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Ένα ραδιόφωνο εκπέµπει από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Tη Δευτέρα  13 Φεβρουαρίου, Παγκόσµια  Ηµέρα  Ραδιοφώνου,  το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης φιλοξενεί τον ραδιοφωνικό σταθµό  "Kosmos" που θα  εκπέµπει ζωντανά  µέσα  από το
Μουσείο και θα  ταξιδέψει τους ακροατές του στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια
πριν».

Από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευµα, το Kosmos και οι παραγωγοί του, µεταφέρονται στον χώρο του
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, εκπέµπουν από εκεί ένα επτάωρο ζωντανό πρόγραµµα και προσφέρουν
στους ακροατές του σταθµού δύο δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση, µία στη 13.00 και µία στις 15.00. (Για
τις ξεναγήσεις θα διανεµηθούν δελτία προτεραιότητας την ίδια ηµέρα  από το µουσείο.)

Παράλληλα, 13.00-14.00, ο Διευθυντής του Μουσείου, Καθηγητής Νίκος Σταµπολίδης συνοµιλεί
ζωντανά  στον αέρα  µε τον Λεωνίδα  Αντωνόπουλο και τον Φώτη Απέργη από το Δεύτερο
Πρόγραµµα και ξεναγεί νοερά τους ακροατές των δύο σταθµών πανελλαδικά, στην Κυκλαδική Κοινωνία,
όπως ήταν 5000 χρόνια πριν.

Η έκθεση  «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν» που διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης για τα 30 χρόνια του  έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες επισκέπτες.  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.

http://www.penna.gr/social/8780-ena-radiofono-ekpempei-apo-to-mouseio-kykladikis-texnis


http://www.penna.gr/

 Publication date: 10/02/2017 00:00

 Alexa ranking (Greece): 9781

 http://www.penna.gr/social/8780-ena-radiofono-ekpempei-apo-to-mouseio-kykladi...

Στο τέλος της έκθεσης προβάλλεται η ταινία- ποίηµα 4 λεπτών, σε σενάριο-αφήγηση του Καθηγητή Νίκου
Σταµπολίδη, σκηνοθεσία Τζώρτζη Γρηγοράκη, µουσική Μαριλένας Ορφανού  και παραγωγή του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης και της Haos Film (Μαρία Χατζάκου, Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη).

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.
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Το Kosmos ανοίγει το µικρόφωνο στην «Κυκλαδική κοινωνία 5000 χρόνια πριν»

Τη Δευτέρα  13 Φεβρουαρίου, Παγκόσµια  Ηµέρα  Ραδιοφώνου,  το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
φιλοξενεί το ραδιοφωνικό σταθµό  Kosmos που θα εκπέµπει ζωντανά µέσα από το Μουσείο και θα
ταξιδέψει τους ακροατές του στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν».  Από τις 10 το
πρωί έως τις 5 το απόγευµα, το Kosmos και οι παραγωγοί του, µεταφέρονται στον χώρο του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης, εκπέµπουν από εκεί ένα επτάωρο ζωντανό πρόγραµµα και προσφέρουν στους
ακροατές του σταθµού δύο δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση, µία στη 13.00 και µία στις 15.00. (Για τις
ξεναγήσεις θα διανεµηθούν δελτία προτεραιότητας την ίδια ηµέρα  από το µουσείο.)

Παράλληλα, 13.00-14.00, ο Διευθυντής του Μουσείου, Καθηγητής Νίκος Σταµπολίδης συνοµιλεί
ζωντανά στον αέρα µε τον Λεωνίδα  Αντωνόπουλο και τον Φώτη Απέργη από το Δεύτερο
Πρόγραµµα  και ξεναγεί νοερά τους ακροατές των δύο σταθµών πανελλαδικά, στην Κυκλαδική Κοινωνία,
όπως ήταν 5000 χρόνια πριν.

Η έκθεση  «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» που διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
για τα 30 χρόνια του  έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες επισκέπτες.  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.
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Στο τέλος της έκθεσης προβάλλεται η ταινία- ποίηµα  4 λεπτών, σε σενάριο-αφήγηση του Καθηγητή
Νίκου Σταµπολίδη, σκηνοθεσία Τζώρτζη Γρηγοράκη, µουσική Μαριλένας Ορφανού  και παραγωγή
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και της Haos Film (Μαρία  Χατζάκου, Αθηνά  Ραχήλ Τσαγγάρη).

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.

Ξεναγήσεις στην έκθεση πραγµατοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12.00 &  στις 15.00.

 «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»

Είσοδος: 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.
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Ξεναγήσεις στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»

Κάθε Σάββατο και Κυριακή 12.00 & 15.00

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

Δελτία προτεραιότητας 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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Ένα ραδιόφωνο εκπέµπει µέσα από το µουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Θα εκπέµπει ζωντανά µέσα από το Μουσείο και θα ταξιδέψει τους ακροατές του στην έκθεση «Κυκλαδική
Κοινωνία 5000 χρόνια πριν».

Τη Δευτέρα  13 Φεβρουαρίου, Παγκόσµια  Ηµέρα  Ραδιοφώνου,  το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
φιλοξενεί το ραδιοφωνικό σταθµό  Kosmos που θα εκπέµπει ζωντανά µέσα από το Μουσείο και θα
ταξιδέψει τους ακροατές του στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν».  Από τις 10 το πρωί
έως τις 5 το απόγευµα , το Kosmos και οι παραγωγοί του, µεταφέρονται στον χώρο του
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, εκπέµπουν από εκεί ένα  επτάωρο ζωντανό πρόγραµµα  και
προσφέρουν στους ακροατές του σταθµού δύο δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση, µία  στη
13.00 και µία  στις 15.00. (Για  τις ξεναγήσεις θα  διανεµηθούν δελτία  προτεραιότητας την ίδια
ηµέρα   από το µουσείο.)

Παράλληλα, 13.00-14.00, ο Διευθυντής του Μουσείου, Καθηγητής Νίκος Σταµπολίδης συνοµιλεί
ζωντανά  στον αέρα  µε τον Λεωνίδα  Αντωνόπουλο και τον Φώτη Απέργη από το Δεύτερο
Πρόγραµµα και ξεναγεί νοερά τους ακροατές των δύο σταθµών πανελλαδικά, στην Κυκλαδική Κοινωνία,
όπως ήταν 5000 χρόνια πριν.

Η έκθεση  «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν» που διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης για τα 30 χρόνια του  έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες επισκέπτες.  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.

Στο τέλος της έκθεσης προβάλλεται η ταινία- ποίηµα 4 λεπτών, σε σενάριο-αφήγηση του Καθηγητή Νίκου
Σταµπολίδη, σκηνοθεσία Τζώρτζη Γρηγοράκη, µουσική Μαριλένας Ορφανού  και παραγωγή του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης και της Haos Film (Μαρία Χατζάκου, Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη).

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.
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Το Kosmos θα εκπέµψει ζωντανά από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
 

Τη Δευτέρα  13 Φεβρουαρίου, Παγκόσµια Ηµέρα Ραδιοφώνου, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
φιλοξενεί το ραδιοφωνικό σταθµό  Kosmos που θα εκπέµπει ζωντανά µέσα από το Μουσείο και θα
ταξιδέψει τους ακροατές του στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν».  Από τις 10 το
πρωί έως τις 5 το απόγευµα, το Kosmos και οι παραγωγοί του, µεταφέρονται στον χώρο του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης, εκπέµπουν από εκεί ένα επτάωρο ζωντανό πρόγραµµα και προσφέρουν στους
ακροατές του σταθµού δύο δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση, µία στη 13.00 και µία στις 15.00. (Για τις
ξεναγήσεις θα διανεµηθούν δελτία προτεραιότητας την ίδια ηµέρα  από το µουσείο.)

 

Παράλληλα , 13.00-14.00, ο Διευθυντής του Μουσείου, Καθηγητής Νίκος Σταµπολίδης συνοµιλεί ζωντανά
στον αέρα µε τον Λεωνίδα Αντωνόπουλο και τον Φώτη Απέργη από το Δεύτερο Πρόγραµµα και ξεναγεί
νοερά τους ακροατές των δύο σταθµών πανελλαδικά, στην Κυκλαδική Κοινωνία, όπως ήταν 5000 χρόνια
πριν.

 

Η έκθεση  «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν» που διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης για τα 30 χρόνια του  έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες επισκέπτες.  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.

 

 

 

Στο τέλος της έκθεσης προβάλλεται η ταινία- ποίηµα 4 λεπτών, σε σενάριο-αφήγηση του Καθηγητή
Νίκου Σταµπολίδη, σκηνοθεσία Τζώρτζη Γρηγοράκη, µουσική Μαριλένας Ορφανού  και παραγωγή του
Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και της Haos Film (Μαρία Χατζάκου, Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη).

 

 

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.

Ξεναγήσεις στην έκθεση πραγµατοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12.00 &  στις 15.00.

 

 

Είσοδος: 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€
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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

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

Δελτία προτεραιότητας 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

http://www.lifo.gr/guide/culturenews/arts/132571
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Το Kosmos ανοίγει το µικρόφωνο στην «Κυκλαδική κοινωνία 5000 χρόνια πριν»
& εκπέµπει ζωντανά από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης!

08/02/2017 • GO

Τη Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια  Ημέρα  Ραδιοφώνου, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
φιλοξενεί το ραδιοφωνικό σταθμό Kosmos που θα εκπέμπει ζωντανά  μέσα από το Μουσείο και θα
ταξιδέψει τους ακροατές του στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν». Από τις 10 το
πρωί έως τις 5 το απόγευμα, το Kosmos και οι παραγωγοί του, μεταφέρονται στον χώρο του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης, εκπέμπουν από εκεί ένα επτάωρο ζωντανό πρόγραμμα και προσφέρουν στους
ακροατές του σταθµού δύο δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση, µία στη 13.00 και µία στις 15.00′.
Παράλληλα, 13.00-14.00, ο Διευθυντής του Μουσείου, Καθηγητής Νίκος Σταµπολίδης συνομιλεί ζωντανά
στον αέρα με τον Λεωνίδα  Αντωνόπουλο και τον Φώτη Απέργη από το Δεύτερο Πρόγραμμα και
ξεναγεί νοερά τους ακροατές των δύο σταθμών πανελλαδικά, στην Κυκλαδική Κοινωνία , όπως ήταν
5000 χρόνια πριν.
Η έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν» που διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής
Τέχνης για τα 30 χρόνια  του έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες επισκέπτες. 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.

http://www.fayscontrol.gr/kosmos-anigi-mikrofono-stin-kikladiki-kinonia-5000-chronia-prin-ekpempi-zontana-apo-mousio-kikladikis-technis/
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Στο τέλος της έκθεσης προβάλλεται η ταινία-ποίηµα  4 λεπτών, σε σενάριο-αφήγηση του Καθηγητή
Νίκου Σταμπολίδη, σκηνοθεσία Τζώρτζη Γρηγοράκη, μουσική Μαριλένας Ορφανού και παραγωγή
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και της Haos Film (Μαρία Χατζάκου, Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη).
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.
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Ξεναγήσεις στην έκθεση πραγµατοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12.00 & στις 15.00.
«Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν»

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
Νεοφύτου Δούκα 4
106 74, Αθήνα
Τ.: (+30) 210 7228321-3
cycladic.gr
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Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης : 13 Φεβρουαρίου Παγκόσµια Ηµέρα Ραδιοφώνου
 

Το Kosmos ανοίγει το µικρόφωνο  στην «Κυκλαδική κοινωνία   5000 χρόνια  πριν»και εκπέµπει
ζωντανά  από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

 

Τη Δευτέρα  13 Φεβρουαρίου, Παγκόσµια  Ηµέρα  Ραδιοφώνου,  το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
φιλοξενεί το ραδιοφωνικό σταθµό Kosmos που θα εκπέµπει ζωντανά µέσα από το Μουσείο και θα
ταξιδέψει τους ακροατές του στην έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν».  Από τις 10 το
πρωί έως τις 5 το απόγευµα, το Kosmos και οι παραγωγοί του, µεταφέρονται στον χώρο του Μουσείου
Κυκλαδικής Τέχνης, εκπέµπουν από εκεί ένα επτάωρο ζωντανό πρόγραµµα και προσφέρουν στους
ακροατές του σταθµού δύο δωρεάν ξεναγήσεις στην έκθεση, µία στη 13.00 και µία στις 15.00. (Για τις
ξεναγήσεις θα διανεµηθούν δελτία προτεραιότητας την ίδια ηµέρα  από το µουσείο.)
Παράλληλα, 13.00-14.00, ο Διευθυντής του Μουσείου, Καθηγητής Νίκος Σταµπολίδης συνοµιλεί
ζωντανά στον αέρα µε τον Λεωνίδα  Αντωνόπουλο και τον Φώτη Απέργη από το Δεύτερο
Πρόγραµµα  και ξεναγεί νοερά τους ακροατές των δύο σταθµών πανελλαδικά, στην Κυκλαδική Κοινωνία,
όπως ήταν 5000 χρόνια πριν.

Η έκθεση  «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» που διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
για τα 30 χρόνια του  έχει ήδη συγκεντρώσει χιλιάδες επισκέπτες.  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.

Στο τέλος της έκθεσης προβάλλεται η ταινία- ποίηµα  4 λεπτών, σε σενάριο-αφήγηση του Καθηγητή
Νίκου Σταµπολίδη, σκηνοθεσία Τζώρτζη Γρηγοράκη, µουσική Μαριλένας Ορφανού  και παραγωγή
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης και της Haos Film (Μαρία  Χατζάκου, Αθηνά  Ραχήλ Τσαγγάρη).

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.

Ξεναγήσεις στην έκθεση πραγµατοποιούνται κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 12.00 &  στις 15.00.

 «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 χρόνια  πριν»

 

Είσοδος: 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)*
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Πώς ζούσαν οι Κυκλαδίτες 5000 χρόνια πριν;

Η έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» που διαρκεί µέχρι τα τέλη Μαρτίου στο Μουσειο
Κυκλαδικής Τέχνης, ρίχνει φως στον άγνωστο προϊστορικό πολιτισµό των Κυκλάδων µε µοντέρνα
µουσειογραφική µατιά. Μια πρόσκληση από την Eurolife ERB – χορηγό της έκθεσης και σταθερό
υποστηρικτή των δράσεων του Μουσείο τα τελευταία 4 χρόνια - ήταν η αφορµή για να ξεναγηθούµε σε
έναν πραγµατικά µοναδικό κόσµο.

Όταν ακούς προϊστορικές Κυκλάδες στο µυαλό σου έρχονται αυτόµατα τα περίφηµα µινιµαλιστικά ειδώλια
που έχουµε κατά καιρούς θαυµάσει στο µουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και που επηρέασαν κορυφαίους
καλλιτέχνες του µοντερνισµού. Πέρα όµως από την εικαστική φόρµα πόσα ξέρουµε για τον πολιτισµό που
άνθισε στις νησιώτικες κουκίδες του Αιγαίου 5000 χρόνια πριν; Πώς ζούσαν οι Κυκλαδίτες εκείνης της
εποχής; Σε τι πίστευαν; Tί ρόλο είχε η µουσική, το ποτό και ο χορός στη ζωή τους;

Σε αυτήν την άγνωστη όψη του προϊστορικού πολιτισµού των Κυκλάδων αναλαµβάνει να ρίξει φως η
ατµοσφαιρική έκθεση «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν» στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης που
επιµελήθηκε ο διευθυντής του µουσείου, καθηγητής Νίκος Σταµπολίδης.

Στους υποβλητικά φωτισµένους, σκοτεινούς χώρους της έκθεσης που διαµόρφωσε πολύ επιτυχηµένα ο
αρχιτέκτονας Άρης Ζαµπίκος, µε ωραία σηµεία για να καθίσει κανείς και να παρακολουθήσει τα
επεξηγηµατικά βίντεο, ξεδιπλώνεται µια ατµοσφαιρική αφήγηση που συνδυάζει τις πρακτικές
πληροφορίες, το ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο της εποχής και, βέβαια, τα αριστουργήµατα των τεχνιτών της
εποχής.

Η έκθεση απογειώνεται µε το ισορροπηµένα λυρικό video poem του Νίκου Σταµπολίδη µε την ιδιαίτερη
σκηνοθετική µατιά της Αθηνάς - Ραχήλ Τσαγκάρη και της Μαρίας Χατζάκου, το οποίο παρουσιάζεται σε
αυτόνοµη σκοτεινή αίθουσα.

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.

Χορηγός της έκθεσης είναι η Eurolife ERB η οποία µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον, το οποίο είναι
άρρηκτα δεµένο µε το παρελθόν και την ιστορία του τόπου και των ανθρώπων του, επιλέγει να
υποστηρίζει δράσεις που έχουν στόχο τη σφαιρική αισθητική/ καλλιτεχνική εκπαίδευση του ευρύτερου
κοινού και ειδικότερα των παιδιών. Μέσα από τις συγκεκριµένες δράσεις, γονείς και παιδιά γνωρίζουν την
ιστορία των ανθρώπων που έζησαν σ’ αυτόν τον τόπο πολλά χρόνια πριν. Ανθρώπων που αγωνιούσαν για
το µέλλον και την ασφάλειά τους όπως ακριβώς κι εµείς, λαµβάνοντας µέριµνα για την προστασία της
οικογένειας και των κεκτηµένων που δηµιούργησαν µε κόπο και σκληρή δουλειά. Κι αυτό είναι ένα από τα
πολλά στοιχεία που συνθέτουν το νήµα που συνδέει το παρόν µε το παρελθόν και το µέλλον.

Τι µας λένε τα αντικείµενα για τις προϊστορικές Κυκλάδες

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.

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.

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
καλαθοπλεκτική, την αγγειοπλαστική, τη µαρµαρογλυπτική αλλά συγχρόνως και µε τη ναυπηγική τέχνη.

http://www.athinorama.gr/events/article/pos_zousan_oi_kukladites_5000_xronia_prin_-2519127.html
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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.

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.

Αποχαιρετώντας τις Κυκλάδες, ευχόµαστε να µας δοθεί ξανά η ευκαιρία να απολαύσουµε ακόµη µία
ξεχωριστή ξενάγηση στη µαγεία του παρελθόντος από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, µε την ευγενική
πρόσκληση της Eurolife.

INFO

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Νεοφύτου Δούκα 4 και Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1, 2107228321/3,
www.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 κάθε Σάββατο και Κυριακή 12.00 & 15.00
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Η Κυκλαδική Κοινωνία και τα πράγµατα που δεν έχουν αλλάξει τα τελευταία
5.000 χρόνια

Επισκεφθήκαµε την έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης «Κυκλαδική Κοινωνία  5000 πριν» και
συνειδητοποιήσαµε ότι ορισµένες συνήθειες και ανάγκες της καθηµερινότητας είναι απλά, διαχρονικές.

Η Eurolife ERB (χορηγός της έκθεσης) µας κάλεσε σε µια πραγµατικά µοναδική ξενάγηση κι εµείς δεν
µπορούσαµε παρά να δεχθούµε. '5000 χρόνια πριν'. Το ακούς και κοκαλώνεις. Ασυνείδητα κάνεις ένα βήµα
πίσω, ψαχουλεύεις ένα στήριγµα να ρίξεις την πλάτη σου και αρχίζεις τους υπολογισµούς. Πρακτικά, σου
είναι δύσκολο να αναλογιστείς ότι πριν από 5000 χρόνια µπορεί να υπήρχαν ανθρώπινοι πολιτισµοί.
Θεωρητικά, η πιθανότητα να έχεις µε αυτές τις κοινωνίες κοινές συνήθειες, ανάγκες, ήθη και έθιµα
φαντάζει τουλάχιστον µηδαµινή. Πώς στην ευχή είναι δυνατόν µε έναν άνθρωπο που σήµερα θα ήταν 5000
ετών και κάτι ωρών θα µπορούσατε να έχετε φέρε ειπείν κοινό γλέντι γάµου;

Μία επίσκεψη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και συγκεκριµένα την έκθεσή του για τις όψεις τις
Κυκλαδικής Κοινωνίας 5000 χρόνια πριν, θα σε διαβεβαιώσει µε τον πιο ενδιαφέροντα τρόπο ότι µε τον
Αξιώτη των 5000 ετών δεν είχατε απλώς κοινό γλέντι γάµου αλλά και µία σειρά από συνήθειες που (όπως
θα διαπιστώσεις µε περίσσια θαυµασµού) επιβιβώνουν µέχρι σήµερα.

Με µία λίστα στόχων όπως το να ωθήσει τον επισκέπτη της να εξερευνήσει µέσα στο χρόνο και την
ιστορία την εξέλιξη της τέχνης παράλληλα µε την εξέλιξη της ζωής, µέσα από το αφαιρετικό και
µινιµαλιστικό πρίσµα των κυκλαδίτικων ειδωλίων, µας προ(σ)καλεί να γνωρίσουµε τον 5000χρονο εαυτό
µας.

Πρόκειται άλλωστε για µια υποστήριξη που βρίσκεται σε πλήρη αρµονία µε τη συνολική φιλοσοφία της
Eurolife ERB για ανάληψη πρωτοβουλιών µε το βλέµµα στραµµένο στο µέλλον, το οποίο είναι άρρηκτα
δεµένο µε το παρελθόν και την ιστορία του τόπου και των ανθρώπων του. Έτσι, µέσα από τις
συγκεκριµένες δράσεις, γονείς και παιδιά καλλιεργούν την αισθητική και τις γνώσεις τους, διεγείρουν την
φαντασία και την κριτική τους σκέψη και βελτιώνουν τις γνωστικές και δηµιουργικές ικανότητές τους.
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Τα ειδώλια, µακρυπρόσωπα και σκυθρωπά κοσµούν κάθε σηµείο της έκθεσης από την πρώτη έως και την
τελευταία της ενότητα και επιβλητικά, συνοδεύουν την περιήγηση του επισκέπτη τους στο χώρο.
Αξιοπρόσεχτη σε αυτά, πέρα από την σχεδόν παρόµοια µορφή τους, είναι η στάση τους µε τα χέρια να
σταυρώνουν το ένα πάνω από το άλλο στο ύψος της κοιλιάς (πάντοτε πάνω το αριστερό)*.

*Ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των µελετητών εκείνης της περιόδου είναι ότι δυστυχώς, δεν έχουν
διασωθεί γραπτά που να πιστοποιούν τόσο την προέλευση των αντικειµένων όσο και τη χρήση ή την
ερµηνεία που τους έχει δωθεί. Παρόλα αυτά, οι υποθέσεις µοιάζουν αρκετά αληθοφανείς.

Ενότητα  1η: Πυρήνες της Κοινωνίας

Σε µία πρώτη γνωριµία µε την κυκλαδική νοοτροπία γνωριζόµαστε εξαρχής µε την πίστη της στη δύναµη
της γονιµότητας µέσα από τα διάφορα διασωσµένα ειδώλια τα οποία ουσιαστικά δείχνουν έναν
ανθρωποκεντρισµό και συγκεκριµένα µία ιδιαίτερη προσοχή απέναντι στη γυναίκα που εγκυµονεί.
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Γεγονός που φυσικά, επιβιώνει ανά τους αιώνες.

Ενότητα  2η: Ασχολίες, Τέχνες &Τεχνικές

Καλλιέργεια δηµητριακών, όσπριων, αµπελιών και ψάρεµα παραµένουν αναλοίωτες ως ασχολίες στο χρόνο
µέχρι σήµερα. (Εκτός και αν πιστεύει κάποιος εδώ ότι νησιώτες όπως οι Κυκλαδίτες άφησαν τις πετονιές
τους να σκουριάσουν). Στην ίδια ενότητα, ωστόσο, είµαστε σε θέση να δούµε ένα µικροσκοπικό αγγείο -
που φέρει ίχνη επαργύρωσης ικανά να αποδείξουν ότι πρόκειται για πολύτιµο σκεύος- εντός του οποίου
βρέθηκαν ίχνη ελαιόλαδου. Το γεγονός ότι το αγγείο ήταν τόσο µικρό και έχαιρε τέτοιας φροντίδας γι
αυτό και επαργυρώθηκε µας δίνει τη δυνατότητα να συµπεράνουµε ότι το λάδι ήταν µία πλούσια πρώτη
ύλη και πολύτιµη για τη διατροφή.

Ακριβώς όπως συµβαίνει και σήµερα. Με τη διαφορά ίσως ότι εµείς έχουµε λίγο µεγαλύτερα δοχεία για την
αποθήκευσή του.

Σε άλλα, µπορεί για τους Κυκλαδίτες να θεωρείτο επανάσταση η µετάβαση από την εποχή του λίθου σε
εκείνη του χαλκού, κατά τα άλλα τα αντικείµενα που έφτιαχναν αξιοποιώντας αυτά τα υλικά από
µαχαίρια µέχρι κόπτες επιβιώνουν µέχρι σήµερα. Στις κουζίνες και τις εργαλειοθήκες µας.

Ενότητα 3η: Μία µατιά στην κοινωνική ζωή

Το χρώµα. Οι Κυκλαδίτες έδιναν έντονη σηµασία στα χρώµατα και τη χρήση τους πάνω στα ειδώλια.
Πολλοί µελετητές αργότερα έκριναν ότι ενδεχοµένως ήταν ένα είδος τατουάζ, κάποιοι άλλοι έκριναν ότι
χρησιµοποιούνταν σε τελετουργίες και κάποιοι ακόµα έβλεπαν την ύπαρξη χρώµατος ως ένδειξη είδους
κοινωνικής τάξης του κατόχου.
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Οι δύο από τις τρεις εικασίες, ιδίως η πρώτη επιβιώνουν έως και σήµερα. Για να µην πούµε ότι θεωρούνται
και µόδα.

IMG9918

Κοινωνική Ιεραρχεία

Όσο πιο πολύτιµο ήταν το αντικείµενο τόσο υψηλότερη ήταν η κοινωνική θέση του κατόχου τους. Κατά
την ίδια λογική, και σήµερα, ανάλογα µε την αξία των υπαρχόντων ενός ατόµου µπορούµε να το
κατατάξουµε στις διάφορες κοινωνικές τάξεις.

Τα κοσµήµατά τους για παράδειγµα, από ηµιπολύτιµους λίθους και όστρακα ήταν ένδειξη υψηλής
κοινωνικής θέσης κατά τον ίδιο τρόπο που σήµερα, τα κοσµήµατα θεωρούνται είδος υψηλής πολυτέλειας
αναλόγως το υλικό από το οποίο είναι φτιαγµένα.

Πίστες και Δοξασίες

Ένας αρπιστής, δύο σώµατα πιασµένα από τις πλάτες, ένας άντρας που υψώνει το ποτήρι απεικονίζουν
ένα γλέντι ακριβώς όπως αυτά που στήνονται σήµερα σε γάµους και γιορτές. Ιδιαίτερα στα νησιά.

Και αν κάπου εδώ έχεις ήδη πεισθεί περί ορθότητας του τίτλου, ένας λόγος παραπάνω για να επισκεφθείς
την έκθεση που φιλοξενεί το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Μέσα από την ξενάγηση έχει κανείς τη
δυνατότητα να δει κανείς την αξία τέτοιων εκθέσεων. Η πρόσκληση της Eurolife ERB και η φιλοξενία του
Μουσείου, µε έκαναν να αισθανθώ πραγµατικά υπέροχα. Εσύ πάλι αν έχεις ακόµα αµφιβολίες τότε,
αφότου κάνεις αυτοψία, µπορούµε να το συζητήσουµε.

*Τα 191 εκθέµατα προέρχονται από την συλλογή του ίδιου του Μουσείου, από τα Μουσεία Νάξου,
Απειράνθου, Σύρου και Πάρου, από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και από το Μουσείο Παύλου &
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

culture Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν έκθεση πολιτισµός µουσείο
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Η τέχνη ως οδηγός για τη σύγχρονη κοινωνία
Για 4η χρονιά η Eurolife ERB στηρίζει τη δράση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης
news247
Φεβρουαρίου 03 2017 15:22
 
Για 4η χρονιά η Eurolife ERB στηρίζει τη δράση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης

Ο Όµιλος Eurolife ERB, αποτελώντας πλέον σταθερό υποστηρικτή των υψηλού επιπέδου δράσεων
πολιτισµού του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης τα τελευταία 4 χρόνια, στηρίζει χορηγικά τη νέα έκθεση µε
τίτλο «Κυκλαδική Κοινωνία 5000 χρόνια πριν». Η έκθεση φιλοξενείται στον χώρο του Μουσείου µέχρι τον
Μάρτιο του 2017 και περιλαµβάνει πέντε θεµατικές ενότητες: 1. Πυρήνες της κοινωνίας, 2. Ασχολίες,
Τέχνες & Τεχνικές, 3. Μια Ματιά στην  Κοινωνική Ζωή, 4. Κοινωνική Ιεραρχία, 5. Πίστεις και Δοξασίες.

Η συγκεκριµένη χορηγία της Eurolife ERB εντάσσεται στο συνολικό πρόγραµµα Εταιρικής Υπευθυνότητας
που εφαρµόζει ο Όµιλος και το οποίο αποτελεί ένα σύστηµα δράσεων που αναπτύσσονται µε βάση µια
κεντρική φιλοσοφία: τη στήριξη ουσιαστικών πρωτοβουλιών που δηµιουργούν προστιθέµενη αξία σε βάθος
χρόνου για το παιδί, την οικογένεια και την κοινωνία συνολικά.

Οι δράσεις του Μουσείου που υλοποιούνται µε την υποστήριξη της Eurolife ERB έχουν ως στόχο την
εκπαίδευση του ευρύτερου κοινού και ειδικότερα των παιδιών. Μέσα από τις συγκεκριµένες δράσεις
γονείς και παιδιά καλλιεργούν την αισθητική και τις γνώσεις τους, διεγείρουν την φαντασία και την
κριτική τους σκέψη και βελτιώνουν τις γνωστικές και δηµιουργικές ικανότητές τους. Παράλληλα, τα
παιδιά παρακινούνται στην µάθηση, την έρευνα και την εποικοδοµητική περιέργεια, µε την ενίσχυση της
συµβολικής επικοινωνίας µέσα από εικόνες και σύµβολα, ενώ ταυτόχρονα ενισχύονται η δεσµοί και η
επικοινωνία µέσα στην ίδια την οικογένεια.

Η τρέχουσα έκθεση του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης καλεί τον επισκέπτη να εξερευνήσει µέσα στο χρόνο
και την ιστορία την εξέλιξη της τέχνης παράλληλα µε την εξέλιξη της ζωής, µέσα από το αφαιρετικό και
µινιµαλιστικό πρίσµα των κυκλαδίτικων ειδωλίων. Ένα πλήθος ιστοριών της καθηµερινής ζωής 5000 χρόνια
πριν αποκαλύπτεται µε τον πιο άµεσο τρόπο, δηµιουργώντας ένα παράθυρο στο παρελθόν και συνδέοντας
το µε το ίδιο το παρόν. Με δεδοµένο 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 µέσα από τα δηµιουργήµατα του ίδιου του
Πρωτοκυκλαδικού Πολιτισµού. Τα 191 εκθέµατα προέρχονται από την συλλογή του ίδιου του Μουσείου,
από τα Μουσεία Νάξου, Απειράνθου, Σύρου και Πάρου, από το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και από το
Μουσείο Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.
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