
Κυκλάδες. Ένα σύµπλεγµα νησιών στο Αιγαίο που, όπως σήµερα, έτσι και στην 
αρχαιότητα υπήρξε κοιτίδα πολιτισµού. Ο κυκλαδικός πολιτισµός άνθισε 5000 χρόνια 
πριν και τα έργα του έγιναν αντικείµενο θαυµασµού, µίµησης και έµπνευσης για κάθε 
άνθρωπο αλλά και για πολλούς µοντέρνους και σύγχρονους καλλιτέχνες. 

Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αφιερωµένο στην µελέτη, ανάδειξη και προβολή 
αυτού ακριβώς του πολιτισµού, γιορτάζει τα τριάντα χρόνια από την ίδρυσή του µε 
την έκθεση Κυκλαδική Κοινωνία: 5000 χρόνια πριν.  

Η έκθεση και ο κατάλογός της επιχειρούν να παρουσιάσουν µε φρέσκια µατιά τον 
πρωτοκυκλαδικό πολιτισµό µέσα από τα έργα των ανθρώπων που έζησαν στα νησιά 
των Κυκλάδων κατά την 3η χιλιετία π.Χ., εστιάζοντας στη βάση κάθε πολιτισµού, 
την κοινωνία: γυναίκα και άνδρας, οικογένεια και παιδί, τεχνίτης και καλλιτέχνης, 
κτηνοτρόφος και ναυτικός, µουσικός και συµποσιαστής … άνθρωπος και θεός. 

Δεν είναι η πρώτη φορά που αντικείµενα των συλλογών µας θα εκτεθούν µαζί µε 
άλλα της ίδιας εποχής σε µια προσπάθεια αναψηλάφησης µιας χαµένης 
πραγµατικότητας. Είναι, όµως, η πρώτη φορά που αυτό γίνεται µέσα στο µουσείο 
µας, η πρώτη φορά που έχουµε τη χαρά και την τιµή να φιλοξενούµε αριστουργήµατα 
του κυκλαδικού πολιτισµού προερχόµενα από άλλα µουσεία της Ελλάδας, πλάι σε 
εκείνα των δικών µας συλλογών. 

Τις πιο θερµές ευχαριστίες µας, λοιπόν, οφείλουµε στα αρχαιολογικά µουσεία της 
Νάξου, της Πάρου, της Σύρου και της Απειράνθου, στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο και στο Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, που φάνηκαν 
κάτι παρά πάνω από γενναιόδωροι µε τους δανεισµούς των αρχαιοτήτων τους. 

Όσον και αν οι καιροί είναι δύσκολοι, όσο και αν η καθηµερινότητα βαραίνει τον 
καθένα από εµάς, ο πολιτισµός προσφέρει µια ανάσα, µια ανάταση ψυχική. Στην 
προσπάθειά µας να την προσφέρουµε στον επισκέπτη, πολύτιµοι συνεργάτες µας 
υπήρξαν το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού, όλοι οι Προϊστάµενοι των 
Μουσείων και Εφορειών Αρχαιοτήτων αλλά και οι συγγραφείς των κειµένων και 
ληµµάτων του καταλόγου, τους οποίους και ευχαριστούµε. 

Ευχαριστώ ιδιαίτερα την οικογένεια Γουλανδρή και το Ίδρυµα Αλεξάνδρας και 
Παύλου Κανελλοπούλου που για άλλη µια φορά απέδειξαν ότι στηρίζουν έµπρακτα 
τις προσπάθειές µας. Όλους τους συνεργάτες µας που εργάστηκαν νυχθηµερόν για το 
τελειότερο αποτέλεσµα, και φυσικά, όλο το προσωπικό του Μουσείου Κυκλαδικής 
Τέχνης, που έδωσε για µια ακόµη φορά τον καλύτερό του εαυτό, αξίζουν ένα µεγάλο 
ευχαριστώ. Ξεχωριστές ευχαριστίες οφείλουµε στον Διευθυντή µας, καθηγητή Νίκο 
Σταµπολίδη και την αρχαιολόγο Ιουλία Λουρεντζάτου, που µόχθησαν περισσότερο 
από όλους. 

Εύχοµαι από καρδιάς το κοινό να αγαπήσει και αυτή την έκθεση, αφιερώνοντας 
χρόνο στα αντικείµενα που την απαρτίζουν, µελετώντας µε προσοχή την φανερή και 
κρυµµένη οµορφιά τους, διαβάζοντας και ανακαλύπτοντας τις πολλές και 



διαφορετικές ιστορίες, που µε έναν µοναδικό τρόπο ξέρουν να αφηγούνται αυτοί οι 
σιωπηλοί µάρτυρες του παρελθόντος.  
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