ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΙΛΙΟΥ ΜΕΛΑΘΡΟΝ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 12
25η Ετήσια Συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής Νομισματικών Μουσείων και
Νομισματικών Συλλογών Τραπεζών, ICOMON-ATHENS 2018
ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:30
Περιοδική έκθεση με τίτλο «Γλαύκες και Αθηναϊκή Δημοκρατία. Από την
Αρχαία Νομισματική στη Σύγχρονη Γλυπτική». Εικαστικός διάλογος αρχαίων
τεχνουργημάτων με τις δημιουργίες της γλύπτριας Αφροδίτης Λίτη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 19:30
Tο Νομισματικό Μουσείο, το ελληνικό τμήμα του ICOM (Διεθνές Συμβούλιο
Μουσείων] και το ICOMON (Διεθνής Επιτροπή Νομισματικών Μουσείων και
Νομισματικών Συλλογών Τραπεζών) συνδιοργανώνουν από τις 3 έως και τις 6
Οκτωβρίου 2018, στην Αθήνα, την 25η Ετήσια Συνάντηση της Διεθνούς Επιτροπής
με αφορμή τον εορτασμό των 25 ετών από την ίδρυσή της. Το Νομισματικό Μουσείο
είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη και η αείμνηστη νομισματολόγος και επί τριάντα
χρόνια Διευθύντρια του Μουσείου, Μάντω Οικονομίδου, στη μνήμη της οποίας
είναι αφιερωμένο το Συνέδριο, ήταν η πρώτη Πρόεδρος της Επιτροπής.
Η οργάνωση του Συνεδρίου στην Αθήνα αποφασίστηκε ομόφωνα από τα μέλη της
Επιτροπής ICOMON, στο 24ο Συνέδριό της που πραγματοποιήθηκε στην Τζακάρτα
της Ινδονησίας τον Σεπτέμβριο 2017 και είναι αφιερωμένο στα ζητήματα που
απασχόλησαν την Επιτροπή από τις αρχές της δεκαετίας 1990.
Σκοπό έχει να θέσει σε συζήτηση θέματα συντήρησης, διατήρησης, διαχείρισης και
επιμέλειας των νομισματικών συλλογών. Παράλληλα θα επανεξετάσει τις αξιακές
βάσεις της Επιτροπής ICOMON, να αξιολογήσει τις σημερινές προκλήσεις και να
σχεδιάσει τη δράση της για τα επόμενα 25 χρόνια.

Ο τίτλος του συνεδρίου είναι “Future-proofing numismatics in museums: issues of
conservation and collections management. In memory of Mando Oeconomides”
και προσωπικότητες παγκοσμίου εμβέλειας από το χώρο των Επιστημών, των
Τεχνών, της Οικονομίας και του Πολιτισμού θα παρουσιάσουν τα πλέον πρόσφατα
αποτελέσματα της έρευνάς τους.
Οι εργασίες του θα λάβουν χώρα στο Νομισματικό Μουσείο (εναρκτήρια συνεδρία
στην αίθουσα των Εσπερίδων, 3/10/2018, στις 18:30), στο αμφιθέατρο του Μουσείου
της Ακρόπολης (4/10/2018) και στο κεντρικό αμφιθέατρο της εν Αθήναις
Αρχαιολογικής Εταιρείας (5/10/2018).
Μετά το πέρας των ομιλιών της εναρκτήριας συνεδρίας θα πραγματοποιηθεί μουσική
εκδήλωση στις 19:30 με τίτλο «Με φως ελληνικό» σε ερμηνεία της Καλλιόπης
Βέττα με συνοδεία στο πιάνο του Γιάννη Ιωάννου.
Με αφορμή τον επετειακό χαρακτήρα του Συνεδρίου, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου
και ώρα 19:30, θα εγκαινιαστεί περιοδική έκθεση με τίτλο «Γλαύκες και Αθηναϊκή
Δημοκρατία. Από την Αρχαία Νομισματική στη Σύγχρονη Γλυπτική».
Εικαστικός διάλογος αρχαίων τεχνουργημάτων με τις δημιουργίες της γλύπτριας
Αφροδίτης Λίτη. Εικοσιένα δημιουργίες της σε μικτή τεχνική, εμπνευσμένες από
αρχαία έργα μικρογλυφίας και κυρίως από νομίσματα, πλαισιωμένες από αργυρά και
χαλκά νομίσματα και θησαυρικά σύνολα. Ιχνηλατώντας με ιδιαίτερη ευαισθησία
αυτά τα «πολιτισμικά κοιτάσματα», η καλλιτέχνης Αφροδίτη Λίτη εμπνέεται από
αυτά, σπάει τις φόρμες του παρελθόντος, τις γονιμοποιεί, δημιουργώντας με
σύγχρονες τεχνικές πρωτότυπα γλυπτά έργα τέχνης.
Μετά την πραγματοποίηση των εγκαινίων θα πραγματοποιηθεί μουσική εκδήλωση
στον κήπο του Μουσείου με τίτλο “Terra Olympia. A Musical Journey to the
birthplace of the Olympic Games”, σε μουσική του Γιώργου Βούκανου με την
υψίφωνο Άντα Αθανασοπούλου.
Τόσο το Συνέδριο, όσο και η Έκθεση τελούν υπό την αιγίδα της Α.Ε. του
Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου και θα
απευθύνουν χαιρετισμούς ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος κύριος Γιάννης
Στουρνάρας και ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κύριος Κωνσταντίνος
Στρατής.
Μετά τη λήξη του Συνεδρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία, να γνωρίσουν
τον αρχαιολογικό χώρο του Λαυρίου με τα περίφημα μεταλλεία αργύρου στο πλαίσιο
ημερήσιας εκδρομής (6/10/2018).
Σταθερός χορηγός επικοινωνίας η Δημόσια Τηλεόραση και το Δημόσιο Ραδιόφωνο.
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