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Έκθεση «Κυκλαδικά
ά στιγμιότυπ
πα από τα μνηημεία και τουυς ανθρώπουυς τους»
Η έκθεση «Κυκλαδδικά στιγμιότυυπα, από τα μνημεία
μ
και τους ανθρώπουυς τους» ξεδιπλώνεται στα νησιά
ν
των Κυκλάδων.
Η έκκθεση, που διοοργανώνεται από
α την Εφορρεία Αρχαιοτήττων Κυκλάδω
ων, σε συνεργαασία με τη Γαλλική
Σχολλή Αθηνών, παρουσιάστηηκε με μεγάλλη επιτυχία τον χειμώνα στο φιλόξεννο Βυζαντινόό και
Χρισ
στιανικό Μουσ
σείο. Κατά θεερινή περίοδοο, ανανεωμέννη και εμπλουυτισμένη, ξεδιπλώνεται σεε τρία
νησιά των Κυκλάάδων και σε τρία εμβλημαατικά Μουσείαα, συνδέοντάάς τα νοερά: στα Αρχαιολοογικά
Μουσεία Δήλου κααι Θήρας καθώς και στον Πύργο
Π
Crispi (Γλέζου) στη Νάξο.
Ν
Η έκκθεση συνθέτεει επιλεγμένα «στιγμιότυπαα» με πρωταγω
ωνιστές ανθρώπους που εργάστηκαν για την
αποκκάλυψη, προσ
στασία και ανάδειξη
α
του μοναδικού αρρχαιολογικού και πολιτιστικού πλούτουυ των
Κυκλλάδων από τα
τ τέλη του 19ου αιώνα έως σήμεραα και περιλαμμβάνει μοναδδικά αρχαιολοογικά
εκθέματα από ταα νησιά, τα περισσότερα
π
από τα οποοία εκτίθενται για πρώτη φορά. Μέσα από
εμβλληματικά ευρήήματα μουσείω
ων της Εφορείίας Αρχαιοτήττων Κυκλάδωνν, ιδρυμάτων της Εκκλησίαας της
Ελλάάδας αλλά κααι αρχειακό κααι φωτογραφικό υλικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
της Γαλλικής Σχοολής Αθηνών, παρουσιάζοονται γοητευτιικές ιστορίες για τους άοκκνους εργάτεςς του
ωσης των μνημείων των Κυυκλάδων αλλάά και όλους αυυτούς
δύσκκολου και πολλύπλοκου έργγου της διάσω
που συμμετείχαν ενεργά
ε
στην πρόσληψή
π
τουυ.
Η αφήγηση
α
είνααι αδρά χροννολογική και ξεκινά στο Αρχαιολογικκό Μουσείο Δήλου (εγκκαίνια
24/6//2018) με τις πρώτες ανασ
σκαφές του 19ου
1
αιώνα στη
σ Δήλο και τη Ρήνεια κααι τη συμβολή της
Γαλλλικής Σχολής Αθηνών
Α
και τηης Αρχαιολογγικής Υπηρεσίίας του νεοσύστατου ελληννικού κράτους στην
ανακκάλυψη ενός θαυμαστού ιερού του αρχχαίου κόσμουυ και ενός ποολύβουου λιμμανιού, που έζησε
έ
μονααδικές στιγμέςς πολυπολιτισ
σμικού πλούτου, όπως μαρρτυρά το εξαιιρετικό ψηφιδδωτό έμβλημαα από
την οοικία του Διοννύσου.
Ο δδεύτερος άξοννας αναπτύσ
σσεται με επίκεντρο μια εμβληματική μορφή της αρχαιολογίας
α
ς των
Κυκλλάδων, τον Νικόλαο Ζαφειρρόπουλο, στοο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας (εγκαίίνια Ιούλιος 2018),
2
ένα ααπό τα πολλάά Μουσεία με τα οποία προοίκισε τα νησιά ο μεγάλος Έφορος
Έ
Κυκλλάδων. Ο Νικόόλαος
Ζαφεειρόπουλος εργάστηκε
ε
με συνέπεια έω
ως το τέλος τηης ζωής του, σε περιόδουυς κρίσιμες γιια τις
αρχααιότητες των Κυκλάδων αλλλά και την τααυτότητα του κυκλαδικού τοπίου, με μοοναδικό στόχοο την
προσ
στασία και ανάδειξη
α
του αρχαιολογικκού πλούτου των νήσων.. Στο πολυδιάστατο έργοο του

συγκαταλέγεται και η ανασκαφή του νεκροταφείου της αρχαίας Θήρας στη Σελλάδα από όπου
παρουσιάζονται για πρώτη φορά στον τόπο προέλευσής τους επιλεγμένα ευρήματα, όπως το
εντυπωσιακό ομοίωμα οικίσκου από γυναικεία ταφή με 103 αντικείμενα - μια μικρογραφία θηραϊκού
νοικοκυριού της εποχής, το κορυφαίο ίσως έκθεμα του έκθεσης.
Η τελευταία ενότητα, που ξεδιπλώνεται στον Πύργο Crispi (Γλέζου) της Νάξου (εγκαίνια 30/6/2018),
ρίχνει φως στις συντονισμένες προσπάθειες εντοπισμού, προστασίας και συντήρησης σημαντικών
βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων αλλά και μοναδικών αντικειμένων εξέχουσας ιστορικής και
καλλιτεχνικής αξίας. Ιστορίες για σύνολα μνημειακής ζωγραφικής, φορητές εικόνες με τις προκλήσεις
συντήρησής τους συνθέτουν το αφήγημα αυτής της ενότητας. Μεταξύ των εξαιρετικής ποιότητας
εκθεμάτων, δύο άγνωστες έως σήμερα βυζαντινές εικόνες και αποτοιχισμένες βυζαντινές τοιχογραφίες
που εκτίθενται για πρώτη φορά στο κοινό.
Διάρκεια έκθεσης: καλοκαίρι 2018 έως 31/12/2018

