ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Πρόγραμμα εκδηλώσεων για τη
ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2015
στο ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
«Μουσεία για μια Βιώσιμη Κοινωνία»

17, 18 και 19 Μαΐου
Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM), από το 1977, καθιέρωσε τη 18η
Μαΐου, ως τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Ένα σημαντικό διεθνή εορτασμό,
πέρα από τα γεωγραφικά σύνορα και τις οικονομικές δυνατότητες των
κρατών.
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2015, με θέμα
«Μουσεία για μια κοινωνία με προοπτικές», το Επιγραφικό και
Νομισματικό Μουσείο, διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων με ελεύθερη
είσοδο για το κοινό, στις 17, 18 και 19 Μαΐου 2015, που περιλαμβάνει
ξεναγήσεις, εκπαιδευτικές δράσεις, διαλέξεις, καλλιτεχνικά δρώμενα και
εγκαίνια περιοδικής έκθεσης. Οι δράσεις επικεντρώνονται σε θέματα που
αφορούν στο περιβάλλον καθώς και στη συνέργια κρατών, πολιτών και
τεχνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Επιγραφικό Μουσείο, Τοσίτσα 1, τηλ.: 210 8217637
Νομισματικό Μουσείο, Πανεπιστημίου 12, τηλ.: 210 3643774

Κυριακή 17 Μαΐου 2015
Επιγραφικό Μουσείο

11:00-12:30

Ξενάγηση σε επιλεγμένα ενεπίγραφα μνημεία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας,
που καταμαρτυρούν τη μέριμνα για το περιβάλλον, τη συνεργασία των
πολιτών, τον έλεγχο των αρχόντων, τον πολιτιστικό διάλογο και τη λειτουργία
της χορηγίας.
Νομισματικό Μουσείο

10:00-10:50 & 11:00-11:50

Εκπαιδευτική Δράση: «Μια κοινωνία ανοιχτή σε συνεργασίες. Από την πόλη κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Η δράση απευθύνεται σε μαθητές
γυμνασίου & λυκείου, καθώς και σε οικογένειες με παιδιά. Ανώτατος αριθμός
συμμετεχόντων 25 άτομα.
Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση έως τις 15/5/2015 και ώρες από 09:00 - 14:00
τηλ.: 210 364 3774

12:00-14:30
Διάλεξη του Βρετανού οικονομολόγου – πολιτικού επιστήμονα Damon
Gibbons: «Στη μάχη κατά της λιτότητας, Η αναδιάρθρωση του χρέους είναι
εξίσου σημαντική τόσο για το λαό όσο & για τις κυβερνήσεις». Καλεσμένη στη
διάλεξη είναι η Dr. Johnna Montgomerie, καθηγήτρια Οικονομικών στο
Goldsmith University του Λονδίνου.
Αίθουσα των Εσπερίδων. Θα τηρηθεί αυστηρή προτεραιότητα κατά την
προσέλευση.

16:00-18:00
Διαδραστικό Εικαστικό Εργαστήρι: «Χαρακτική & Νομίσματα» από την Ομάδα
Δρώμενων Χαρακτικής ΕΡΓΑΝΗ.
Κήπος των Μουσών του Ιλίου
προτεραιότητα κατά την προσέλευση.

Μελάθρου. Θα τηρηθεί αυστηρή

20:00
Συναυλία - Αφιέρωμα στον Αμερικανό συνθέτη Duke Ellington, από το
μουσικό σύνολο Jazz Sextet της Στρατιωτικής Μουσικής Φρουράς Αθηνών.
Κήπος των Μουσών του Ιλίου Μελάθρου

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015
Επιγραφικό Μουσείο

11:00-12:30

Ξενάγηση σε επιλεγμένα ενεπίγραφα μνημεία της Αθηναϊκής Δημοκρατίας,
που καταμαρτυρούν τη μέριμνα για το περιβάλλον, τη συνεργασία των
πολιτών, τον έλεγχο των αρχόντων, τον πολιτιστικό διάλογο και τη λειτουργία
της χορηγίας.
Νομισματικό Μουσείο

10:00-11:30 & 12:00-13:30

Εκπαιδευτική δράση: «Μια κοινωνία με σεβασμό στα οικοσυστήματα. Η
περίπτωση του Ιλίου Μελάθρου». Η δράση εστιάζεται στο κτήριο του Ιλίου
Μελάθρου,

που

αποτελεί

ένα

πρωτοπόρο

παράδειγμα

βιοκλιματικής

αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα στην Αθήνα. Απευθύνεται σε ενήλικες και σε
μαθητές λυκείου, σε ομάδες των 25 ατόμων.
Απαιτείται τηλεφωνική κράτηση έως τις 15/5/2015 και ώρες από 09:00-14:00.

Τρίτη 19 Μαΐου 2015
Νομισματικό Μουσείο

18:00-21:00

Η ΠΑΤΡΙC ΑΝΤΙΝΟΟΝ ΘΕΟΝ


Παρουσίαση του βιβλίου της Σόνιας Ζαχαράτου «Τα νερά στα μάτια
σου» από τον ποιητή Γιώργο Χρονά και τη συγγραφέα. Αποσπάσματα
διαβάζουν οι ηθοποιοί Χρήστος Λιακόπουλος και Τιμόθεος Θάνος.



Ομιλία με θέμα «Νομισματοκοπία της εποχής του Αδριανού στην
Ελλάδα» από τους αρχαιολόγους Δρ. Γεώργιο Κακαβά και Στέλλα Δρένη.



Πρώτη εκτέλεση της μουσικής σύνθεσης του Φοίβου Βαλαχή «Αντίνοος.
Το Τρίπτυχο του Έρωτα: Συνάντηση-Ορμή-Θρήνος» από τον ίδιο το
συνθέτη.



Δραματοποίηση του ποιήματος «Αντίνοος» του Fernando Pessoa από το
σκηνοθέτη Μιχάλη Σδούγκο, με τους ηθοποιούς Μαρία Τσαρούχα,
Χρήστο Λιακόπουλο και Τιμόθεο Θάνο.



Μελοποίηση στίχων του ποιήματος «Αντίνοος» του Fernando Pessoa,
από το Φοίβο Βαλαχή σε εκτέλεση από το βαρύτονο Χρήστο Λάζο.



Χορευτικό δρώμενο «Αντίνοος» σε χορογραφία Πέτρου Γάλλια

και

εκτέλεση από τον Ιβάν Νετσισταϊλένκο από το χοροθέατρο ΗΡΟΣ
ΑΓΓΕΛΟΣ με τη στήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κέρκυρας.


Εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης Η ΠΑΤΡΙC ΑΝΤΙΝΟΟΝ ΘΕΟΝ με
νομίσματα της εποχής του αυτοκράτορα Αδριανού από τις συλλογές του
Νομισματικού Μουσείου.



Cocktail στον Κήπο των Μουσών του Ιλίου Μελάθρου.

Θα τηρηθεί αυστηρή προτεραιότητα κατά την προσέλευση.
Ευχαριστούμε το ζωγράφο Παύλο Σάμιο, καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών, τον τενόρο Σταμάτη Μπερή, υπεύθυνο καλλιτεχνικών
δράσεων της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, την αρχιτέκτονα Ηρώ Νικολακέα,
καθώς και όλους τους συντελεστές - εθελοντές της εκδήλωσης.

Με την ευγενική χορηγία

Χορηγός επικοινωνίας

