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Προβολή Ντοκιμαντέρ
ROM (1989)
Τρίτη 25 Αυγούστου 2015, ώρα: 21.00
Δωρεάν είσοδος (τηρείται σειρά προτεραιότητας)
Το Athens Open Air Film Festival (Φεστιβάλ Θερινού
Κινηματογράφου της Αθήνας) πραγματοποιείται για 5η
συνεχόμενη χρονιά, με πάνω από 20 επιλεγμένες προβολές στις
ομορφότερες γειτονιές της Αθήνας.
Για ακόμα μία χρονιά το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της
Αθήνας φιλοξενείται στον Κήπο των Μουσών του Ιλίου Μελάθρου
με την προβολή του ντοκιμαντέρ ROM (1989) του Μενέλαου
Καραμαγγιώλη.
Εορτασμός Αυγουστιάτικης Πανσελήνου
Ηρώ και Αδάμ Τσαρούχης - «Κατευθείαν καρδιά - Καλοκαίρι»
Σάββατο 29 Αυγούστου 2015, ώρα: 21:00
Δωρεάν είσοδος (τηρείται σειρά προτεραιότητας)
Στο πλαίσιο του εορτασμού της Πανσελήνου του Αυγούστου 2015
το Νομισματικό Μουσείο διοργανώνει με την ευγενική υποστήριξη
της εταιρείας «Μουσείων Εστίαση Α.Ε.», τη μουσική εκδήλωση
«Κατευθείαν καρδιά - Καλοκαίρι» με στόχο να υποδεχθεί και φέτος
το κοινό στους φιλόξενους χώρους του, στο μοναδικό Ιλίου
Μέλαθρον και να απολαύσει τη μαγεία του ολόγιομου
αυγουστιάτικου φεγγαριού στον κήπο του μέσα από ένα μοναδικό
μουσικό ταξίδι.
Οι εκθεσιακοί χώροι του Νομισματικού Μουσείου θα παραμείνουν
ανοιχτοί για το κοινό έως τις 20:00.

Περιοδικές Εκθέσεις

«Η ΠΑΤΡΙC ΑΝΤΙΝΟΟΝ ΘΕΟΝ»
Διάρκεια Έκθεσης: 18 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2015
Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων α΄ ορόφου
Ἐν δὲ τῇ Αἰγύπτῳ καὶ τὴν Ἀντινόου ὠνομασμένην
ἀνῳκοδόμησε πόλιν. Ὁ γὰρ Ἀντίνοος ἦν μὲν ἐκ Βιθυνίου
πόλεως Βιθυνίδος, ἣν καὶ Κλαυδιούπολιν καλοῦμεν,
παιδικὰ δὲ αὐτοῦ ἐγεγόνει, καὶ ἐν τῇ Αἰγύπτῳ ἐτελεύτησεν,
εἴτ´ οὖν ἐς τὸν Νεῖλον ἐκπεσών……Dion Cassius, Histoire
Romaine, LXIX 11.
Η ιστορία του αυτοκράτορα Αδριανού και του Αντίνοου και
όπως αυτή αποτυπώνεται μέσα από τα νομίσματα της
εποχής τους από τις συλλογές του Νομισματικού
Μουσείου.

«Όθεν αργύρου εστί γενέθλη. Αρχαϊκή Νομισματοκοπία της
Αθήνας. Μεταλλεία, Μέταλλα και Νομίσματα»
Διάρκεια Έκθεσης: 18 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2015
Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων β΄ ορόφου
Η Έκθεση εστιάζει στην αρχαϊκή εποχή, κατά τη διάρκεια της
οποίας μεταλλάσσονται η κοινωνία, τα πολιτεύματα και η τέχνη.
Η θεματολογία επικεντρώνεται στη νομισματοκοπία κατά τους
αρχαϊκούς χρόνους, στην παρουσίαση των μεθόδων εξόρυξης
και επεξεργασίας πολύτιμων μετάλλων κατά την αρχαιότητα στο
Λαύριο και τη Σίφνο, με σκοπό τη χρήση τους κυρίως στην
παραγωγή νομισμάτων. Επιπλέον παρουσιάζεται το ιστορικό και
θεσμικό πλαίσιο της αντίστοιχης χρονικής περιόδου, μέσα στο
οποίο αναπτύχθηκαν κανόνες διαχείρισης και ελέγχου τόσο της
εξόρυξης όσο και της εμπορικής διάθεσης των πολύτιμων
μετάλλων.

ΩΡΑΡΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟΥ
Ιλίου Μέλαθρον: Τρίτη - Κυριακή: 09:00 - 16:00
Κλειστό: 25-26 Δεκεμβρίου, 1 Ιανουαρίου, 25 Μαρτίου, Κυριακή Πάσχα
και 1 Μαΐου.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 12
106 71 Αθήνα
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email: epnom@culture.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 3 ευρώ
2 ευρώ για πολίτες άνω των 65, φοιτητές εκτός χωρών Ε.Ε.
Ενιαίο εισιτήριο: 12 ευρώ, 6 ευρώ - Ισχύει για Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο, Νομισματικό Μουσείο &
Επιγραφικό Μουσείο.

