήταν οι Κυκλάδες πριν από 5000 χρόνια;

Με µια  µεγάλη αρχαιολογική έκθεση γιορτάζει αυτή την περίοδο το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, τα  30 χρόνια  από την ίδρυσή του. Η έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»
αποτυπώνει µε λιτό, συνοπτικό και ευανάγνωστο τρόπο πώς ήταν η κοινωνία των Κυκλάδων από το 3200-
2000 π.Χ., την πρώιµη εποχή του Χαλκού. Αποκαλύπτει κρυφές πτυχές και λεπτοµέρειες της άγνωστης
στους περισσότερους από εµάς ιστορίας των προγόνων µας.

191 αντικείµενα  από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου, την Εφορεία  Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων (98 έργα  από τα  Μουσεία  Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), από το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο (24 αντικείµενα) και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου αφηγούνται την ιστορία  της Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου, πώς ήταν οι
οικισµοί των Κυκλαδιτών, τις καθηµερινές τους ασχολίες, την κοινωνική διαστρωµάτωση,
τις τελετουργίες τους, πριν από 5.000 χρόνια .

«Πρόκειται για ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας. Ένα παράθυρο που ανοίγουµε σε µια άλλη
εποχή. Μια προσπάθεια αποτύπωσης της τότε κοινωνίας» επισηµαίνει ο διευθυντής του Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης και επιµελητής της έκθεσης, Νίκος Σταµπολίδης, ο οποίος δηµιούργησε για
τις ανάγκες αυτής της παρουσίασης ένα σκοτεινό σπήλαιο, από το οποίο αναδεικνύονται λαµπερά τα
κυκλαδίτικα αντικείµενα.

Ο αφηγηµατικός άξονας είναι απέριττος, σαφής και προσανατολισµένος στην ουσία: οι αίθουσες δεν είναι
πληµµυρισµένες µε εκθέµατα. Αντίθετα υπάρχουν όσα χρειάζονται (από πληροφορίες, λεζάντες και
εκθέµατα) για να αντιληφθεί και ο πιο ανίδεος επισκέπτης πώς ήταν αυτή η νησιωτική κοινωνία. Η έκθεση
συµπυκνώνει 1200 χρόνια ιστορίας, χάρις σ’ έναν έξοχο µουσειολογικό και µουσειογραφικό σχεδιασµό.

… Δείτε ολόκληρο το άρθρο στη σελίδα που δηµοσιεύτηκε – Πηγή: EURONEWS
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Πώς ήταν οι Κυκλάδες πριν από 5000 χρόνια;

Με µια  µεγάλη αρχαιολογική έκθεση γιορτάζει αυτή την περίοδο το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης, τα  30 χρόνια  από την ίδρυσή του. Η έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»
αποτυπώνει µε λιτό, συνοπτικό και ευανάγνωστο τρόπο πώς ήταν η κοινωνία των Κυκλάδων από το 3200-
2000 π.Χ., την πρώιµη εποχή του Χαλκού. Αποκαλύπτει κρυφές πτυχές και λεπτοµέρειες της άγνωστης
στους περισσότερους από εµάς ιστορίας των προγόνων µας.

191 αντικείµενα  από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου, την Εφορεία  Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων (98 έργα  από τα  Μουσεία  Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), από το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο (24 αντικείµενα) και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου αφηγούνται την ιστορία  της Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου, πώς ήταν οι
οικισµοί των Κυκλαδιτών, τις καθηµερινές τους ασχολίες, την κοινωνική διαστρωµάτωση,
τις τελετουργίες τους, πριν από 5.000 χρόνια .

«Πρόκειται για ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας. Ένα παράθυρο που ανοίγουµε σε µια άλλη
εποχή. Μια προσπάθεια αποτύπωσης της τότε κοινωνίας» επισηµαίνει ο διευθυντής του Μουσείο
Κυκλαδικής Τέχνης και επιµελητής της έκθεσης, Νίκος Σταµπολίδης, ο οποίος δηµιούργησε για
τις ανάγκες αυτής της παρουσίασης ένα σκοτεινό σπήλαιο, από το οποίο αναδεικνύονται λαµπερά τα
κυκλαδίτικα αντικείµενα.

Ο αφηγηµατικός άξονας είναι απέριττος, σαφής και προσανατολισµένος στην ουσία: οι αίθουσες δεν είναι
πληµµυρισµένες µε εκθέµατα. Αντίθετα υπάρχουν όσα χρειάζονται (από πληροφορίες, λεζάντες και
εκθέµατα) για να αντιληφθεί και ο πιο ανίδεος επισκέπτης πώς ήταν αυτή η νησιωτική κοινωνία. Η έκθεση
συµπυκνώνει 1200 χρόνια ιστορίας, χάρις σ’ έναν έξοχο µουσειολογικό και µουσειογραφικό σχεδιασµό.
Κλείνει µε ένα εντυπωσιακό ανθρώπινων διαστάσεων κυκλαδικό ειδώλιο και ένα συγκινητικό εξάλεπτο
βίντεο-ποίηµα που καταγράφει το σφυγµό εκείνης της εποχής και των αναγκών της.

Στο επίκεντρο της έκθεσης που θα διαρκέσει µέχρι τα τέλη Μαρτίου, βρίσκονται βέβαια τα εντυπωσιακά
κυκλαδικά ειδώλια, µε τις λιτές µορφές τους και την καθηλωτική οµορφιά τους. Τα εκθέµατα
παρουσιάζονται σε πέντε ενότητες:

1.ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Παρουσιάζονται κυκλαδικά ειδώλια ανδρών και γυναικών και θραύσµατα από συµπλέγµατα µορφών που
σχετίζονται µε τη γονιµότητα, την αναπαραγωγή και την οικογενειακή σχέση, όπως π.χ. γυναικεία ειδώλια
σε κατάσταση εγκυµοσύνης και λοχείας (εγχαράξεις στην κοιλιακή χώρα) και θραύσµα από σύµπλεγµα
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ειδωλίων που αναγνωρίζεται ως «Μητέρα και παιδί».

2. ΑΣΧΟΛΙΕΣ, ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται να παρουσιαστεί το σύνολο του φάσµατος των ασχολιών των κατοίκων
των Κυκλάδων της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου:

ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ

Εδώ εκτίθενται οµοιώµατα πτηνών, ζωόµορφα αγγεία σε σχήµα χοίρων, ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις
κυνηγιού και ψαριών, χάλκινα αγκίστρια, αγγείο µε ίχνη ελαιολάδου και πήλινα αγγεία µε αποτύπωµα
φύλλου στη βάση τους, επιβεβαιώνοντας έτσι την εκ παραλλήλου ενασχόληση των νησιωτών µε την
κτηνοτροφία, το κυνήγι, την αλιεία και την καλλιέργεια της γης για την κάλυψη των καθηµερινών
αναγκών επιβίωσης.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ

Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζεται ο εργαλειακός εξοπλισµός που είχαν στη διάθεσή τους οι τεχνίτες
για την παραγωγή τεχνέργων: λεπίδες, λίθινα πριονωτά εργαλεία, χάλκινοι πελέκεις, µαχαίρια, πριόνια και
σµίλες, αγγεία προετοιµασίας και αποθήκευσης του χρώµατος.
Στη συνέχεια εκτίθενται Πρωτοκυκλαδικά τέχνεργα, όπως π.χ. πήλινα αγγεία, µαρµάρινα αγγεία και
ειδώλια, υφαντικά βάρη και αγγεία µε αποτύπωµα ψάθας στη βάση τους, αποδεικνύοντας την ενασχόληση
των νησιωτών της 3ης χιλιετίας π.Χ. µε την υφαντική, την καλαθοπλεκτική, την αγγειοπλαστική, τη
µαρµαρογλυπτική, την κατασκευή δηλαδή µαρµάρινων αγγείων και ειδωλίων, αλλά συγχρόνως και µε τη
ναυπηγική τέχνη. Μικρό τµήµα αφορά στις επισκευές ειδωλίων και σκευών. Ειδική είναι η υποενότητα που
αφορά στα ειδώλια, τα ευδιάκριτα σύµβολα του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισµού.

3. ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ

Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται µία συνάθροιση κοινωνικού ή τελετουργικού χαρακτήρα στις Κυκλάδες
κατά την 3η χιλιετία π.Χ. Παρουσιάζονται µαρµάρινα ειδώλια µουσικών, ο «Αρπιστής» και ο «Αυλητής», το
ειδώλιο του «Εγείροντος πρόποσιν», ειδώλια καθιστών γυναικείων µορφών, θραύσµατα από συµπλέγµατα
αγκαλιασµένων µορφών και µια πλάκα µε επίκρουστη παράσταση χορού, αποτελώντας µαρτυρίες για τη
σηµασία της µουσικής, του ποτού και του χορού στην Πρωτοκυκλαδική κοινωνία.

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ

Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται έργα που µπορούν να µας χαρίσουν πληροφορίες για την κοινωνική
διαστρωµάτωση της Πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας. Τεκµηρίωση για την ύπαρξη της κοινωνικής ιεραρχίας
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παρέχεται τόσον από εµβλήµατα εξουσίας (π.χ. διαδήµατα) όσον και από διακριτικά µιας υψηλής
κοινωνικής τάξης, όπως π.χ. το χάλκινο επαργυρωµένο εγχειρίδιο και οι σφραγίδες από τη Νάξο, η αργυρή
ταινία, καθώς και τα κοσµήµατα. Ορισµένα µάλιστα από τα µαρµάρινα κυκλαδικά ειδώλια αποτυπώνουν
τέτοιου είδους κατηγορίες διαστρωµάτωσης, όπως π.χ. το µαρµάρινο ειδώλιο του πολεµιστή ή κυνηγού και
της συντρόφου του.

5. ΠΙΣΤΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΕΣ

Στην πέµπτη ενότητα παρουσιάζονται αντικείµενα, όπως π.χ. το «αγγείο των περιστεριών», τηγανόσχηµο
σκεύος µε παραστάσεις κυµάτων και αστρικών συµβόλων αλλά και του γυναικείου ηβικού τριγώνου,
κέρνοι, µια πλάκα µε παράσταση σπείρας, το γυναικείο άγαλµα και το τµήµα ανδρικού αγάλµατος, το
λεγόµενο «αρσενικούδι», από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, τα οποία έχουν σχετιστεί µε την ύπαρξη
θρησκευτικών και µεταφυσικών αντιλήψεων και την άσκηση τελετουργιών κατά την Πρωτοκυκλαδική
περίοδο.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης σε σύµπραξη µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων. Πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Την επιµέλεια της έκθεσης έχει ο διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης, καθηγητής Νίκος Σταµπολίδης.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Νεοφύτου Δούκα 4 και Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1,
τηλ. 210 7228321-3, cycladic.gr

Ξεναγήσεις στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»
Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12.00 & 15.00
Ηµεροµηνία έναρξης ξεναγήσεων: Σάββατο 17 Δεκεµβρίου

Ακολουθήστε το euronews στα Ελληνικά στο Facebook και στο Twitter
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Ένα… ενσταντανέ της πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας – Η Αυγή
Ως «ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας» προτείνει τη θέαση της αρχαιολογικής έκθεσης
«Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» ο επιµελητής της Νίκος Σταµπολίδης καθηγητής Αρχαιολογίας και
διευθυντής του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, το οποίο επέλεξε έτσι να γιορτάσει τα 30 χρόνια
λειτουργίας του. Μια έκθεση κοµψή, που µέσα από τη λιτότητα και την περιεκτικότητά της αναδύει όλο το
µεγαλείο του πρωτοκυκλαδικού πολιτισµού, τα επιτεύγµατα και τα κοµψοτεχνήµατα που δηµιούργησαν οι
κοινωνίες του και συνάµα µια έκθεση διαφορετική, η οποία στις τέσσερις ενότητές της συµπυκνώνει όλα
όσα µπορεί να πληροφορηθεί ο επισκέπτης της για τη ζωή στις Κυκλάδες πριν από 5.000 χρόνια. Και µαζί
της η διπλή φωτογραφική έκθεση του Robert McCabe «Αναµνήσεις και µνηµεία του Αιγαίου», η οποία
αποτυπώνει τις ανασκαφές και την καθηµερινή ζωή στο Αιγαίο τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, συνθέτει
όπως τόνισε η πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Σάντρα Μαρινοπούλου, «µια ξεχωριστή µατιά
στο Αιγαίο της 3ης χιλιετίας και το Αιγαίο του χθες».

Ανοιχτή για το κοινό από χθες, και µε τα επίσηµα εγκαίνιά της να γίνονται στις 16 Δεκεµβρίου από τον
Πρόεδρο της Δηµοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, η έκθεση επιχειρεί να «διαβάζει» µε απλό και εύληπτο
τρόπο µια περίοδο που δεν άφησε τεκµήρια γραφής, άφησε ωστόσο µνηµεία τέχνης, τα κυκλαδικά ειδώλια,
που εξακολουθούν να εµπνέουν και να καθηλώνουν.

Καθηλωµένοι οι εκπρόσωποι Τύπου χθες µπροστά από το µεγάλο ειδώλιο µε εµφανή τα σηµάδια που άφησε
στη µέση του το πριόνι του αρχαιοκάπηλου που το προόριζε για τις αγορές κοµµένο σε τρία µέρη.
Υπόµνηση της µεγάλης λεηλασίας που υπέστη στον 20ό αιώνα ο κυκλαδικός πολιτισµός, για την οποία,
όπως µας έλεγε ο Νίκος Σταµπολίδης, πρόκειται εντός των ηµερών να συγκροτηθεί ξεχωριστή ενότητα
στην οποία θα εκτίθενται αντικείµενα από τον θησαυρό της Κέρου και άλλα που βρέθηκαν στη Νάξο.

Ένα χρονολόγιο που συνδέει τον γνωστό κόσµο της Πρώιµης Εποχής του Χαλκού εισάγει στην έκθεση. Στην
πρώτη της ενότητα «Πυρήνες της κοινωνίας» παρουσιάζονται ειδώλια και θραύσµατα από συµπλέγµατα
µορφών που σχετίζονται µε τη γονιµότητα, την αναπαραγωγή και και την οικογενειακή σχέση. Εκεί ο
επισκέπτης θα θαυµάσει τον τρόπο µε τον οποίο η πρωτοκυκλαδική τέχνη αποτύπωσε έγκυες ή γυναίκες σε
λοχεία, τα θραύσµατα από το σύµπλεγµα ειδωλίων που αναγνωρίζεται ως «Μητέρα και παιδί». Η δεύτερη
ενότητα «Ασχολίες, τέχνες και τεχνικές» επιχειρεί να ανασυνθέσει όλο το φάσµα των ασχολιών των
κατοίκων της Κυκλάδων της Πρωτοκυκλαδικής Περιόδου, παρουσιάζοντας ζωόµορφα αγγεία σε σχήµα
χοίρων, οµοιώµατα πτηνών, εργαλεία που είχαν στη διάθεσή τους οι τεχνίτες για την καλλιέργεια της γης,
το ψάρεµα, την κτηνοτροφία, το κυνήγι αλλά και για την υφαντουργία,την καλαθοπλεκτική, την
αγγειοπλαστική και τη µαρµαρογλυπτική. «Μια µατιά στην κοινωνική ζωή» ρίχνει η τρίτη ενότητα που
παρουσιάζει µια συνάθροιση κοινωνικού ή τελετουργικού χαρακτήρα µε τον «Αρπιστή» και τον «Αυλητή»,
το ειδώλιο του «Εγείροντος πρόποσιν», ειδώλια καθιστών γυναικείων µορφών, θραύσµατα από
συµπλέγµατα αγκαλιασµένων µορφών που µαρτυρούν τη σηµασία του ποτού και του χορού στην
πρωτοκυκλαδική κοινωνία. Το µαρµάρινο ειδώλιο του πολεµιστή ή κυνηγού και της συντρόφου του, όρθιος
ο άντρας, καθιστή η γυναίκα σε περίτεχνο κάθισµα που η πλάτη του φαίνεται από καθρέφτη στην
προθήκη, κυριαρχούν στην ενότητα «Κοινωνική ιεραρχία», όπου πρωταγωνιστούν κοσµήµατα, γραφίδες
από τη Νάξο, επαργυρωµένο εγχειρίδιο, η αργυρή ταινία, τα οποία µαρτυρούν στοιχεία για τη
διαστρωµάτωση της πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας.

Τέλος, στην ενότητα «Πίστεις και δοξασίες» αναδεικνύονται η ύπαρξη θρησκευτικών και µεταφυσικών
αντιλήψεων και η άσκηση τελετουργιών της εποχής µέσα από εκθέµατα όπως το «αγγείο των
περιστεριών», τηγανόσχηµο σκεύος µε παραστάσεις κυµάτων και αστρικών συµβόλων αλλά και του
γυναικείου ηβικού τριγώνου κ.ά.

Τοποθετηµένα σε διάφανες προθήκες έτσι που ο επισκέπτης µπορεί να να τα δει από όλες τις όψεις τους,
τα εκθέµατα και ο τρόπος παρουσίασής τους επιβεβαίωναν όσα επισήµανε πριν από την ξενάγηση ο Νίκος
Σταµπολίδης. Να παρουσιαστεί δηλαδή αυτός ο πολιτισµός «ως κοσµοόραµα των ανθρώπων και της
κοινωνίας τους».

Τη σηµασία του γεγονότος ότι «εκθέµατα ανασκαφών παρουσιάζονται για πρώτη φορά δίπλα σε εκθέµατα
µουσείων» επισήµανε ο Δηµήτρης Αθανασούλης προϊστάµενος της Εφορείας Κυκλάδων, ο οποίος τόνισε
επίσης την «τεράστια απώλεια πληροφορίας που έχουµε για την περίοδο αυτή µετά τη λεηλασία του
κυκλαδικού πολιτισµού και της κοινωνίας που τον παρήγαγε κατά τον 20ό αιώνα».

Από τα 200 αντικείµενα της έκθεσης, τα 98 προέρχονται από τα Μουσεία Σύρου, Νάξου, Πάρου και
Απειράνθου, 24 από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και 5 από το Μουσείο Κανελλοπούλου.

Source:: GoogleNews-Culture
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Η κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν
Mητέρα µε παιδί, γυναίκα µε διογκωµένη κοιλιά σε εγκυµοσύνη, γυναίκα λεχώνα, στεατοπυγική γυναικεία
µορφή. Θραύσµατα από συµπλέγµατα αγκαλιασµένων µορφών, η ανάγκη µιας µικρής κοινωνίας για
γονιµότητα και οικογένεια. Μία πλάκα µε επίκρουστη παράσταση, ενδεχοµένως ηλιοαστρικού συµβόλου.

Η έκθεση «Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» µε επίκεντρο τον άνθρωπο, ανοίγει ένα παράθυρο στον
χωροχρόνο στα κυκλαδονήσια των µικρών οικισµών -µόλις 10 έως 13 στρεµµάτων γης- και των
πρωτοπόρων θαλασσοπόρων. 

Κι εφόσον δεν υπάρχουν τεκµήρια γραφής για την Πρωτοκυκλαδική περίοδο, παρά µόνον από
µετεγενέστερους ιστορικούς τον 5ο αι. πΧ, η έκθεση δεν µπορεί παρά να είναι «ενσταντανέ µιας χαµένης
πραγµατικότητας» κατά τον Νίκο Σταµπολίδη, διευθυντή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Λιτή, διδακτική, περιεκτική η προαναγγελθείσα έκθεση για τα τριαντάχρονα του Μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης, που ανοίγει στις 9/12 για το κοινό, συνδυάζει αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που
προέρχονται από ανασκαφές, µε εκθέµατα της συλλογής του Μουσείου.

Συνολικά, 191 αρχαία αντικείµενα, προερχόµενα: από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου, την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (98 έργα από τα Μουσεία Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

«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 Πικασό κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια
αυστηρή τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση της πλειονότητας από την
αρχαιολογική τους συνάφεια, στέρησε τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις
πολιτισµικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε» τονίζει ο Ν. Σταµπολίδης.

Οι ενότητες της έκθεσης διαρθρώνονται γύρω από τους πυρήνες της κοινωνίας, τις ασχολίες, τις τέχνες
και τεχνικές των κατοίκων των Κυκλάδων: την αγροτοκτηνοτροφία, όπως παριστούν οµοιώµατα πτηνών,
ζωόµορφα αγγεία, ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις κυνηγιού και ψαριών. 

Τα εργαλεία και τέχνες µε τον εξοπλισµό που είχαν στην διάθεσή τους οι τεχνίτες, για την παραγωγή
έργων: όπως λίθινα πριονωτά εργαλεία, χάλκινους πελέκεις, µαχαίρια και τα τέχνεργα τους: πήλινα και
µαρµάρινα αγγεία, αγγεία µε αποτύπωµα ψάθας που αποδεικνύει την ενασχόληση των νησιωτών της 3ης
χιλιετίας µε την υφαντική, την καλαθοπλεκτική.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν
Η έκθεση που ανοίγει παράθυρο σε µια χαµένη πραγµατικότητα.

Δηµοσίευση | 9 Δεκεµβρίου 2016

Mητέρα µε παιδί, γυναίκα µε διογκωµένη κοιλιά σε εγκυµοσύνη, γυναίκα λεχώνα, στεατοπυγική γυναικεία
µορφή. Θραύσµατα από συµπλέγµατα αγκαλιασµένων µορφών, η ανάγκη µιας µικρής κοινωνίας για
γονιµότητα και οικογένεια. Μία πλάκα µε επίκρουστη παράσταση, ενδεχοµένως ηλιοαστρικού συµβόλου.

Η έκθεση «Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» µε επίκεντρο τον άνθρωπο, ανοίγει ένα παράθυρο στον
χωροχρόνο στα κυκλαδονήσια των µικρών οικισµών -µόλις 10 έως 13 στρεµµάτων γης- και των
πρωτοπόρων θαλασσοπόρων. 

Κι εφόσον δεν υπάρχουν τεκµήρια γραφής για την Πρωτοκυκλαδική περίοδο, παρά µόνον από
µετεγενέστερους ιστορικούς τον 5ο αι. πΧ, η έκθεση δεν µπορεί παρά να είναι «ενσταντανέ µιας χαµένης
πραγµατικότητας» κατά τον Νίκο Σταµπολίδη, διευθυντή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Λιτή, διδακτική, περιεκτική η προαναγγελθείσα έκθεση για τα τριαντάχρονα του Μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης, που ανοίγει στις 9/12 για το κοινό, συνδυάζει αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που
προέρχονται από ανασκαφές, µε εκθέµατα της συλλογής του Μουσείου.

Συνολικά, 191 αρχαία αντικείµενα, προερχόµενα: από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου, την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (98 έργα από τα Μουσεία Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

«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 Πικασό κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια
αυστηρή τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση της πλειονότητας από την
αρχαιολογική τους συνάφεια, στέρησε τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις
πολιτισµικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε» τονίζει ο Ν. Σταµπολίδης.

Οι ενότητες της έκθεσης διαρθρώνονται γύρω από τους πυρήνες της κοινωνίας, τις ασχολίες, τις τέχνες
και τεχνικές των κατοίκων των Κυκλάδων: την αγροτοκτηνοτροφία, όπως παριστούν οµοιώµατα πτηνών,
ζωόµορφα αγγεία, ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις κυνηγιού και ψαριών. 

Τα εργαλεία και τέχνες µε τον εξοπλισµό που είχαν στην διάθεσή τους οι τεχνίτες, για την παραγωγή
έργων: όπως λίθινα πριονωτά εργαλεία, χάλκινους πελέκεις, µαχαίρια και τα τέχνεργα τους: πήλινα και
µαρµάρινα αγγεία, αγγεία µε αποτύπωµα ψάθας που αποδεικνύει την ενασχόληση των νησιωτών της 3ης
χιλιετίας µε την υφαντική, την καλαθοπλεκτική.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Henry Adams, 1838-1918, Αµερικανός ιστορικός
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Η κυκλαδική κοινωνία το 3200 π.Χ.!

Το άγαλµα  που φέρει σηµάδια  από το πριόνι των αρχαιοκαπήλων και άλλα  190 αντικείµενα
σε έκθεση για  τον πρώτο ελληνικό πολιτισµό

Από τη 
Γιώτα Βαζούρα

Μ 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 «µοσχοπουλήσουν» 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 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 επιτεύγµατά 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 (Απείρανθος), της Σύρου και της Πάρου (98
έργα), από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο (24 έργα) αλλά και από το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας
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 τις αυλακώσεις στην κοιλιά.
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Στη δεύτερη θεµατική, η οποία είναι αφιερωµένη στις ασχολίες, στις τέχνες και τις 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 τηγανόσχηµο σκεύος µε παραστάσεις κυµάτων αλλά και το λεγόµενο αρσενικούδι. Πρόκειται για ένα
ειδώλιο, το οποίο τη δεκαετία του '90 -σε συνεννόηση µε την ελληνική Πολιτεία- αγόρασε σε δηµοπρασία ο
Γιάννης Γουλανδρής.

Οι φωτογραφίες του Μακ Κέιµπ

Παράλληλα 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
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Οταν ξένα δηµοσιεύµατα τροφοδοτούν πολιτικό καβγά

Οι συναντήσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα  µε τους πολιτικούς αρχηγούς για  το
Κυπριακό, την προσεχή Δευτέρα , έχουν δύο όψεις.

Η κυβέρνηση Σαµαρά - Βενιζέλου αποφάσισε να σηµάνει το τέλος των δικών της ψευδαισθήσεων,
στέλνοντας το περιβόητο mail Χαρδούβελη και εφαρµόζοντας έναν παράλογο και άδικο ΕΝΦΙΑ. 

Οι χώρες, πλέον, «εκπροσωπούνται» από τα καρτέλ και τις πολυεθνικές

Ο Άγιος Βασίλειος και τα δώρα που έφερε για τους πολιτικούς.
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«Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» σε µια ξεχωριστή έκθεση
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης γιορτάζει τα 30 χρόνια του µε την ατµοσφαιρική και πολύ ενδιαφέρουσα
έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν».

Φωτό: Πάρις Ταβιτιάν

Στην έκθεση αυτή ο πρωτοκυκλαδικός πολιτισµός παρουσιάζεται µε µοντέρνα µουσειογραφική µατιά, µέσα
από επιλεγµένα αρχαιολογικά ευρήµατα που αναδεικνύονται µε συµπληρωµατικές πληροφορίες σε ένα
υποβλητικά φωτισµένο χώρο. Μια πολύ ατµοσφαιρική έκθεση που µας αποκαλύπτει τις άγνωστες πλευρές
ενός ιδιαίτερου πολιτισµού σε αρχιτεκτονική επιµέλεια του Άρη Ζαµπίκου, µε ωραία διαµορφωµένα σηµεία
για να καθίσει κανείς και να παρακολουθήσει τα βίντεο, καθώς επίσης και µια πολύ ωραία συνοδευτική
ταινία των Αθηνάς - Ραχήλ Τσαγκάρη και Μαρίας Χατζάκου.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 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, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου ), καθώς και από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. Η έκθεση
πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου.

Robert McCabe, Mύκονος 1955. Χορευτές σε ένα πανηγύρι στην Ανω Μεριά

Παράλληλα µε την έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
παρουσιάζει, από Δεκέµβριο µέχρι Μάρτιο, την έκθεση φωτογραφίας µε τίτλο  «Robert McCabe. Αναµνήσεις
& Μνηµεία του Αιγαίου». 

Robert McCabe, Kατάστρωµα στο ατµόπλοιο Δέσποινα. Αφιερωµένη στον Alfred Stieglitz.

Η Πρόεδρος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Σάντρα Μαρινοπούλου, προσκάλεσε τον Robert McCabe να
παρουσιάσει την έκθεση αυτή γνωρίζοντας τις φωτογραφίες του των αρχαιολογικών χώρων αλλά και  τις
φωτογραφίες του από εικόνες της καθηµερινής ζωής στο Αιγαίο. Οι δύο αυτές θεµατικές πλαισιώνουν
αρµονικά την έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν».

Πώς ζούσαν οι Κυκλαδίτες 5000 χρόνια πριν;

Φωτό: Πάρις Ταβιτιάν

Από την έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» µπορεί κανείς να καταλάβει πολλά για τις
Κυκλάδες της εποχής εκείνης. Πυρήνες της κοινωνίας είναι ο άνδρας, η γυναίκα και η οικογένεια όπως
παρουσιάζονται µέσα από κυκλαδικά ειδώλια ανδρών και γυναικών και θραύσµατα από συµπλέγµατα
µορφών που σχετίζονται µε τη γονιµότητα, την αναπαραγωγή και την οικογενειακή σχέση καθώς επίσης
και θραύσµα από σύµπλεγµα ειδωλίων που αναγνωρίζεται ως «Μητέρα και παιδί».

Όσον αφορά την κοινωνική οργάνωση τεκµηριώνεται η ύπαρξη κοινωνικής ιεραρχίας τόσο από εµβλήµατα
εξουσίας (π.χ. διαδήµατα ) όσο και από διακριτικά µιας υψηλής κοινωνικής τάξης για παράδειγµα, το
χάλκινο επαργυρωµένο εγχειρίδιο και οι σφραγίδες από τη Νάξο. Ορισµένα µάλιστα από τα µαρµάρινα
κυκλαδικά ειδώλια αποτυπώνουν τέτοιου είδους κατηγορίες διαστρωµάτωσης όπως το µαρµάρινο ειδώλιο
του πολεµιστή ή κυνηγού και της συντρόφου του.

Φωτό: Πάρις Ταβιτιάν

Περνώντας σε πιο πρακτικά ζητήµατα, οι κυκλαδίτες ασχολούνταν µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία
όπως αποδεικνύεται από τα οµοιώµατα πτηνών και από ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις κυνηγιού και
ψαριών, χάλκινα αγκίστρια, αγγείο µε ίχνη ελαιολάδου και πήλινα αγγεία µε αποτύπωµα φύλλου στη βάση
τους. Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνουν την συµπληρωµατική ενασχόληση των νησιωτών µε την
κτηνοτροφία, το κυνήγι, την αλιεία και την καλλιέργεια της γης για την κάλυψη των καθηµερινών
αναγκών επιβίωσης.

Μαρµάρινο ειδώλιο γυναικείας µορφής. Προκανονικός τύπος. (περ. 3200-2800 π.Χ.). Αθήνα, Μουσείο Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, αρ. Δ 1921. Photo © Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αθηνών/Ειρ. Μίαρη

Τα πρωτοκυκλαδικά τέχνεργα, όπως πήλινα και µαρµάρινα αγγεία και ειδώλια, υφαντικά βάρη και αγγεία
µε αποτύπωµα ψάθας στη βάση τους, αποδεικνύουν την ενασχόληση των νησιωτών µε την υφαντική, την
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καλαθοπλεκτική, την αγγειοπλαστική, τη µαρµαρογλυπτική αλλά συγχρόνως και µε τη ναυπηγική τέχνη.

Φωτό: Πάρις Ταβιτιάν

Η κοινωνική ζωή και η ψυχαγωγία περιστρέφονταν γύρο από συναθροίσεις, µουσική, χορό και ποτό,
στοιχεία προερχόµενα από µαρµάρινα ειδώλια µουσικών ο «Αρπιστής» και ο «Αυλητής», το ειδώλιο του
«Εγείροντος πρόποσιν», ειδώλια καθιστών γυναικείων µορφών, θραύσµατα από συµπλέγµατα
αγκαλιασµένων µορφών και µια πλάκα µε επίκρουστη παράσταση χορού.

Μαρµάρινο γυναικείο ειδώλιο από σύµπλεγµα µορφών. Το χέρι στην πλάτη ανήκε σε άλλη µορφή, η οποία
εναγκαλιζόταν τη σωζόµενη. Έπειτα από ατύχηµα το σηµείο θραύσης εξοµαλύνθηκε και η θέση του
χεριού αποδόθηκε εντελώς αφύσικα. (περ. 2700-2400/2300 π.Χ.). Αθήνα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ΝΓ
330. Photo © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης/Ειρ. Μίαρη.

Οι δοξασίες της εποχής εκείνης σχετίζονταν µε τη γονιµότητα όπως µαρτυρούν τα ευρήµατα. Σχετικά
αντικείµενα είναι το «αγγείο των περιστεριών», το τηγανόσχηµο σκεύος µε παραστάσεις κυµάτων και
αστρικών συµβόλων αλλά και του γυναικείου ηβικού τριγώνου και µια πλάκα µε παράσταση σπείρας.

INFO 
|Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Νεοφύτου Δούκα 4 και Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1, Αθήνα 10674
Μέχρι Μάρτιος 2017 Τηλ: (+30 ) 210-7228321/3 Σελίδα: cycladic.gr Γενική Είσοδος κάθε Δευτέρα: €5 Είσοδος
και για τις δύο εκθέσεις: €7 Μειωµένη είσοδος: - άτοµα άνω των 65 ετών: € 3,5 - φοιτητές, άτοµα 19-26
ετών: € 3,5 - οµάδες 15 ατόµων και άνω: € 5 (ανά άτοµο )

Για τους Φίλους του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης η είσοδος είναι ελεύθερη. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα,
Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 10.00-17.00, Πέµπτη: 10.00-20.00, Κυριακή: 11.00-17.00. Ξεναγήσεις στην
έκθεση από το Σάββατο 17 Δεκεµβρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή 12.00 & 15.00
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«Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν», στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Πώς ήταν η χλωρίδα  και η πανίδα  των Κυκλάδων 5000 χρόνια  πριν;  Ποιοι ήταν οι πυρήνες
της κοινωνίας τους; Ποια  ήταν η κοινωνική διαστρωµάτωση; Πώς κάλυπταν τις ανάγκες
διαβίωσης οι κάτοικοι των νησιών;(κτηνοτραφία , κυνήγι, αλιεία ,γεωργία;)

Yπήρχαν γνώσεις ναυπηγικής, υφαντικής ακόµη και καλαθοπλεκτικής; Με ποιον τρόπο
ψυχαγωγούνταν; Tί ρόλο είχε η µουσική, το ποτό και ο χορός στη ζωή τους; Ποιες ήταν οι
τελετουργίες και οι λατρείες τους; Γνωρίζουµε στοιχεία για τις πίστεις και τις δοξασίες τους;

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συµπληρώνοντας το 2016 τα 30 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας του,
διοργανώνει την έκθεση µε τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» που θα διαρκέσει από αρχές
Δεκεµβρίου 2016 µέχρι τέλη Μαρτίου 2017.  Καθώς 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 Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 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, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

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 20ου
αιώνα, όπως ο Modigliani, ο Brancusi, ο Matisse, ο Picasso κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια αυστηρή
τυπολογική παρουσίαση, στέρησε συχνά τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις
πολιτισµικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε.  Η  έκθεση  «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»
έρχεται  να καλύψει αυτό το κενό και να αναδείξει µε κατανοητό τρόπο την καθηµερινή ζωή και τις
ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν!

Η  έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης  «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»  η οποία περιλαµβάνει
και αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που προέρχονται από ανασκαφές, έρχεται  να καλύψει
αυτό το κενό χωρίς να παραλείψει να θίξει και την αρχαιοκαπηλία, που έπληξε βαρύτατα τον κυκλαδικό
πολιτισµό.  Αναδεικνύει δε µε λιτό, αισθητικά προσεγµένο αλλά συγχρόνως κατανοητό τρόπο, τη ζωή και
τις ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν.
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Αρχαιολογική έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» για τα 30 χρόνια
λειτουργίας του Μουσείου

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συμπληρώνοντας το 2016 τα 30 χρόνια  δημιουργικής παρουσίας
του, διοργανώνει την έκθεση με τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»,  υπό την επιμέλεια
του Διευθυντή του, Καθηγητή Νίκου Σταμπολίδη, που ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό στις 8
Δεκεµβρίου. Καθώς 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.), το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, τις ασχολίες
των κατοίκων, τις κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις τους, τις πίστεις και τις δοξασίες τους, μέσα
από τα δηµιουργήµατα του ίδιου του Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 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, Απειράνθου,
Σύρου και Πάρου), καθώς και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Η έκθεση πραγματοποιείται με την οικονομική συμβολή του Συνεργαζόμενου Ιδρύματος Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

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 Modigliani, ο Brancusi, ο Matisse, ο Picasso κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους με μια αυστηρή
τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση της πλειονότητας από την αρχαιολογική τους
συνάφεια, στέρησε τους συσχετισμούς των αρχαιολογικών εκθεμάτων με τις πολιτισμικές εξελίξεις της
κοινωνίας που τα παρήγαγε.

Η  έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης  «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»  η οποία
περιλαμβάνει και αρχαιότητες από τα μουσεία των Κυκλάδων που προέρχονται από ανασκαφές, έρχεται 
να καλύψει αυτό το κενό χωρίς να παραλείψει να θίξει και την αρχαιοκαπηλία, που έπληξε βαρύτατα τον
κυκλαδικό πολιτισμό.  Αναδεικνύει δε με λιτό, αισθητικά προσεγμένο αλλά συγχρόνως κατανοητό τρόπο,
τη ζωή και τις ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν.

Η έκθεση θα συνοδεύεται από επιστημονικό κατάλογο στα ελληνικά και τα αγγλικά σε επιστημονική
συνεπιµέλεια  του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.

Για τις ενότητες της έκθεσης πατήστε εδώ.

Έκθεση φωτογραφίας «Robert McCabe. Αναµνήσεις & Μνηµεία  του Αιγαίου».

Παράλληλα με την έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν» το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
παρουσιάζει, από Δεκέμβριο μέχρι Μάρτιο, την έκθεση φωτογραφίας με τίτλο  «Robert
McCabe Αναµνήσεις & Μνηµεία  του Αιγαίου».

Λεπτοµέριες για την έκθεση φωτογραφίας εδώ
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«Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν» : Δεκέµβριος 2016 – Μάρτιος 2017

«Robert McCabe. Αναµνήσεις & Mνηµεία  του Αιγαίου»: Δεκέµβριος 2016 –Μάρτιος 2017.

Είσοδος και για  τις δύο εκθέσεις: 7€  

Μειωµένη είσοδος:
– άτοµα άνω των 65 ετών: € 3,5
– φοιτητές, άτοµα 19-26 ετών: € 3,5
– οµάδες 15 ατόµων και άνω: € 5 (ανά άτοµο)*

Γενική Είσοδος κάθε Δευτέρα:  5€.

Φίλοι Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, είσοδος ελεύθερη.

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 10.00-17.00, Πέμπτη: 10.00-20.00, Κυριακή:
11.00-17.00, Τρίτη: Κλειστό.

Ξεναγήσεις στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12.00 & 15.00

Ηµεροµηνία έναρξης ξεναγήσεων:  Σάββατο 17 Δεκεµβρίου

Κόστος: Με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης/ Είσοδος ελεύθερη για τους Φίλους του ΜΚΤ

Δελτία προτεραιότητας θα ξεκινούν να δίνονται 1 ώρα πριν από κάθε προγραµµατισµένη ξενάγηση.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διεύθυνση : Νεοφύτου Δούκα 4 και Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1
T.K.106 74, Αθήνα
Τηλέφωνο επικοινωνίας (+30) 210 7228321-3
cycladic.gr
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Πώς ήταν η ζωή στις Κυκλάδες κάποτε;

Πώς ήταν η χλωρίδα και η πανίδα των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν; Ποιοι ήταν οι πυρήνες της κοινωνίας
τους; Ποια ήταν η κοινωνική διαστρωµάτωση;

Μια  καταπληκτική αρχαιολογική έκθεση, «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν», πραγµατοποιείται
για τα 30 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης. 

Πώς ήταν η χλωρίδα και η πανίδα των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν;
Ποιοι ήταν οι πυρήνες της κοινωνίας τους;
Ποια ήταν η κοινωνική διαστρωµάτωση;
Πώς κάλυπταν τις ανάγκες διαβίωσης οι κάτοικοι των νησιών;(κτηνοτραφία, κυνήγι, αλιεία,γεωργία;)
Yπήρχαν γνώσεις ναυπηγικής, υφαντικής ακόµη και καλαθοπλεκτικής;
Με ποιον τρόπο ψυχαγωγούνταν;
Tι ρόλο είχε η µουσική, το ποτό και ο χορός στη ζωή τους;
Ποιες ήταν οι τελετουργίες και οι λατρείες τους;
Γνωρίζουµε στοιχεία για τις πίστεις και τις δοξασίες τους;

Mύκονος 1955. Χορευτές σε ένα πανηγύρι στην Ανω Μεριά

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συµπληρώνοντας το 2016 τα 30 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας του,
διοργανώνει την έκθεση µε τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»,  υπό την επιµέλεια του
Διευθυντή του, Καθηγητή Νίκου Σταµπολίδη, που ανοίγει τις πόρτες της στο κοινό στις 8 Δεκεµβρίου.
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Καθώς 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.), το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, τις ασχολίες των κατοίκων, τις
κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις τους, τις πίστεις και τις δοξασίες τους, µέσα από τα
δηµιουργήµατα του ίδιου του Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 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, Απειράνθου, Σύρου και
Πάρου), καθώς και από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας
Κανελλοπούλου. 

Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Kατάστρωµα στο ατµόπλοιο Δέσποινα. Αφιερωµένη στον Alfred Stieglitz.  

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 Modigliani, ο Brancusi, ο Matisse, ο Picasso κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια αυστηρή
τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση της πλειονότητας από την αρχαιολογική τους
συνάφεια, στέρησε τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις πολιτισµικές εξελίξεις της
κοινωνίας που τα παρήγαγε.  
Η  έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης  «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»  η οποία περιλαµβάνει

http://www.womantoc.gr/life/article/pos-itan-i-zoi-stis-kyklades-kapote


http://www.womantoc.gr/

 Publication date: 09/12/2016 15:56

 Alexa ranking (Greece): 928

 http://www.womantoc.gr/life/article/pos-itan-i-zoi-stis-kyklades-kapote

και αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που προέρχονται από ανασκαφές, έρχεται  να καλύψει
αυτό το κενό χωρίς να παραλείψει να θίξει και την αρχαιοκαπηλία, που έπληξε βαρύτατα τον κυκλαδικό
πολιτισµό.  Αναδεικνύει δε µε λιτό, αισθητικά προσεγµένο αλλά συγχρόνως κατανοητό τρόπο, τη ζωή και
τις ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν. 

Σαντορίνη 1963. Θέα προς το νοτιά από την αρχαία Θήρα προς την Περίσσα. Από αριστερά προς τα δεξιά
Robert Dillon-Corneck και Dr. Allen Tanney

Ενότητες της έκθεσης

1.ΠΥΡΗΝΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Παρουσιάζονται κυκλαδικά ειδώλια ανδρών και γυναικών και θραύσµατα από συµπλέγµατα µορφών που
σχετίζονται µε τη γονιµότητα, την αναπαραγωγή και την οικογενειακή σχέση, όπως π.χ. γυναικεία ειδώλια
σε κατάσταση εγκυµοσύνης και λοχείας (εγχαράξεις στην κοιλιακή χώρα) και θραύσµα από σύµπλεγµα
ειδωλίων που αναγνωρίζεται ως «Μητέρα και παιδί».

2. ΑΣΧΟΛΙΕΣ, ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ          
Στη δεύτερη ενότητα επιχειρείται να παρουσιαστεί το σύνολο του φάσµατος των ασχολιών των κατοίκων
των Κυκλάδων της Πρωτοκυκλαδικής περιόδου:

ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ
Εδώ εκτίθενται οµοιώµατα πτηνών, ζωόµορφα αγγεία σε σχήµα χοίρων, ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις
κυνηγιού και ψαριών, χάλκινα αγκίστρια, αγγείο µε ίχνη ελαιολάδου και πήλινα αγγεία µε αποτύπωµα
φύλλου στη βάση τους, επιβεβαιώνοντας έτσι την εκ παραλλήλου ενασχόληση των νησιωτών µε την
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κτηνοτροφία, το κυνήγι, την αλιεία και την καλλιέργεια της γης για την κάλυψη των καθηµερινών
αναγκών επιβίωσης.

Μαρµάρινο ειδώλιο γυναικείας µορφής. Προκανονικός τύπος (περ. 3200-2800 π.Χ.) Αθήνα, Μουσείο Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, αρ. Δ 1921. Photo © Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αθηνών/Ειρ. Μίαρη

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΕΣ
Στην υποενότητα αυτή παρουσιάζεται ο εργαλειακός εξοπλισµός που είχαν στη διάθεσή τους οι τεχνίτες
για την παραγωγή τεχνέργων: λεπίδες, λίθινα πριονωτά εργαλεία, χάλκινοι πελέκεις, µαχαίρια, πριόνια και
σµίλες, αγγεία προετοιµασίας και αποθήκευσης του χρώµατος.
Στη συνέχεια εκτίθενται Πρωτοκυκλαδικά τέχνεργα, όπως π.χ. πήλινα αγγεία, µαρµάρινα αγγεία και
ειδώλια, υφαντικά βάρη και αγγεία µε αποτύπωµα ψάθας στη βάση τους, αποδεικνύοντας την ενασχόληση
των νησιωτών της 3ης χιλιετίας π.Χ. µε την υφαντική, την καλαθοπλεκτική, την αγγειοπλαστική, τη
µαρµαρογλυπτική, την κατασκευή δηλαδή µαρµάρινων αγγείων και ειδωλίων, αλλά συγχρόνως και µε τη
ναυπηγική τέχνη. Μικρό τµήµα αφορά στις επισκευές ειδωλίων και σκευών. Ειδική είναι η υποενότητα που
αφορά στα ειδώλια, τα ευδιάκριτα σύµβολα του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισµού.

3. ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ
Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται µία συνάθροιση κοινωνικού ή τελετουργικού χαρακτήρα στις Κυκλάδες
κατά την 3η χιλιετία π.Χ. Παρουσιάζονται µαρµάρινα ειδώλια µουσικών, ο «Αρπιστής» και ο «Αυλητής», το
ειδώλιο του «Εγείροντος πρόποσιν», ειδώλια καθιστών γυναικείων µορφών, θραύσµατα από συµπλέγµατα
αγκαλιασµένων µορφών και µια πλάκα µε επίκρουστη παράσταση χορού, αποτελώντας µαρτυρίες για τη
σηµασία της µουσικής, του ποτού και του χορού στην Πρωτοκυκλαδική κοινωνία.       

4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΕΡΑΡΧΙΑ
Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται έργα που µπορούν να µας χαρίσουν πληροφορίες για την κοινωνική
διαστρωµάτωση της Πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας. Τεκµηρίωση για την ύπαρξη της κοινωνικής ιεραρχίας
παρέχεται τόσον από εµβλήµατα εξουσίας (π.χ. διαδήµατα) όσον και από διακριτικά µιας υψηλής
κοινωνικής τάξης, όπως π.χ. το χάλκινο επαργυρωµένο εγχειρίδιο και οι σφραγίδες από τη Νάξο,  η
αργυρή ταινία, καθώς και τα κοσµήµατα. Ορισµένα µάλιστα από τα µαρµάρινα κυκλαδικά ειδώλια
αποτυπώνουν τέτοιου είδους κατηγορίες διαστρωµάτωσης, όπως π.χ. το µαρµάρινο ειδώλιο του πολεµιστή
ή κυνηγού και της συντρόφου του.
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Μαρµάρινος κορµός γυναικείου ειδωλίου µε διογκωµένη κοιλιά. Η διόγκωση της κοιλιάς προδίδει
κατάσταση εγκυµοσύνης. Κανονικός τύπος, παραλλαγή Δωκαθισµάτων (περ. 2700-2400/2300 π.Χ.) Κυκλάδες,
Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου, αρ. ευρ. 358. Photo © Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων/Ειρ. Μίαρη

5. ΠΙΣΤΕΙΣ ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΙΕΣ
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Στην πέµπτη ενότητα παρουσιάζονται αντικείµενα, όπως π.χ. το «αγγείο των περιστεριών», τηγανόσχηµο
σκεύος µε παραστάσεις κυµάτων και αστρικών συµβόλων αλλά και του γυναικείου ηβικού τριγώνου,
κέρνοι, µια πλάκα µε παράσταση σπείρας, το γυναικείο άγαλµα και το τµήµα ανδρικού αγάλµατος, το
λεγόµενο «αρσενικούδι», από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, τα οποία έχουν σχετιστεί µε την ύπαρξη
θρησκευτικών και µεταφυσικών αντιλήψεων και την άσκηση τελετουργιών κατά την Πρωτοκυκλαδική
περίοδο.

Η έκθεση θα συνοδεύεται από επιστηµονικό κατάλογο στα ελληνικά και τα αγγλικά σε επιστηµονική
συνεπιµέλεια του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων.
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Μαρµάρινο γυναικείο ειδώλιο από σύµπλεγµα µορφών. Το χέρι στην πλάτη ανήκε σε άλλη µορφή, η οποία
εναγκαλιζόταν τη σωζόµενη. Έπειτα από ατύχηµα το σηµείο θραύσης εξοµαλύνθηκε και η θέση του
χεριού αποδόθηκε εντελώς αφύσικα. (περ. 2700-2400/2300 π.Χ.) Αθήνα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ΝΓ 330.
Photo © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης/Ειρ. Μίαρη
TAGS
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191 αντικείµενα µαρτυρούν την καθηµερινότητα στις Κυκλάδες 5.000 χρόνια
πριν [εικόνες]

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συµπληρώνοντας 30
χρόνια δηµιουργικής παρουσίας του, διοργανώνει την
έκθεση µε τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια
πριν», υπό την επιµέλεια του Διευθυντή του, Καθηγητή
Νίκου Σταµπολίδη.

Καθώς 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.), το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, τις ασχολίες των κατοίκων, τις
κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις τους, τις πίστεις και τις δοξασίες τους, µέσα από τα
δηµιουργήµατα του ίδιου του Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 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, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.
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Mητέρα µε παιδί, γυναίκα µε διογκωµένη κοιλιά σε εγκυµοσύνη, γυναίκα λεχώνα, στεατοπυγική
γυναικεία µορφή. 

Θραύσµατα από συµπλέγµατα αγκαλιασµένων µορφών, η ανάγκη µιας µικρής κοινωνίας για γονιµότητα και
οικογένεια. Μία πλάκα µε επίκρουστη παράσταση, ενδεχοµένως ηλιοαστρικού συµβόλου.

Η έκθεση «Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» µε επίκεντρο τον άνθρωπο, ανοίγει ένα παράθυρο στον
χωροχρόνο στα κυκλαδονήσια των µικρών οικισµών -µόλις 10 έως 13 στρεµµάτων γης- και των
πρωτοπόρων θαλασσοπόρων. Κι εφόσον δεν υπάρχουν τεκµήρια γραφής για την Πρωτοκυκλαδική περίοδο,
παρά µόνον από µετεγενέστερους ιστορικούς τον 5ο αι. πΧ, η έκθεση δεν µπορεί παρά να είναι
«ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας» κατά τον Νίκο Σταµπολίδη, διευθυντή του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης.

Λιτή, διδακτική, περιεκτική η προαναγγελθείσα έκθεση για τα τριαντάχρονα του Μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης, που ανοίγει στις 9/12 για το κοινό, συνδυάζει αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που
προέρχονται από ανασκαφές, µε εκθέµατα της συλλογής του Μουσείου.

«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 Πικασό κ.ά. 
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Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια αυστηρή τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση
της πλειονότητας από την αρχαιολογική τους συνάφεια, στέρησε τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών
εκθεµάτων µε τις πολιτισµικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε» τονίζει ο Ν. Σταµπολίδης.

Οι ενότητες της έκθεσης διαρθρώνονται γύρω από τους πυρήνες της κοινωνίας, τις ασχολίες, τις τέχνες
και τεχνικές των κατοίκων των Κυκλάδων: την αγροτοκτηνοτροφία, όπως παριστούν οµοιώµατα πτηνών,
ζωόµορφα αγγεία, ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις κυνηγιού και ψαριών. 

Τα εργαλεία και τέχνες µε τον εξοπλισµό που είχαν στην διάθεσή τους οι τεχνίτες, για την παραγωγή
έργων: όπως λίθινα πριονωτά εργαλεία, χάλκινους πελέκεις, µαχαίρια και τα τέχνεργα τους: πήλινα και
µαρµάρινα αγγεία, αγγεία µε αποτύπωµα ψάθας που αποδεικνύει την ενασχόληση των νησιωτών της 3ης
χιλιετίας µε την υφαντική, την καλαθοπλεκτική.
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Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ενότητα για την κοινωνική ζωή στις Κυκλάδες την 3η χιλιετία πΧ µε τα
µαρµάρινα ειδώλια µουσικών-ο «Αρπιστής», ο «Αυλητής», το ειδώλιο του «Εγείροντος πρόποσιν»- τα
ειδώλια καθιστών γυναικών. 

Όπως επίσης η ενότητα για την κοινωνική ιεραρχία και διαστρωµάτωση της Πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας. 

Τέλος, στην ενότητα «πίστεις και δοξασίες», εκτίθενται, µεταξύ άλλων, αντικείµενα που έχουν συσχετιστεί
µε την ύπαρξη θρησκευτικών και µεταφυσικών αντιλήψεων στην άσκηση λειτουργιών στην
Πρωτοκυκλαδική περίοδο.

Παράλληλα µε την έκθεση «Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» πραγµατοποίείται και έκθεση
φωτογραφίας του «Robert Mc Cabe. Αναµνήσεις και Μνηµεία του Αιγαίου» της δεκαετίας του ’50.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Αρχαιολογική έκθεση, «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» για τα 30 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου

Πηγή: www.iefimerida.gr
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Αναµνήσεις και ιστορία από τις Κυκλάδες στο κέντρο της Αθήνας

Τον γνωρίσαµε στον γραφικό Πόρο. Οι υπέροχες φωτογραφίες του µε τα  Αιγαιοπελαγίτικα
καΐκια  φιλοξενήθηκαν για  ένα  µήνα  στη Γκαλερί Citronne, στα  πλαίσια  του 4ου Ναυτικού
Σαλονιού Παραδοσιακών Σκαφών.

Ο Αµερικάνος φιλέλληνας φωτογράφος Robert McCabe εκθέτει φωτογραφίες του µε τις «Αναµνήσεις &
Μνηµεία του Αιγαίου», µέχρι τον ερχόµενο Μάρτιο, στο Μουσείο Κυκλαδίτικης Τέχνης (Νεοφύτου
Δούκα 4 και Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1 Αθήνα).

Η έκθεση   του  γνωστού   φωτογράφου,  περιλαµβάνει  δύο   ενότητες µε  διαφορετικό θέµα   αλλά   µε  
κοινό   στοιχείο   τις   ελληνικές   θάλασσες   και   τον   ρόλο   που διαδραµάτισαν στις κοινωνίες των
ανθρώπων στο Αιγαίο ανά τους αιώνες. Η πρώτη ενότητα µε τίτλο «Τα νησιά όπου σταµάτησε ο χρόνος»
παρουσιάζει πτυχές της ζωής στο Αιγαίο τις δεκαετίες του 1950 και του 1960.  Τότε που η καθηµερινότητα
κυλούσε χωρίς ηλεκτρισµό, δρόµους, αυτοκίνητα, τηλέφωνα, τρεχούµενο νερό και οχηµαταγωγά πλοία. Οι
υποδοµές που είχαν στη διάθεσή τους οι άνθρωποι το ’60,δεν φαίνεται να διέφεραν πολύ σε σχέση µε
αυτές από το αρχαίο παρελθόν. Οι 40 φωτογραφίες αυτής της ενότητας καλύπτουν τέσσερα θέµατα:
γιορτές, γυναικείες ασχολίες, ανδρικές ασχολίες και εργασία στη θάλασσα. Η   δεύτερη   ενότητα   µε  
τίτλο  «By  the  Sea,  by  the  Beautiful  Sea»,    µε   33 φωτογραφίες,   παρουσιάζει   παραθαλάσσιους  
αρχαιολογικούς   χώρους.   Οι περισσότερες είναι βγαλµένες το 1954 και το 1955, όταν οι χώροι αυτοί
ελάχιστα είχαν αλλάξει σε σχέση µε τις περιγραφές των περιηγητών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα τον 19ο
αιώνα. Τα πιο πολλά από τα σηµεία αυτά   έχουν µακρά ιστορία, κάποια   ως   θρησκευτικοί   χώροι,  
άλλα   ως   εµπορικά   κέντρα   και   άλλα   για   τη στρατηγική τους σηµασία. Το νήµα που τα ενώνει,
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ωστόσο, είναι η παραλιακή τους θέση. Μεταξύ των χώρων αυτών είναι η Περαχώρα, η Μεθώνη, η Δήλος,
η Ρόδος, η Κως, η Πύλος, η Σαντορίνη και το Σούνιο.

«Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»

Παράλληλα µε την έκθεση του Robert McCabe το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συµπληρώνοντας το 2016 τα
30 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας του, διοργανώνει την έκθεση µε τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια
πριν»,  υπό την επιµέλεια του Διευθυντή του, Καθηγητή Νίκου Σταµπολίδη, που ανοίγει τις πόρτες της στο
κοινό στις 8 Δεκεµβρίου. Καθώς 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.), το φυσικό περιβάλλον στο οποίο
ζούσαν, τις ασχολίες των κατοίκων, τις κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις τους, τις πίστεις και τις
δοξασίες τους, µέσα από τα δηµιουργήµατα του ίδιου του Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 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, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

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 Modigliani, ο Brancusi, ο Matisse, ο Picasso κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια αυστηρή
τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση της πλειονότητας από την αρχαιολογική τους
συνάφεια, στέρησε τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις πολιτισµικές εξελίξεις της
κοινωνίας που τα παρήγαγε.

Η  έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης  «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»  η οποία περιλαµβάνει
και αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που προέρχονται από ανασκαφές, έρχεται  να καλύψει
αυτό το κενό χωρίς να παραλείψει να θίξει και την αρχαιοκαπηλία, που έπληξε βαρύτατα τον κυκλαδικό
πολιτισµό.  Αναδεικνύει δε µε λιτό, αισθητικά προσεγµένο αλλά συγχρόνως κατανοητό τρόπο, τη ζωή και
τις ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν.

 

«Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν» : Δεκέµβριος 2016 – Μάρτιος 2017
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«Robert McCabe. Αναµνήσεις & Mνηµεία  του Αιγαίου»: Δεκέµβριος 2016 –Μάρτιος 2017

 

Είσοδος και για  τις δύο εκθέσεις: 7€  

Μειωµένη είσοδος:
– άτοµα άνω των 65 ετών: € 3,5
– φοιτητές, άτοµα 19-26 ετών: € 3,5
– οµάδες 15 ατόµων και άνω: € 5 (ανά άτοµο)*

 

Γενική Είσοδος κάθε Δευτέρα:  5€

 

Φίλοι Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, είσοδος ελεύθερη

 

 

 

 

 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 10.00-17.00, Πέµπτη: 10.00-20.00, Κυριακή:
11.00-17.00, Τρίτη: Κλειστό.

 

Ξεναγήσεις στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12.00 & 15.00

Ηµεροµηνία έναρξης ξεναγήσεων:  Σάββατο 17 Δεκεµβρίου

Κόστος: Με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης/ Είσοδος ελεύθερη για τους Φίλους του ΜΚΤ

Δελτία προτεραιότητας θα ξεκινούν να δίνονται 1 ώρα πριν από κάθε προγραµµατισµένη ξενάγηση.

 

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Νεοφύτου Δούκα 4 και

Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1
106 74, Αθήνα
Τ.: (+30) 210 7228321-3
cycladic.gr
Facebook.com/CycladicArtMuseum
Instagram: @Cycladic_museum
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Το µουσείο Κυκλαδικής Τέχνης γιορτάζει 30 χρόνια λειτουργίας
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συµπληρώνοντας 30 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας, διοργανώνει την
έκθεση µε τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν», υπό την επιµέλεια του Διευθυντή του,
Καθηγητή Νίκου Σταµπολίδη.

 

Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου. 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 Modigliani, ο Brancusi, ο Matisse, ο Picasso κ.ά.

 

 

Η έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» η οποία περιλαµβάνει
και αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που προέρχονται από ανασκαφές, έρχεται να καλύψει
αυτό το κενό χωρίς να παραλείψει να θίξει και την αρχαιοκαπηλία, που έπληξε βαρύτατα τον κυκλαδικό
πολιτισµό. Αναδεικνύει δε µε λιτό, αισθητικά προσεγµένο αλλά συγχρόνως κατανοητό τρόπο, τη ζωή και
τις ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν.
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«Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν»: Η έκθεση που ανοίγει παράθυρο σε
µια χαµένη πραγµατικότητα

Mητέρα µε παιδί, γυναίκα µε διογκωµένη κοιλιά σε εγκυµοσύνη, γυναίκα λεχώνα, στεατοπυγική γυναικεία
µορφή. Θραύσµατα από συµπλέγµατα αγκαλιασµένων µορφών, η ανάγκη µιας µικρής κοινωνίας για
γονιµότητα και οικογένεια. Μία πλάκα µε επίκρουστη παράσταση, ενδεχοµένως ηλιοαστρικού συµβόλου.

Η έκθεση «Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» µε επίκεντρο τον άνθρωπο, ανοίγει ένα παράθυρο στον
χωροχρόνο στα κυκλαδονήσια των µικρών οικισµών -µόλις 10 έως 13 στρεµµάτων γης- και των
πρωτοπόρων θαλασσοπόρων. Κι εφόσον δεν υπάρχουν τεκµήρια γραφής για την Πρωτοκυκλαδική περίοδο,
παρά µόνον από µετεγενέστερους ιστορικούς τον 5ο αι. πΧ, η έκθεση δεν µπορεί παρά να είναι
«ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας» κατά τον Νίκο Σταµπολίδη, διευθυντή του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης.

Λιτή, διδακτική, περιεκτική η προαναγγελθείσα έκθεση για τα τριαντάχρονα του Μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης, που ανοίγει στις 9/12 για το κοινό, συνδυάζει αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που
προέρχονται από ανασκαφές, µε εκθέµατα της συλλογής του Μουσείου.

Συνολικά, 191 αρχαία αντικείµενα, προερχόµενα: από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου, την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (98 έργα από τα Μουσεία Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

«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 Πικασό κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια
αυστηρή τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση της πλειονότητας από την
αρχαιολογική τους συνάφεια, στέρησε τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις
πολιτισµικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε» τονίζει ο Ν. Σταµπολίδης.

Οι ενότητες της έκθεσης διαρθρώνονται γύρω από τους πυρήνες της κοινωνίας, τις ασχολίες, τις τέχνες
και τεχνικές των κατοίκων των Κυκλάδων: την αγροτοκτηνοτροφία, όπως παριστούν οµοιώµατα πτηνών,
ζωόµορφα αγγεία, ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις κυνηγιού και ψαριών. Τα εργαλεία και τέχνες µε τον
εξοπλισµό που είχαν στην διάθεσή τους οι τεχνίτες, για την παραγωγή έργων: όπως λίθινα πριονωτά
εργαλεία, χάλκινους πελέκεις, µαχαίρια και τα τέχνεργα τους: πήλινα και µαρµάρινα αγγεία, αγγεία µε
αποτύπωµα ψάθας που αποδεικνύει την ενασχόληση των νησιωτών της 3ης χιλιετίας µε την υφαντική, την
καλαθοπλεκτική.
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Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Κυκλαδική Κοινωνία. Κυκλάδες 5.000 χρόνια πριν
Πώς ήταν η χλωρίδα και η πανίδα των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν;  Ποιοι ήταν οι πυρήνες της κοινωνίας
τους; Ποια ήταν η κοινωνική διαστρωµάτωση; Πώς κάλυπταν τις ανάγκες διαβίωσης οι κάτοικοι των
νησιών;(κτηνοτραφία, κυνήγι, αλιεία,γεωργία;)

Yπήρχαν γνώσεις ναυπηγικής, υφαντικής ακόµη και καλαθοπλεκτικής; Με ποιον τρόπο ψυχαγωγούνταν; Tί
ρόλο είχε η µουσική, το ποτό και ο χορός στη ζωή τους; Ποιες ήταν οι τελετουργίες και οι λατρείες τους;
Γνωρίζουµε στοιχεία για τις πίστεις και τις δοξασίες τους;

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συµπληρώνοντας το 2016 τα 30 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας του,
διοργανώνει την έκθεση µε τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» που θα διαρκέσει από αρχές
Δεκεµβρίου 2016 µέχρι τέλη Μαρτίου 2017.  Καθώς 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 Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 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, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από το Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

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 20ου
αιώνα, όπως ο Modigliani, ο Brancusi, ο Matisse, ο Picasso κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια αυστηρή
τυπολογική παρουσίαση, στέρησε συχνά τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις
πολιτισµικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε.  Η  έκθεση  «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»
έρχεται  να καλύψει αυτό το κενό και να αναδείξει µε κατανοητό τρόπο την καθηµερινή ζωή και τις
ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν!

Η  έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης  «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»  η οποία περιλαµβάνει
και αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που προέρχονται από ανασκαφές, έρχεται  να καλύψει
αυτό το κενό χωρίς να παραλείψει να θίξει και την αρχαιοκαπηλία, που έπληξε βαρύτατα τον κυκλαδικό
πολιτισµό.  Αναδεικνύει δε µε λιτό, αισθητικά προσεγµένο αλλά συγχρόνως κατανοητό τρόπο, τη ζωή και
τις ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν.

Η έκθεση διαρθρώνεται στις εξής θεµατικές ενότητες:

1.    Πυρήνες της κοινωνίας

2.   Ασχολίες, Τέχνες & Τεχνικές

3.   Μια Ματιά στην  Κοινωνική Ζωή

4.    Κοινωνική Ιεραρχία

5.    Πίστεις και Δοξασίες

Πληροφορίες

Γενική Είσοδος για περιοδικές εκθέσεις: 7€

Μειωµένη είσοδος κάθε Δευτέρα για τις περιοδικές εκθέσεις: 5€

Μειωµένη είσοδος:

- άτοµα άνω των 65 ετών: € 3,5

- φοιτητές, άτοµα 19-26 ετών: € 3,5
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- οµάδες 15 ατόµων και άνω: € 5 (ανά άτοµο)*

Φίλοι Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, είσοδος ελεύθερη

*παράλληλα µε την έκθεση  «Κυκλαδική Κοινωνία: 5000 χρόνια πριν», πραγµατοποιείται και η περιοδική
έκθεση φωτογραφίας «Robert McCabe. Αναµνήσεις & µνηµεία του Αιγαίου»

Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο: 10.00-17.00, Πέµπτη: 10.00-20.00, Κυριακή:
11.00-17.00, Τρίτη: Κλειστό.

Ξεναγήσεις στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12.00 & 15.00

Ηµεροµηνία έναρξης ξεναγήσεων:  Σάββατο 17 Δεκεµβρίου

Κόστος: Με το εισιτήριο εισόδου της έκθεσης/ Είσοδος ελεύθερη για τους Φίλους του ΜΚΤ

*Δελτία προτεραιότητας θα ξεκινούν να δίνονται 1 ώρα πριν από κάθε προγραµµατισµένη ξενάγηση.
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Οι συναρπαστικές εικόνες µιας κοινωνίας 5.000 ετών
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συµπληρώνοντας το 2016 τα 30 χρόνια  δηµιουργικής παρουσίας
του, διοργανώνει την έκθεση µε τίτλο: «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν», υπό την επιµέλεια του
Διευθυντή του και Καθηγητή Νίκου Σταµπολίδη, που άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό στις 8 Δεκεµβρίου.

Καθώς 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.), το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, τις ασχολίες των
κατοίκων, τις κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις τους, τις πίστεις και τις δοξασίες τους, µέσα από τα
δηµιουργήµατα του ίδιου του Πρωτοκυκλαδικού 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 Modigliani, ο Brancusi, ο Matisse, ο Picasso κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια
αυστηρή τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση της πλειονότητας από την
αρχαιολογική τους συνάφεια, στέρησε τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις
πολιτισµικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε.

Η  έκθεση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν», η οποία περιλαµβάνει
και αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που προέρχονται από ανασκαφές, έρχεται να  καλύψει
αυτό το κενό χωρίς να  παραλείψει να  θίξει και την αρχαιοκαπηλία , που έπληξε βαρύτατα τον
κυκλαδικό πολιτισµό. Αναδεικνύει δε µε λιτό, αισθητικά προσεγµένο αλλά συγχρόνως κατανοητό τρόπο, τη
ζωή και τις ασχολίες των ανθρώπων των Κυκλάδων 5000 χρόνια πριν.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 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, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Μαρµάρινος κορµός γυναικείου ειδωλίου µε διογκωµένη κοιλιά. Η διόγκωση της κοιλιάς προδίδει
κατάσταση εγκυµοσύνης. Κανονικός τύπος, παραλλαγή Δωκαθισµάτων (περ. 2700-2400/2300 π.Χ.) Κυκλάδες,
Αρχαιολογικό Μουσείο Σύρου, αρ. ευρ. 358. Photo © Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων/Ειρ. Μίαρη

 

Μαρµάρινο ειδώλιο γυναικείας µορφής. Προκανονικός τύπος (περ. 3200-2800 π.Χ.) Αθήνα, Μουσείο Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, αρ. Δ 1921. Photo © Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αθηνών/Ειρ. Μίαρη

Μαρµάρινο ειδώλιο γυναικείας µορφής. Προκανονικός τύπος (περ. 3200-2800 π.Χ.) Αθήνα, Μουσείο Παύλου
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, αρ. Δ 1921. Photo © Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού – Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αθηνών/Ειρ. Μίαρη

Μαρµάρινο γυναικείο ειδώλιο από σύµπλεγµα µορφών. Το χέρι στην πλάτη ανήκε σε άλλη µορφή, η οποία
εναγκαλιζόταν τη σωζόµενη. Έπειτα από ατύχηµα το σηµείο θραύσης εξοµαλύνθηκε και η θέση του
χεριού αποδόθηκε εντελώς αφύσικα. (περ. 2700-2400/2300 π.Χ.) Αθήνα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ΝΓ 330.
Photo © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης/Ειρ. Μίαρη

Θραύσµα µαρµάρινου συµπλέγµατος µορφών, που ερµηνεύεται ως «Μητέρα και παιδί». Η µεγαλύτερη
µορφή, πιθανώς γυναικεία και καθιστή, κρατούσε όρθια µπροστά στο στήθος τη µικρή. (περ. 2800-2700 π.Χ.)
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Αθήνα, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ΝΓ 968. Photo © Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης/Ειρ. Μίαρη
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«Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν»: Η έκθεση που ανοίγει παράθυρο σε
µια χαµένη πραγµατικότητα

Mητέρα µε παιδί, γυναίκα µε διογκωµένη κοιλιά σε εγκυµοσύνη, γυναίκα λεχώνα, στεατοπυγική γυναικεία
µορφή. Θραύσµατα από συµπλέγµατα αγκαλιασµένων µορφών, η ανάγκη µιας µικρής κοινωνίας για
γονιµότητα και οικογένεια. Μία πλάκα µε επίκρουστη παράσταση, ενδεχοµένως ηλιοαστρικού συµβόλου.

Η έκθεση «Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» µε επίκεντρο τον άνθρωπο, ανοίγει ένα παράθυρο στον
χωροχρόνο στα κυκλαδονήσια των µικρών οικισµών -µόλις 10 έως 13 στρεµµάτων γης- και των
πρωτοπόρων θαλασσοπόρων. Κι εφόσον δεν υπάρχουν τεκµήρια γραφής για την Πρωτοκυκλαδική περίοδο,
παρά µόνον από µετεγενέστερους ιστορικούς τον 5ο αι. πΧ, η έκθεση δεν µπορεί παρά να είναι
«ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας» κατά τον Νίκο Σταµπολίδη, διευθυντή του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης.

Λιτή, διδακτική, περιεκτική η προαναγγελθείσα έκθεση για τα τριαντάχρονα του Μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης, που ανοίγει στις 9/12 για το κοινό, συνδυάζει αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που
προέρχονται από ανασκαφές, µε εκθέµατα της συλλογής του Μουσείου.

Συνολικά, 191 αρχαία αντικείµενα, προερχόµενα: από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου, την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (98 έργα από τα Μουσεία Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

«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 Πικασό κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια
αυστηρή τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση της πλειονότητας από την
αρχαιολογική τους συνάφεια, στέρησε τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις
πολιτισµικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε» τονίζει ο Ν. Σταµπολίδης.

Οι ενότητες της έκθεσης διαρθρώνονται γύρω από τους πυρήνες της κοινωνίας, τις ασχολίες, τις τέχνες
και τεχνικές των κατοίκων των Κυκλάδων: την αγροτοκτηνοτροφία, όπως παριστούν οµοιώµατα πτηνών,
ζωόµορφα αγγεία, ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις κυνηγιού και ψαριών. Τα εργαλεία και τέχνες µε τον
εξοπλισµό που είχαν στην διάθεσή τους οι τεχνίτες, για την παραγωγή έργων: όπως λίθινα πριονωτά
εργαλεία, χάλκινους πελέκεις, µαχαίρια και τα τέχνεργα τους: πήλινα και µαρµάρινα αγγεία, αγγεία µε
αποτύπωµα ψάθας που αποδεικνύει την ενασχόληση των νησιωτών της 3ης χιλιετίας µε την υφαντική, την
καλαθοπλεκτική.

Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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«Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν»: Η έκθεση που ανοίγει παράθυρο σε
µια χαµένη πραγµατικότητα

δηµοσίευση στις 09.12.2016

Μητέρα µε παιδί, γυναίκα µε διογκωµένη κοιλιά σε εγκυµοσύνη, γυναίκα λεχώνα, στεατοπυγική γυναικεία
µορφή. Θραύσµατα από συµπλέγµατα αγκαλιασµένων µορφών, η ανάγκη µιας µικρής κοινωνίας για
γονιµότητα και οικογένεια. Μία πλάκα µε επίκρουστη παράσταση, ενδεχοµένως ηλιοαστρικού συµβόλου.
Η έκθεση «Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» µε επίκεντρο τον άνθρωπο, ανοίγει ένα παράθυρο στον
χωροχρόνο στα κυκλαδονήσια των µικρών οικισµών -µόλις 10 έως 13 στρεµµάτων γης- και των
πρωτοπόρων θαλασσοπόρων. Κι εφόσον δεν υπάρχουν τεκµήρια γραφής για την Πρωτοκυκλαδική περίοδο,
παρά µόνον από µετεγενέστερους ιστορικούς τον 5ο αι. πΧ, η έκθεση δεν µπορεί παρά να είναι
«ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας» κατά τον Νίκο Σταµπολίδη, διευθυντή του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης.
Λιτή, διδακτική, περιεκτική η προαναγγελθείσα έκθεση για τα τριαντάχρονα του Μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης, που άνοιξε στις 9/12 για το κοινό, συνδυάζει αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που
προέρχονται από ανασκαφές, µε εκθέµατα της συλλογής του Μουσείου.
Συνολικά, 191 αρχαία αντικείµενα, προερχόµενα: από τη συλλογή του ίδιου του Μουσείου, την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (98 έργα από τα Μουσεία Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.
«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 20ου
αιώνα, όπως ο Μοντιλιάνι, ο Μπρανκούζι, ο Ματίς, ο Πικασό κ.ά. Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια
αυστηρή τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση της πλειονότητας από την
αρχαιολογική τους συνάφεια, στέρησε τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών εκθεµάτων µε τις
πολιτισµικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε» τονίζει ο Ν. Σταµπολίδης.
Οι ενότητες της έκθεσης διαρθρώνονται γύρω από τους πυρήνες της κοινωνίας, τις ασχολίες, τις τέχνες
και τεχνικές των κατοίκων των Κυκλάδων: την αγροτοκτηνοτροφία, όπως παριστούν οµοιώµατα πτηνών,
ζωόµορφα αγγεία, ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις κυνηγιού και ψαριών. Τα εργαλεία και τέχνες µε τον
εξοπλισµό που είχαν στην διάθεσή τους οι τεχνίτες, για την παραγωγή έργων: όπως λίθινα πριονωτά
εργαλεία, χάλκινους πελέκεις, µαχαίρια και τα τέχνεργα τους: πήλινα και µαρµάρινα αγγεία, αγγεία µε
αποτύπωµα ψάθας που αποδεικνύει την ενασχόληση των νησιωτών της 3ης χιλιετίας µε την υφαντική, την
καλαθοπλεκτική.
Πηγή ΑΠΕ-ΜΠΕ
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191 αντικείµενα µαρτυρούν την καθηµερινότητα στις Κυκλάδες 5.000 χρόνια
πριν [εικόνες]

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, συµπληρώνοντας 30 χρόνια δηµιουργικής παρουσίας του, διοργανώνει την
έκθεση µε τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν», υπό την επιµέλεια του Διευθυντή του, Καθηγητή
Νίκου Σταµπολίδη.

Καθώς 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.), το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζούσαν, τις ασχολίες των κατοίκων, τις
κοινωνικές ή θρησκευτικές εκδηλώσεις τους, τις πίστεις και τις δοξασίες τους, µέσα από τα
δηµιουργήµατα του ίδιου του Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού.

Η έκθεση διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης 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, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου), καθώς και από
το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

Η έκθεση πραγµατοποιείται µε την οικονοµική συµβολή του Συνεργαζόµενου Ιδρύµατος Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.
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Mητέρα µε παιδί, γυναίκα µε διογκωµένη κοιλιά σε εγκυµοσύνη, γυναίκα λεχώνα, στεατοπυγική
γυναικεία µορφή. 

Θραύσµατα από συµπλέγµατα αγκαλιασµένων µορφών, η ανάγκη µιας µικρής κοινωνίας για γονιµότητα και
οικογένεια. Μία πλάκα µε επίκρουστη παράσταση, ενδεχοµένως ηλιοαστρικού συµβόλου.

Η έκθεση «Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» µε επίκεντρο τον άνθρωπο, ανοίγει ένα παράθυρο στον
χωροχρόνο στα κυκλαδονήσια των µικρών οικισµών -µόλις 10 έως 13 στρεµµάτων γης- και των
πρωτοπόρων θαλασσοπόρων. Κι εφόσον δεν υπάρχουν τεκµήρια γραφής για την Πρωτοκυκλαδική περίοδο,
παρά µόνον από µετεγενέστερους ιστορικούς τον 5ο αι. πΧ, η έκθεση δεν µπορεί παρά να είναι
«ενσταντανέ µιας χαµένης πραγµατικότητας» κατά τον Νίκο Σταµπολίδη, διευθυντή του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης.

Λιτή, διδακτική, περιεκτική η προαναγγελθείσα έκθεση για τα τριαντάχρονα του Μουσείου Κυκλαδικής
Τέχνης, που ανοίγει στις 9/12 για το κοινό, συνδυάζει αρχαιότητες από τα µουσεία των Κυκλάδων που
προέρχονται από ανασκαφές, µε εκθέµατα της συλλογής του Μουσείου.

«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 Πικασό κ.ά. 

Η πρωταρχική θεώρησή τους µε µια αυστηρή τυπολογική παρουσίαση και η λαθρανασκαφική απόσπαση
της πλειονότητας από την αρχαιολογική τους συνάφεια, στέρησε τους συσχετισµούς των αρχαιολογικών
εκθεµάτων µε τις πολιτισµικές εξελίξεις της κοινωνίας που τα παρήγαγε» τονίζει ο Ν. Σταµπολίδης.
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Οι ενότητες της έκθεσης διαρθρώνονται γύρω από τους πυρήνες της κοινωνίας, τις ασχολίες, τις τέχνες
και τεχνικές των κατοίκων των Κυκλάδων: την αγροτοκτηνοτροφία, όπως παριστούν οµοιώµατα πτηνών,
ζωόµορφα αγγεία, ζωόµορφα ειδώλια, παραστάσεις κυνηγιού και ψαριών. 

Τα εργαλεία και τέχνες µε τον εξοπλισµό που είχαν στην διάθεσή τους οι τεχνίτες, για την παραγωγή
έργων: όπως λίθινα πριονωτά εργαλεία, χάλκινους πελέκεις, µαχαίρια και τα τέχνεργα τους: πήλινα και
µαρµάρινα αγγεία, αγγεία µε αποτύπωµα ψάθας που αποδεικνύει την ενασχόληση των νησιωτών της 3ης
χιλιετίας µε την υφαντική, την καλαθοπλεκτική.
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Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ενότητα για την κοινωνική ζωή στις Κυκλάδες την 3η χιλιετία πΧ µε τα
µαρµάρινα ειδώλια µουσικών-ο «Αρπιστής», ο «Αυλητής», το ειδώλιο του «Εγείροντος πρόποσιν»- τα
ειδώλια καθιστών γυναικών. 

Όπως επίσης η ενότητα για την κοινωνική ιεραρχία και διαστρωµάτωση της Πρωτοκυκλαδικής κοινωνίας. 

Τέλος, στην ενότητα «πίστεις και δοξασίες», εκτίθενται, µεταξύ άλλων, αντικείµενα που έχουν συσχετιστεί
µε την ύπαρξη θρησκευτικών και µεταφυσικών αντιλήψεων στην άσκηση λειτουργιών στην
Πρωτοκυκλαδική περίοδο.

Παράλληλα µε την έκθεση «Κυκλαδική κοινωνία 5.000 χρόνια πριν» πραγµατοποίείται και έκθεση
φωτογραφίας του «Robert Mc Cabe. Αναµνήσεις και Μνηµεία του Αιγαίου» της δεκαετίας του ’50.

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Αρχαιολογική έκθεση, «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» για τα 30 χρόνια λειτουργίας του Μουσείου

http://www.iefimerida.gr/news/306291/191-antikeimena-martyroyn-tin-kathimerinotita-stis-kyklades-5000-hronia-prin-eikones

