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ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

∆ΥΑ∆ΙΚΟΤΗΤΑ (DUALITY)
Οι 24 έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες που συµµετέχουν στην
παρούσα
έκθεση
προέρχονται
από
διαφορετικά
πολιτισµικά περιβάλλοντα. Συναντήθηκαν και γνωρίστηκαν
στη Μεσσηνία και, παρά τις αλλιώτικες αφετηρίες και
διαδροµές τους, συµπορεύονται και δηµιουργούν µια
οµαδική έκθεση µε θέµα τη δυαδικότητα.
Χρησιµοποιώντας ποικίλα µέσα (κεραµική και φωτογραφία,
βίντεο-τέχνη και ζωγραφική, γλυπτική και χαρακτική,
readymade και αφηρηµένες γεωµετρικές συνθέσεις) και
διασταυρώνοντας πολλές οπτικές, η έκθεση µάς παρακινεί
να εξερευνήσουµε τις αντιθέσεις, ως ένα µέσο προς τη
συνεννόηση και τη συνδιαλλαγή. Σε έναν κόσµο που
έµµεσα ενθαρρύνει τις συγκρούσεις, η έκθεση θυµίζει πόσο
ουσιώδης και γόνιµη είναι η ψύχραιµη µατιά, ο διάλογος και
η συνέργεια.

Παρουσίαση από τους καλλιτέχνες θα γίνει στο αµφιθέατρο του Μουσείου και εν συνεχεία στην αίθουσα της
έκθεσης, την Τετάρτη 22.2.2017, ώρα 19:30.
Την Πέµπτη 23.2.2017 προσφέρεται ξενάγηση στην έκθεση από τους ίδιους τους δηµιουργούς.
Ώρα 09:00 για µαθητές σχολείων και 11.00 για ενήλικες. ∆ιάρκεια ξενάγησης 45’.
Συµµετοχή δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης (τηλ. 2613 616100, 2613 616113).

Στην έκθεση συµµετέχουν οι: Τάσος Βαµβακάς, Stuart Cox,
Emma Dolphin, Peter Eastland, Annette Hilbrecht,
Απόστολος Θωµόπουλος, Χαρούλα Κοροπούλη, Παναγιώτης
Κυριακάκης, Εύη Λιακέα, Ηλίας Μακρής, Ειρήνη Μπράττη,
Dermot Naughton, Αγγελική Πολίτη, Αγγελική Πολυχρόνη,
∆ηµήτρης Ραφτέλης, Κανέλλα Στασινοπούλου, Idun Lisbet
Storrud, Παναγιώτης Φ. Τεµπελόπουλος, Άνθη Τοµαρά,
Μαριάµ Τσακιριάν, Σπυρίδων Φέγγος, Ingrid Weinert, Brigitte
Woda-Stabl και Ηλίας Χριστόπουλος.

∆ιάρκεια έκθεσης 4.2 - 31.3.2017, ώρες
λειτουργίας του Μουσείου, στην Αίθουσα
Περιοδικών Εκθέσεων. Είσοδος ελεύθερη.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ∆ΕΙΑ
KYM, WOHLHUTER, ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, σε συνεργασία µε την Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αχαΐας, παρουσιάζει ένα ελληνογαλλικό µουσικό σχήµα,
σε ένα κλασικό πρόγραµµα για πιάνο, βιολί, κιθάρα και φωνή.
Τέσσερις σολίστες διεθνούς φήµης, συνοδευόµενοι από µουσικούς
της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Ορχήστρας της Εθνικής
Λυρικής Σκηνής, θα ερµηνεύσουν έργα των Haendel, Mendelssohn,
Mozart, Brahms, Schubert και Giuliani.
Ερµηνεύουν οι σολίστες:
Min-Jung Kym, πιάνο
Ariane Wohlhuter, σοπράνο
Philippe Μουράτογλου, κιθάρα
Γιάννης Γεωργιάδης, βιολί
Συνοδεύουν οι µουσικοί:
Βασίλης Σούκας, βιολί
Γιώργος Γαϊτάνος, άλτο
Αστέριος Πούφτης, βιολοντσέλο
Γιώργος Αρνής, κοντραµπάσο
Σάββατο 11.2.2017, ώρα 19.00, στο αµφιθέατρο
του Μουσείου. Είσοδος ελεύθερη

ΤΟ ΕΚΘΕΜΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Παρουσιάζεται το άγαλµα της Αθηνάς
Παρθένου που βρίσκεται στην
αίθουσα του ∆ηµόσιου Βίου στο
τµήµα
της
θρησκείας.
Το
συγκεκριµένο
άγαλµα
που
εντοπίστηκε στην Πλατεία Υψηλών
Αλωνίων, αποτελεί αντίγραφο των
ρωµαϊκών χρόνων (2ος αι. µ.Χ.) του
πρωτότυπου
χρυσελεφάντινου
αγάλµατος του Φειδία που είχε
τοποθετηθεί στον Παρθενώνα το 438
π.Χ.

Σε όλη τη διάρκεια της δράσης θα
υπάρχει παρουσίαση του εκθέµατος
κατόπιν συνεννόησης κάθε Τρίτη και
Πέµπτη 9:00–11:00 από την επιµελήτρια
∆ρ. Κων/λα Χαβέλα. Τηλ.: 2613616113.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ
ΕΚΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
ΑΘΗΝΑ ΠΑΡΘΕΝΟΣ
Από τον Φειδία στον Percy Jackson
Το άγαλµα της Αθηνάς Παρθένου,
έργο του
Φειδία, αποτελεί ένα
ιδιαίτερα εµβληµατικό έργο της
αρχαίας ελληνικής τέχνης, σύµβολο
από την «χρυσή εποχή» του Περικλή.
Με αφορµή το ρωµαϊκό αντίγραφο
του αγάλµατος που φιλοξενείται στο
αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών θα
προσπαθήσουµε να ανιχνεύσουµε τα
πάθη, τις περιπέτειές και τα ταξίδια
του από τη στιγµή που θα
εγκατέλειψε το εργαστήριο του
δηµιουργού του για τη µακραίωνη
πορεία του στον εφήµερο κόσµο των
ανθρώπων.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε µαθητές
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. ∆ιάρκεια:
1 ώρα. Ώρες διεξαγωγής: 9:00–11:00
Παρασκευή 20 και 28.01.2017. Τηλ.
2613616113 καθηµερινά 9:00-14:00.
Υπεύθυνη σχεδιασµού και υλοποίησης
του προγράµµατος: ∆ρ. Κων/λα Χαβέλα.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 Τα εν οίκω και εν δήµω των αρχαίων Πατρινών

Το πρώτο στάδιο του προγράµµατος περιλαµβάνει την παρουσίαση των εκθεµάτων των αιθουσών του
Ιδιωτικού και ∆ηµoσίου Βίου του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, όπου τα παιδιά ενηµερώνονται για την
ιδιωτική και δηµόσια ζωή των αρχαίων πατρινών. Στη συνέχεια, προκειµένου τα παιδιά να κατανοήσουν όσα
είδαν στις αίθουσες της µόνιµης έκθεσης, κατευθύνονται στο αµφιθέατρο του µουσείου και µέσω ψηφιακής
προβολής συµµετέχουν στην επίλυση εκπαιδευτικών ασκήσεων, ερωτήσεων, αντιστοίχισης και συµπλήρωσης
κειµένων.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά της Γ' Γυµνασίου και Α΄- Γ΄ Λυκείου.
∆ιάρκεια: 2 ώρες.

 Θεοί και ήρωες της αρχαίας ελληνικής µυθολογίας
Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να εµπλουτίσουν τις γνώσεις
τους στην αρχαία ελληνική µυθολογία µέσα από τα
επιλεγµένα εκθέµατα του µουσείου που βρίσκονται στις
αίθουσες του Ιδιωτικού και ∆ηµοσίου Βίου και απεικονίζονται
θεοί και ήρωες της µυθολογίας. Το πρόγραµµα
ολοκληρώνεται µε τη συµµετοχή των παιδιών στο δηµοφιλές
επιδαπέδιο κλασικό «φιδάκι», όπου χωρίζονται σε τέσσερις
οµάδες. Σκοπός της κάθε οµάδας είναι να φτάσει πρώτη
στον τερµατισµό. Προκειµένου να συµβεί αυτό οι µαθητές θα
πρέπει να απαντήσουν σε ερωτήσεις που σχετίζονται µε τη
µυθολογία και τα εκθέµατα του µουσείου.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά Γ’-∆’ ∆ηµοτικού.
∆ιάρκεια 2 ώρες.

 Τα παιδία παίζει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
Το πρώτο στάδιο του προγράµµατος περιλαµβάνει την παρουσίαση
των εκθεµάτων του Ιδιωτικού Βίου του Αρχαιολογικού Μουσείου
Πατρών και ιδιαίτερα την προθήκη µε τις καθηµερινές ασχολίες,
στην οποία εκτίθενται τα παιχνίδια της αρχαιότητας. Στη συνέχεια τα
παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ενηµερωθούν, µέσω παρουσίασης
(powerpoint), για τα ατοµικά και οµαδικά παιχνίδια εκείνης της
εποχής. Η παρουσίαση περιλαµβάνει απεικονίσεις παιχνιδιών,
ερµηνεία αυτών και κάποιες απλές ερωτήσεις που τα παιδιά
καλούνται να απαντήσουν. Στο τελευταίο στάδιο τα παιδιά
χωρίζονται σε οµάδες και φτιάχνουν παζλ, στα οποία απεικονίζονται
τα αρχαία παιχνίδια του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών. Νικήτρια
είναι η οµάδα που ολοκληρώνει πρώτη το παζλ και αναγνωρίζει
ποιο παιχνίδι απεικονίζεται.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε παιδιά της Α΄-ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και Α΄-Β΄
Γυµνασίου. ∆ιάρκεια: 2 ώρες
Υπεύθυνη σχεδιασµού και υλοποίησης προγραµµάτων: Λίλα Κουτσουµπελίτη
Κρατήσεις θέσεων: ∆ευτέρα-Παρασκευή: 8.00-15.00, τηλ. 2613 616176

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
 «Mare Nostrum»
Οι θαλάσσιες διαδροµές της ρωµαϊκής Πάτρας
Οι µαθητές γνωρίζουν τη ρωµαϊκή
Πάτρα, την κοσµοπολίτικη και µε διεθνικό
χαρακτήρα πόλη µας, µέσα από
επιλεγµένα εκθέµατα του Αρχαιολογικού
Μουσείου Πατρών που σχετίζονται µε το
εµπόριο. Το λιµάνι της πόλης µας, τον 2ο
αιώνα
µ.Χ.
γίνεται
ένα
µεγάλο
σταυροδρόµι Ανατολής και ∆ύσης. Η
ιδιότητά της ως ρωµαϊκή αποικία και η
µοναδική γεωγραφική της θέση, τη
µετέβαλαν
σε
ένα
είδος
πολυπολιτισµικού κέντρου.

“Τι µπορεί άραγε να συνδέει
ένα λυχνάρι του πατρινού
τεχνίτη Πωσφόρου
µε το λιµάνι της Πάτρας
κατά τη ρωµαϊκή περίοδο;”

Υπεύθυνοι σχεδιασµού και υλοποίησης: Γεωργία Μανωλοπούλου, Θανάσης Θεµελής
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε µαθητές Γυµνασίου και διεξάγεται κάθε Τρίτη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών
∆ιάρκεια: 2 ώρες. Ώρες διεξαγωγής: 9:00 -11:00 ή 11:00-13:00
Το πρόγραµµα παρέχεται δωρεάν. Αριθµός µαθητών 25
Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής. Τηλ. 2613616178, 8:00-15.00 (Γεωργία Μανωλοπούλου)

 Η πολιτεία των πουλιών!
Στα αρχαία χρόνια οι άνθρωποι
πίστευαν πως στον ουρανό,
πάνω από τα σύννεφα, έµεναν οι
θεοί.
Όµως κάποτε τα πουλιά
αποφάσισαν να χτίσουν στα
σύννεφα τη δική τους πολιτεία, µε
σκοπό να πάρουν την εξουσία
του ∆ία. Άραγε τι συνέβη; Πέτυχε
το σχέδιό τους;

Την Κυριακή 19.2.2017 η Εφορεία
Αρχαιοτήτων Αχαΐας προσκαλεί τους
µικρούς της φίλους στο Μουσείο, για
να
ακούσουν
µία
ιστορία
εµπνευσµένη από τους Όρνιθες του
Αριστοφάνη,
να
ζωγραφίσουν
πολύχρωµα
καπέλα
και
να
ζωντανέψουν την πολιτεία των
πουλιών.
Η δράση απευθύνεται σε παιδιά 6-10
χρονών.
∆ιάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά.
Ώρες διεξαγωγής: 17:30-19:00
Υπεύθυνη σχεδιασµού και υλοποίησης:
Αλεξία Μπαρδάκη.
Το πρόγραµµα παρέχεται δωρεάν στα
παιδιά και σε έναν συνοδό τους.
Απαραίτητες οι δηλώσεις συµµετοχής την
16.2.2017. Τηλ. 2610275070 (εσωτ. 129),
9:00 –14:00.

∆ιευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας: ∆ρ Αναστασία Κουµούση
Τµηµατάρχης Μουσείων: ∆ρ Γεωργία Αλεξοπούλου
Επιµελητές Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών: Ιωάννης Μόσχος, ∆ρ Έλενα Παρτίδα,
Λίλα Κουτσουµπελίτη, ∆ρ Κων/λα Χαβέλα.
Εκπαιδευτικά προγράµµατα: Αλεξία Μπαρδάκη, Γεωργία Μανωλοπούλου
URL: http://ampatron.gr
E-mail:efaacha@culture.gr Τηλ. 2613-616100. Fax: 2610-423386

