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Τα Μουσεία είναι για τους ανθρώποους...

ων Μουσείω
ων. Οι
Στόχος του βιβλίου αυτού είναι η εισσαγωγή τοου εκκπααιδδευόόµεννου στοον κόσµοο τω
περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν τα Μουσεία ως µη προσιτούς χώρους, οι οποίοι απευθύνονται σε ένα
συγκεκριµένο και εκλεκτό κοινό. Όταν ολοκληρωθεί το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα, ο ενδιαφερόµενος
θα ανακαλύψει ότι τα Μουσεία καλούν όλους τους πολίτες να τα επισκεφθούν και είναι κάθε άλλο παρά
αποκλειστικά.
Η πρώτη ενότητα εισάγει τον εκπαιδευόµενο στην έννοια του Μουσείου. Ποιός είναι ο λόγος ύπαρξης
των Μουσείων, πού απευθύνονται, τι προσφέρουν, ποια είναι η µορφή των σύγχρονων Μουσείων, ποιοι
είναι αυτοί που εργάζονται για τα Μουσεία και τι είναι η µουσειολογία είναι κάποια από τα θέµατα µε τα
οποία ασχολείται η πρώτη ενότητα.
Στη συνέχεια, το κεφάλαιο µε τίτλο «ενδεδειγµένοι τρόποι περιήγησης» παρουσιάζει µία ενδεικτική
επίσκεψη σε ένα Μουσείο. Ο υποψήφιος επισκέπτης εφοδιάζεται µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
που χρειάζεται να γνωρίζει πριν και κατά τη διάρκεια µιας επίσκεψης.
Ακολουθεί ένα κεφάλαιο που αναφέρεται στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που έχει ο πολίτης
που επισκέπτεται έναν µουσειακό χώρο, ώστε ο µελλοντικός επισκέπτης να γνωρίζει ενδεχόµενους
περιορισµούς, αλλά και τα δικαιώµατά του. Οι Συλλογές ενός Μουσείου είναι η πολιτισµική κληρονοµιά
ενός επισκέπτη και το άτοµο έχει δικαίωµα να την απολαύσει σεβόµενο πάντα τη σηµασία της.
Το τέταρτο κεφάλαιο έχει ως στόχο να επισηµάνει τη σηµασία που έχει η µουσειακή αγωγή και η
εξοικείωση µε το χώρο των Μουσείων από την παιδική ακόµα ηλικία.
Το επόµενο κεφάλαιο παρουσιάζει σύγχρονες µορφές Μουσείων, που προτείνουν εναλλακτικούς
τρόπους έκθεσης αντικειµένων και διαπαιδαγώγησης του ενδιαφερόµενου.
Τα τελευταία κεφάλαια είναι αφιερωµένα στα Μουσεία του κόσµου, τα σηµαντικότερα εκ των οποίων
παρουσιάζονται εν συντοµία.
Στοο τέέλος αυτοού τοου σεεµινναρίοου ο εκπααιδδευόµεενος θα έχει έρρθει σε επααφή µεε τιςς βασικκές ιδδιόότητεςς
ενός Μοουσείοου και θα έχει αποοκτήσσει εφόδιαα ώστεε µιαα επικκείίµεννη επίσσκεψ
ψη ναα κατααστεί µιαα ποολύπλευυρη
ψυχαγωγικκή και διδδακτικκή εµπεειρρίαα.
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«....εενώ κάθε Μοουσείοο έχει κάτι ναα πρροσφέρει σε ορισσµέένουςς ανθρώποουςς, αυτόό ποου πρροσσφέρει
δεν είνναι ούτεε τοο ίδδιοο ούτεε έχει τοο ίδδιοο ενδιααφέρον ή τηνν ίδδιαα αξίαα γιαα όλους.»

Bruno Bettelheim, ‘Curiosity – Its Applications in a Museum Setting’

Τοο Μουσείο
Το Μουσείο, ως κατεξοχήν µέσο διαφύλαξης και προβολής της παγκόσµιας πολιτισµικής κληρονοµιάς,
είναι ο χώρος όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να µελετήσει το παρελθόν και το παρόν, να
ψυχαγωγηθεί, να εµπλουτίσει τις γνώσεις του και να προβληµατιστεί.
Η ίδια η λέξη Μουσείο δηλώνει την προέλευσή της από τις Μούσες, αρχαίες ελληνικές θεότητες,
προστάτιδες των Τεχνών και των Γραµµάτων, κόρες του ∆ία και της Μνηµοσύνης. Η αρχαία έννοια της
λέξης παραπέµπει στο ναό που είναι αφιερωµένος στις Μούσες. Από το τέµενος των Μουσών η εξέλιξη
του Μουσείου είναι διαρκής και συναντάται σε όλες τις περιόδου της ιστορίας.
Σήµερα, ο επίσηµος ορισµός που έχει δοθεί στο Μουσείο από το ∆ιεθνές Συµβούλιο των Μουσείων
(ICOM - International Council of Museums) έχει ως εξής: το Μουσείο είναι «ο µόόνιµµος θεσµόός, χωρίςς
κερδοσκοπιικό χαρακτήρρα, στηνν υπηρρεσίαα τηςς κοιννωνίαας και τηςς ανάάπττυξήςς τηςς, ανοιχχτόός στοο κοινόό, ο
οποοίος αποοκτά, συντηρρείί, µελλεττά, κοινοποιείί και εκκθέτει υλικές µααρτυυρίες του ανθρώπου και τοου
περριββάλλοντόός τοου µε σκοπόό τη µελλέτη, την εκπααίδδευση και τηνν ψυχαγωγία».

Η ισστοορίαα της εξέέλιξξηςς τοου Μουσσείοου
Το πρώτο Μουσείο στην παγκόσµια ιστορία συστάθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου τον 3o π.Χ. αιώνα
από τον Πτολεµαίο Σωτήρα. Περιελάµβανε γλυπτά, εκµαγεία, χειρουργικά εργαλεία, αστρονοµικά όργανα,
καθώς και βοτανικό και ζωολογικό κήπο. Η λειτουργία του πρώτου Μουσείου διέφερε από αυτή των
σύγχρονων, καθώς ήταν κυρίως ένας χώρος µελέτης και συγκέντρωσης των επιστηµών, έχοντας
περισσότερο τη µορφή ακαδηµίας. Το Μουσείο της Αλεξάνδρειας καταστράφηκε τον 3ο µ.Χ. αιώνα.
Κατά τη ρωµαϊκή περίοδο το Μουσείο εξελίσσεται. Παίρνει τη λατινική ονοµασία «museum» και
λειτουργεί όχι ως χώρος έκθεσης, αλλά ως τόπος συνάντησης «ανήσυχων προσωπικοτήτων» που
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συζητούν για θέµατα φιλοσοφίας και επιστήµης. Κατά την ίδια περίοδο πολλές είναι οι ιδιωτικές συλλογές
που φιλοξενούν στις επαύλεις τους οι πλούσιοι ρωµαίοι και οι στρατηγοί.
Στο Μεσαίωνα η έκθεση συγκεντρωµένων αντικειµένων σε δηµόσιους χώρους επικεντρώνεται σε
θρησκευτικά αντικείµενα, όπως εικόνες και βιβλία, που προέρχονταν από εκκλησίες και µοναστήρια.
Την ίδια περίοδο, οι Σταυροφόροι κατά την επιστροφή τους έφεραν πολύτιµα αντικείµενα από χώρες
που λεηλάτησαν και τα δώρισαν στους ευγενείς της εποχής.
Στην Αναγέννηση, ο όρος Μουσείο άρχισε να χρησιµοποιείται για να δηλώσει το σύνολο των
θησαυρών που είχαν στην ιδιοκτησία τους οι πλούσιοι άρχοντες. Είναι η πρώτη φορά που ο όρος Μουσείο
πλησιάζει στη σηµερινή έννοια της λέξης.
Οι συγκροτηµένες ιδιωτικές συλλογές έργων τέχνης που υπήρχαν ήδη από τον 15ο αιώνα, όπως
αυτή του Λαυρέντιου των Μεδίκων στη Φλωρεντία, αποτέλεσαν στο πέρασµα του χρόνου τον πυρήνα
των Συλλογών πολλών ευρωπαϊκών Μουσείων. Τον 18ο αιώνα η συλλογή πινάκων του Λουδοβίκου XIV
που το 1715 απαριθµούσε 2.500 έργα ενσωµατώθηκε στη συλλογή του Λούβρου.
Τον 16ο και 17ο αίωνα η «συνάντηση» µε ένα αρχαίο αντικείµενο φάνταζε εξωτική και για πολλά
χρόνια η επίσκεψη σε ένα εκθεσιακό χώρο υπήρξε προνόµιο µόνο της αριστοκρατικής τάξης. Ο «θάλαµος
των περιέργων», όπως αποκαλούσαν τους χώρους αυτούς, και τα «πολύτιµα συρτάρια» µε αντικείµενα
από µακρινές ηπείρους αποτελούσαν κύριο θέµα συζήτησης της αφρόκρεµας της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
Καθώς πολλά από αυτά τα αντικείµενα ανήκαν σε ευγενείς και µονάρχες και ήταν εκτεθιµένα σε
ιδιωτικούς χώρους, εκλεκτό ήταν και το κοινό που είχε τη δυνατότητα να τα θαυµάσει.
Οι περισσότερες συλλογές των ευρωπαϊκών Μουσείων συγκροτήθηκαν από ιστοριοδίφες, πλούσιους
συλλέκτες σπάνιων αντικειµένων, τυχοδιώκτες, εξερευνητές ή περιηγητές, οι οποίοι, συνεπαρµένοι από
την συνάντησή τους µε θαυµαστούς πολιτισµούς ή µε παράξενα όντα, θέλησαν να µοιραστούν τις
εµπειρίες τους µε άτοµα του περιβάλλοντός τους κατά το γυρισµό στην πατρίδα. Συχνά οι συλλογές των
αντικειµένων αυτών υπήρξαν µέσον επίδειξης πλούτου και εντυπωσιασµού, κυρίως των ταξιδιωτών και
των ηγεµόνων άλλων χωρών.
Αρχικά, όπως προαναφέρθηκε, οι συλλογές είχαν αυστηρά ιδιωτικό χαρακτήρα και απευθύνονταν
σε συγκεκριµένο κοινό. Τον 18ο και 19ο αιώνα, όµως, οι περισσότερες εκτέθηκαν σε κοινή θέα, καθώς
οι κάτοχοι των συλλογών συχνά δεν είχαν ικανοποιητικό εισόδηµα ή υπέκυπταν στις εγκλίσεις των
τοπικών αρχών. Πολλές συλλογές µεταφέρθηκαν σε δηµόσια κτίρια και πωλήθηκαν στο δηµόσιο. Τα έργα
τέχνης ενσωµατώθηκαν σε Μουσεία Τέχνης, ενώ οι βοτανικές συλλογές και τα ταρριχευµένα ζώα
µεταφέρθηκαν σε Μουσεία Φυσικής Ιστορίας (εεικκ. 1)
Η ανάπτυξη του ∆ιαφωτισµού και η εξέλιξη της επιστηµονικής σκέψης συνέβαλαν στην µελέτη και
την οργάνωση των συλλογών. Πολλά από τα ευρωπαϊκά Μουσεία ιδρύθηκαν µε τη βοήθεια των
Πανεπιστηµίων (όπως το Μουσείο Ασµόλιαν του Πανεπιστηµίου της Οξφόρδης που είναι και το πρώτο
πανεπιστηµιακό Μουσείο που ιδρύθηκε το 1683). Οι συλλογές αποτέλεσαν αντικείµενο µελέτης και
γνωριµίας των πολιτισµών από όπου προέχονταν. Οι πρώτοι επιµελητές των Μουσείων, οι οποίοι ήταν
ακαδηµαϊκοί, εργάστηκαν για την ταξινόµηση και την ερµηνεία τους.
Το πρώτο εθνικό και δηµόσιο Μουσείο της Ευρώπης είναι το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Ήδη
από το 1753 έφερε την ονοµασία του Μουσείου, ακολουθούσε τις αρχές του Ντιντερό και των
εγκυκλοπαιδιστών του 18ου αιώνα, ανήκε στο έθνος και ήταν ανοιχτό σε όλους τους «φιλοµαθείς και
περίεργους ανθρώπους». (εικκ. 2)
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Εικ. 1: Φωτογραφία του 1873 – πλήθος επισκεπτών θαυµάζει την πρώτη έκθεση Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο (από το βιβλίο Caygill,
Marjorie, 1981, The story of the British Museum, British Museum: Publications, London, σελ. 40)

Εικ. 2: Σκίτσο του 1822 µε τίτλο «ο Τοµ και ο Μποµπ σε αναζήτηση του αρχαίου κόσµου»– η πρώτη επαφή των Άγγλων µε τις
αρχαιότητες, όπως τα γλυπτά του Παρθενώνα, επηρρέασε ιδιαίτερα το γούστο τους (από το βιβλίο Caygill, Marjorie, 1981, The story of
the British Museum, British Museum: Publications, London, σελ. 24)

Κατά τη διάρκεια του 19ου αιώνα, µε την ίδρυση των εθνικών κρατών, τα ευρωπαϊκά Μουσεία
πληθαίνουν, προς ενίσχυση της εθνικής – πολιτιστικής ταυτότητας των νεοϊδρυθέντων κρατών.
Με το πέρασµα στον 20ο αιώνα η ιδέα της έκθεσης των αντικειµένων προς θαυµασµό εµπλουτίστηκε
και µε έναν ακόµη ρόλο: αυτόν της προστασίας του αντικειµένου και της επιµόρφωσης των ανθρώπων.
Οι χώροι έκθεσης από «αξιοπερίεργους θαλάµους» µετατράπηκαν σε µουσειακούς χώρους, όπου
αναγνωρίστηκε ο πρωταρχικός ρόλος τόσο της πολιτισµικής αξίας των συλλογών, όσο και της χρήσης
του ως υλικού για τη µελέτη των επιστηµών.
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Ο χαρακτήρρας τω
ων σύγχρονων Μουσείω
ων
Τον τελευταίο µισό αιώνα οι εξελίξεις στον τοµέα των Μουσείων είναι σηµαντικές και σε πολλές χώρες
εντυπωσιακές. Οι εξελίξεις στα Μουσεία αφορούν στους τοµείς της εκπαίδευσης, της προσβασιµότητας,
της συντήρησης, της έκθεσης, της κτιριακής εγκατάστασης, του εξειδικευµένου προσωπικού και κυρίως
των επισκεπτών.
Το δικαίωµα στη µόρφωση είναι παγκόσµιο και τα Μουσεία κάθε είδους έχουν κατοχυρώσει τον
πααιδδευτικκό τοους ρόλο. Η πρροσβασιµόότηηταα όλων των ανθρώπων στα Μουσεία θεωρείται πια βασική αρχή
και πρωταρχική ανάγκη ενός Μουσείου που στοχεύει στην εξξυπηρρέτησση τοου κοιννού του. Θεωρείται,
πλέον, πρόκληση για τους ειδικούς των Μουσείων να κατορθώσουν να περιλάβουν όλες τις κοινωνικές
ωγικκή εµπεειρρίαα, καθώς αυτό αποτελεί
οµάδες στον εκθεσιακό χώρο και να τους εξασφαλίσουν µία ψυχχαγω
στόχο των σύγχρονων Μουσείων. Παράλληλα τα Μουσεία αποκτούν και έναν νέο ρόλο, αυτόν της
συµβοολής στηνν ανάάπτυυξη της κοιννωνίαας.
Τα Μουσεία πληθαίνουν διαρκώς, αποοτεελούν τοο συνδδετικκό κρίκκο ανάµεσσα στοο πααρελλθόόν και τοο πααρόν
και πρροετοοιµάάζουν γιαα τοο µέέλλλον. Η πρόοδος στον τοµέα των Μουσείων είναι αξιοσηµείωτη κυρίως στον
ευρωπαϊκό χώρο, όπου υπολογίζεται ότι σε κάθε Μουσείο που υπήρχε το 1950 στην Ευρώπη σήµερα
αντιστοιχούν τέσσερα νέα Μουσεία. Πιο συγκεκριµένα, στην Ευρώπη υπάρχουν πάνω από 13.500 Μουσεία
(εκ των οποίων το ένα τρίτο είναι βρετανικά) ενώ περίπου 13.000 υπάρχουν στον υπόλοιπο κόσµο.
Χαρακτηριστικό των σύγχρονων Μουσείων είναι η ποοικκιλλία που αφορά τις επιλογές που προσφέρουν.
Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επιλέέξει και να επισκεφθεί τα Μουσεία που τον ενδιαφέρουν. Τα
περισσότερα από αυτά, εκτός από τις συλλογές τους, προσφέρουν πλούσιο εποπτικό και διαδραστικό
υλικό στους επισκέπτες τους για επιπλέον πληροφορίες, αίθουσες ξεκούρασης, αίθουσες προβολής
ταινιών, οπτικοακουστικά µέσα, κήπους, γραφεία πληροφοριών, εστιατόρια, βιβλιοθήκες και πωλητήρια
αναµνηστικών αντικειµένων και βιβλίων κ.ά.
ψη σε ένα µοουσειαακό χώρο µποορεεί να αποοτελλέσει µίαα ποολυδιάάσταατη
Πιο συγκεκριµένα, η επίσσκεψ
εµπειρίαα. Ο επισκέπτης, πλέον, έχει τη δυνατότητα να συνδυάσει µέσω της επίσκεψής του σε ένα
σύγχρονο Μουσείο ποικίλες δραστηριότητες που στο παρελθόν, τις περισσότερες φορές, δεν
συµπεριλαβάνονταν σε µία επίσκεψη στο Μουσείο. Χαρακτηριστικά, στην αίθουσα προβολής ενός
Μουσείου µπορεί κανείς να απολαύσει µια ταινία µικρού µήκους σχετική µε τα εκθέµατα ή τη θεµατική
ενότητα της έκθεσης να µελετήσει σπάνια χειρόγραφα και βιβλία στη βιβλιοθήκη ή να περιηγηθεί µε
συντροφιά έναν ακουστικό οδηγό (audio guide). Ακόµα, εάν διαθέτει χρόνο, µπορεί να περιπλανηθεί
στους χώρους αναψυχής του Μουσείου πίνοντας ένα ρόφηµα ή τρώγοντας ένα «µουσειακό» γεύµα...τα
περισσότερα Μουσεία διαθέτουν ιδιαίτερα συµπαθητικά αναψυκτήρια!
Συχνά, στα Μουσεία προσφέρονται εκπαιδευτικά προγράµµατα, και για οικογένειες, όπου οι
παρευρισκόµενοι καλούνται να συµµετάσχουν σε µία οµαδική δραστηριότητα και να γνωρίσουν µαζί µε
άλλους τα εκθέµατα µέσω παιχνιδιών ή ερωτήσεων. Ξεχωριστές εκδηλώσεις µε ποικίλα θέµατα, όπως
δραµατοποιήσεις, αφηγήσεις παραµυθιών, παρουσιάσεις νέων εκθεµάτων, καλλιτεχνικές
δραστηριότητες, βραδιές µε µουσική και ποίηση κ.ά. πραγµατοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα
σε πάρα πολλά Μουσεία.
Ο επισσκέπτης, έτσσι, έχει τη δυναατόότηηταα ναα συνδυάσει τη µόρφωσή τοου µεε ξεκκούραση και, εν τέέλει, η
επίσσκεψη σε έννα Μοουσσείοο µποορεί να αποοτελλέσσει µίαα ευχχάρισστη και ξεχχωρισστή εκδροµή!
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Η επιστήµη της οποίας το αντικείµενο συνδυάζεται µε την οργάνωση των µουσειακών σπουδών ή χώρων
που έχουν σχέση µε τη διαφύλαξη και προβολή της πολιτισµικής κληρονοµιάς ονοµάζεται Μουσειολογία.

Ο όρος «Μουσειοολογίαα»
Πρόκειται για µία επιστήµη πολύ νέα ακόµα στην Ελλάδα, το ενδιαφέρον, όµως, γι’ αυτήν είναι έντονο
και η πρόοδός της ραγδαία. Ο όρος της, αν και δηµοφιλής στη χώρα µας, είναι αρκετά παρεξηγηµένος
και συχνά ταυτίζεται µε τον παιδαγωγικό και µόνο χαρακτήρα ενός Μουσείου. Η έννοιά του, όµως είναι
πολύ πιο διευρηµένη και ο χαρακτήρας της µουσειολογίας διεπιστηµονικός.
Οι µουσειοολόγοοι ασχολούνται µε τη διοίκηση και την οργάνωση των επισκέψιµων χώρων είτε πρόκειται
για Μουσεία, εκθεσιακούς χώρους, χώρους πολιτισµού, ενυδρεία ή ζωολογικούς κήπους κ.λ.π. Μελετούν
την ιστορία και το ρόλο του Μουσείου στην κοινωνία και ασχολούνται µε τους επιµέρους τοµείς του,
ωρίσσουν το κοινόό
θεωρητικούς και πρακτικούς. Οι ειδικοί των Μουσείων προσπαθούν µε έρευνες να γνω
τοους και, ανάλογα µε τις ανάγκες του, να προσαρµόσουν τον τρόπο έκθεσης. Ακόµη, γνωρίζοντας τα
ενδιαφέροντα των ατόµων που δεν επισκέπτονται χώρους πολιτισµού, αποσκοπούν να τους
προσελκύσουν σε αυτούς. Παράλληλα, φροντίζουν για την οργάνωση των Συλλογών, τη διαφύλαξη και
την σωστή τους ερµηνεία.
Η µουσειολογία ασχολείται µε όλες τις πτυχές της ύπαρξης του Μουσείου. Οι έρευνες για τα Μουσεία
είναι παγκόσµιες και στρέφονται στις νέες ιδιότητες των Μουσείων. Τα τελευταία χρόνια η µουσειολογία
µετατοπίζει το ενδιαφέρον της προς τα µικρότερα, τοπικά και περιφερειακά Μουσεία και προσπαθεί να
καταδείξει τη σχέσση τουυ πλληθυσµούύ µιαας κοιννότηταας µεε το Μοουσείοο τηης πεεριοοχήςς. Ασχολείται µε την
αναγνώριση της συµβολής του Μουσείου εκτός των χωρικών του συνόρων του και επιδιώκει να το
ώνει, δηλααδή τοο Μουσσείοο στη ζωή µιαας κοιννωνίαας
καταστήσει κοµµάτι της καθηµερινής ζωής. Ενσσωµαατώ
και υπεερτοονίζει τηην ιδδιόότηηταα τοου Μοουσεείοου να ενισσχύει τηνν ιδδιααίτεερη τααυτόότηταα τω
ων ανθρώπω
ων.

Οι υπάάλληλλοι εννός Μοουσσείοου
ων
Πίσω από τις προθήκες µε τα αντικείµενα υπάρχει ένας ολόκληρος κόσµος. Είναι ο κόσσµος τω
υπααλλήλλων ενός Μουσείοου, οι οποίοι εργάζονται για να διαφυλάξουν τα αντικείµενα και να διασφαλίσουν
στον επισκέπτη την άνετη περιήγησή του.
θυντήής ή ∆ιεευθ
θύντρριαα, που φέρει την ευθύνη για όλο το
Επί κεφαλής ενός Μουσείου είναι ο ∆ιεευθ
προσωπικό. Είναι το άτοµο που εγκρίνει όλες τι διαδικασίες και είναι πολύ καλός γνώστης των Συλλογών
και των αναγκών του χώρου που διοικεί. Οι επιµελλητέές των Συλλογών είναι αυτοί που έχουν γνώση της
ιδιαιτερότητας του κάθε εκθέµατος, φέρουν την ευθύνη του και φροντίζουν για τη γνωριµία του µε το
ευρύ κοινό. Οι συντηρρητέές είναι γνώστες της φύσης των αντικειµένων και είναι αυτοί που τα συντηρούν
(εεικκ. 3). Ο ρόλος του συντηρητή σε ένα Μουσείο είναι από τους πιο σηµαντικούς, καθώς από αυτόν
εξαρτάται - στο µεγαλύτερο µέρος - η προστασία του αντικειµένου. Η συνεργασία επιµελητή – συντηρητή
είναι άµεση και αποτελεί το βασικό κρίκο της µουσειακής αλυσίδας. Ο µοουσειοολόγοος ασχολείται µε
θέµατα εφ’ όλης της ύλης, όπως την οργάνωση εκθέσεων, τις έρευνες του κοινού, τη διοίκηση των
συλλογών, την προβολή του Μουσείου, τις δηµόσιες σχέσεις, την εκπαίδευση κ.ά. Ο ρόλος του είναι
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Εικ. 3: Φωτογραφία συντηρητή επί τω έργω (φωτογραφικό αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου)

συµπληρωµατικός σε όλες τις ειδικότητες ενός Μουσείου και σε πολλά θέµατα επιτελικός. Ο αρχιτέκκτοονας
και ο σχεδδιααστήςς του Μουσείου ασχολούνται µε την οργάνωση του χώρου και φροντίζουν για το σχεδιασµό
µιας άνετης διαδροµής για τους επισκέπτες. Το πρροσωπικκό φύλαξηςς µεριµνά για την προστασία των
εκτεθιµένων αντικειµένων από βανδαλισµούς και διατίθεται για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών. Ο
µουσειοοπααιδδαγωγόός είναι υπεύθυνος για τα εκπαιδευτικά προγράµµατα και την εξοικείωση των παιδιών
ωγράφοι, οι φωτοογράφοι και οι τεχχνικκοί
µε το µουσειακό χώρο. Οι διοοικκητικκοί υπάάλληλλοι, οι σχεδδιααστέςς – ζω
εκτελούν καθήκοντα που είναι απολύτως απαραίτητα για την οµαλή λειτουργία του ιδρύµατος.

Ο κόσµοος τω
ων Μουσσείω
ων
Ταα Μουσείαα είνναι γιαα τουυς ανθ
θρώποουςς και καλούν όλους να τα επισκεφθούν. Τα εκθέµατα είναι η βασική
προσφορά τους και αγωνίζονται για την προστασία τους.
Η επίίσκεψ
ψη σε έναα Μοουσείοο πρροσφέρει ποολλές εµπειρρίεςς, οι οποίες διαφέρουν από Μουσείο σε
Μουσείο και αξιοποιούνται από κάθε άτοµο µε διαφορετικό τρόπο. Τα Μουσεία κρύβουν έναν ολόκληρο
κόσµο γνώσεων, σχέσεων, νοηµάτων και ψυχαγωγίας. Αποτελούν σηµαντικά ιδρύµατα της κοινωνίας
και συνεισφέρουν στην επιµόρφωση και την εξέλιξή της.

Άποψη αίθουσας µε έργα τέχνης - Μουσείο Λούβρου (προσωπικό αρχείο συγγραφέα)
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ΕΡΩ
ΩΤΗΣ
ΣΕΙΣ
Σ – ΘΕΜ
ΜΑΤΑ
Α ΓΙΑ
Α ΣΥΖΗΤΗΣ
ΣΗ

1. Είστε τακτικοί επισκέπτες των Μουσείων;
2. Πόσο εξοικειωµένοι είστε µε το χώρο των Μουσείων;
3. Ποιες είναι οι απαιτήσεις σας από έναν µουσειακό χώρο;
4. Πώς θα διαµορφώνατε τον ορισµό του Μουσείο βάσει των εµπειριών σας;

ΒΙΒ
ΒΛΙΟ
ΟΓΡΑ
ΑΦΙΑ
Α
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Οικονόµου, Μαρία, 2003, Μουσείο: Αποθήκη ή ζωντανός οργανισµός;, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, σελ.
16, 24, 26, 31, 32, 33
Ambrose, Timothy and Paine, Crispin, 1993, Museum Basics, Routledge, London, σελ. 2, 3
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ΕΝ
Ν∆Ε∆
∆ΕΙΓΜ
ΜΕΝ
ΝΟΙ ΤΡΟ
ΟΠΟ
ΟΙ ΠΕΡ
ΡΙΗΓΗΣ
ΣΗΣ
Σ ΣΕ ΕΝ
ΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο

Πόότεε είνναι η κατάάλληλη ευκαιρρία να επισσκεφτοούµεε ένα Μουσείο;
Πριν αποφασίσει κανείς να επισκεφθεί ένα µουσειακό χώρο σηµαντικό είναι να διαλέξει µία µέρα που
θα έχει ευχάρισστη διάάθεσση και ελλεύύθερρο χρόνο ώστε η εµπειρία του να είναι ψυχαγωγική. Κάθε επίσκεψη
σε ένα Μουσείο είναι διαφορετική από τις άλλες, καθώς οι µουσειακοί χώροι έχουν πάντα κάτι καινούριο
να προσφέρουν στον θεατή. Είναι, όµως, απαραίτητο να υπάρχει η διάθεση από τον υποψήφιο επισκέπτη
να απολαύσει την εµπειρία του.

Ποοιοο Μουσείοο ενδείκκνυτααι να επισσκεφτοούµεε;
Όταν έχει αποφασίσει κανείς να αφιερώσει µία επίσκεψη σε ένα Μουσείο, το πρώτο βήµα είναι να
αποφασίσει ποιο Μουσείο θα είναι αυτό. Τα κριτήρια διαφέρουν, καθώς κάθε άτοµο έχει διαφορετικά
ενδιαφέροντα και προτεραιότητες. Μποορεί κανείςς να επιλλέξεει µεε βάση ταα ενδιααφέέροντάά τοου, τη φήµη
τοου Μουσείοου και τω
ων εκθεµµάτω
ων τοου ή την τοοποοθεσσίαα τοου, δηλλαδή την γεωγρααφικκή απόόστααση απόό την
κατοοικκίαα τοου, ακόµαα και ανάλογαα µε τοο µέγεθ
θός τοου Μοουσσείίου. Όσον αφορά το µέγεθος, αναφέρουµε
χαρακτηριστικά το παράδειγµα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα. Πρόκειται για το
µεγαλύτερο µουσείο στην Ελλάδα, του οποίου οι εκθεσιακοί χώροι καλύπτουν εµβαδόν 8.000τ.µ. και
τα εκθέµατά του αγγίζουν τις 16.000! Αντιλαµβάνεται, λοιπόν, κανείς οτι η επίσκεψη στο χώρο αυτό θα
είναι χρονοβόρα και πιθανότατα θα χρειαστούν περισσότερες από µία επισκέψεις για να το εξερευνήσει
ο επισκέπτης.
Συµβαίνει συχνά να επισκεφθεί κανείς περισσότερες από µία φορές το ίδιο Μουσείο είτε γιατί δεν
κατόρθωσε να ολοκληρώσει την περιήγησή του µε µία µόνο επίσκεψη είτε γιατί επιθυµεί να µελετήσει
τα εκθέµατα αναλυτικότερα. Πολλά Μουσεία οργανώνουν περιοδικές εκθέσεις µε ποικίλα θέµατα, ενώ
άλλα είναι ακόµα πιο ευέλικτα και ανανεώνουν αρκετά συχνά και τις µόνιµες Συλλογές τους, ώστε να
προσφέρουν στους τακτικούς επισκέπτες τους διαφορετικές εµπειρίες.
Σε περίπτωση που κάποιος είναι αναποφάσιστος ή δε γνωρίζει ποιοι µουσειακοί χώροι είναι
επισκέψιµοι, έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί σχετικά µε όλες τις επιλογές που προσφέρονται σε έναν
υποψήφιο επισκέπτη.
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Πώ
ώς πλληρροφορείτααι κανείς γιαα ταα Μουσείαα;
Το ∆ιααδίκκτυυο αποτελεί συγκεντρωµένη πηγή για όλες τις περιοδικές εκθέσεις και τα Μουσεία παγκοσµίως.
Ο περιοδικός Τύύποςς περιλαµβάνει καταλόγους µε επισκέψιµους χώρους, καθώς και πληροφορίες που
αφορούν µουσειακές εκδηλώσεις. Επιπλέον, γραφεία που παρέχουν πληροφορίες στο ευρύ κοινό,
ών που υπάρχουν σε συγκεκριµένα
όπως τα Κέντραα Εξξυπηρρέτησσης τοου Ποολίτη ή Πεερίπτερρα Πλληροοφοριώ
σηµεία σε κάθε πόλη, είναι ενηµερωµένα σχετικά µε τα Μουσεία. Επίσης, πολλά Μουσεία διαφηµίζονται
στα τηλλεοπτικκά και ραδιοοφωνικκά ∆ίκκτυυα σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Ακόµα, στα περισσότερα
βιββλιοοπω
ωλείαα πωλούνται ειδικοί οδηγοί µε καταλόγους και πληροφορίες για τα Μουσεία σε κάθε πόλη
/ χώρα. Τέλος, µία καλή πηγή πληροφοριών είναι η πρροσωπικκή γνώµη κάποιου ατόµου που έχει ήδη
επισκεφθεί έναν από τους εκθεσιακούς χώρους που σας ενδιαφέρουν. Εξάλλου, οι προσωπικές
πληροφορίες συχνά αποδεικνύονται ιδιαίτερα περιγραφικές και κατατοπιστικές.

Τι πρρέπεει να γνωρίζζει κανείς πρρινν απόό µίία επίσσκεψη σε ένα Μουσείο;
Εφόσον κάποιος έχει αποφασίσει ποιο Μουσείο θα επισκεφθεί, οφείλει να πληροφορηθεί τις ώρες
λειτοουργγίαας και την διεεύθυυνσση του εκθεσιακού χώρου. Τα περισσότερα Μουσεία λειτουργούν
καθηµερινά, µέχρι το µεσηµέρι. Τις ∆ευτέρες συνήθως παραµένουν κλειστά, ενώ τα σαββατοκύριακα
πολλά Μουσεία έχουν διευρυµένο ωράριο. Σε αρκετά Μουσεία (κυρίως σε αυτά που βρίσκονται στα
προάστια) διατίθεται χώρος πάρκινγκ, ενώ πολλά µεγάλα Μουσεία έχουν προβλέψει να υπάρχει στάση
της αστικής συγκοινωνίας στην είσοδό τους.
Για να νιώσει κανείς µεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κατά την επίσκεψή του, είναι σηµαντικό να έχει
εφοδιαστεί µε τις βασικκές πλληροφορίεες σχετικκά µεε τοο Μουσείοο και τιςς Συλλογές που πρόκειται να
θαυµάσει. Για παράδειγµα, εάν επιθυµεί κάποιος να επισκεφτεί µία περιοδική έκθεση που έχει ως θέµα
το ζωγραφικό έργο ενός καλλιτέχνη της Αναγέννησης, θα του είναι χρήσιµο εάν διαβάσει σχετικά µε
ων πρροτέέρων γνώση
την τέχνη της Αναγέννησης ή αν γνωρίζει βιογραφικά στοιχεία του ζωγράφου. Η εκ τω
τοου αντικκειµέννου ποου πρρόκειτααι να δει κάποιοος στοο Μοουσείοο βοηηθάει στηην καλύτερρη καταανόησσή τοου.

Πώ
ώς οργανώνει κανείς µίία επίίσκεψη στοο Μουσσείοο;
Μίαα επίσσκεψη µποορεί να είνναι ατοοµικκή ή συντρροφικκή. Μπορούµε να περιηγηθούµε στους εκθεσιακούς
χώρους ατοµικά, παραµένοντας σε συγκεκριµένα αντικείµενα όσο χρόνο επιθυµούµε και
απολαµβάνοντας µε ησυχία την περιήγησή µας, ή να επιλέξουµε να επισκεφτούµε µε παρέα,
ανταλλάσοντας απόψεις µε άλλους. Είναι βασικό, εάν απολαµβάνουµε περισσότερο τις συντροφικές
επισκέψεις σε Μουσεία, να γνωρίζουµε ότι οι φίλοι µας έχουν την ίδια διάθεση για µουσειακή ψυχαγωγία
µε εµάς. Εξίσου σηµαντικό είναι να επενδύσουµε περισσότερο χρόνο στην οργάνωση της επίσκεψής
µας όταν θέλουµε να συνοδεύσουµε στο Μουσείο τρίτα άτοµα.
Όταν επιλέγουµε να επισκεφθούµε ένα Μουσείο θέτουµε στόχοους και προοσδοκκίεες από την επίσκεψη.
Οι περισσότεροι άνθρωποι επισκέπτονται για διαφορετικούς λόγους ένα Μουσείο. Κάποιοι θεωρούν την
επίσκεψη µέσο για να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και άλλοι θεωρούν το Μουσείο τόπο γνωριµίας
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µε ανθρώπους που µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα. Πολλοί είναι αυτοί που επισκέπτονται το Μουσείο
µόνο για να αγοράσουν αντίγραφα και βιβλία από το πωλητήριο ή απλά για να πάρουν τον καφέ τους
σ’ ένα ξεχωριστό περιβάλλον. Ότααν έχχει αποοφασίσσει κανείςς γιαα ποοιο λόγο επιλλέγει να επισσκεφθεί ένα
Μοουσείοο εξαασφααλίζζει σε µεεγάάλο βααθµόό και τηνν ικκανοποοιητικκή τοου εµµπειρίαα. Για παράδειγµα, εάν κάποιος
είναι πληροφορηµένος και αποφασισµένος σχετικά µε αυτό που πρόκειται να βιώσει και έχει οργανώσει
εκ των προτέρων την επίσκεψή του σε ένα Μουσείο, έχει περισσότερες πιθανότητες να ευχαριστηθεί
και να αποχωρήσει εµπλουτισµένος µε νέες εµπειρίες, σε σχέση µε κάποιον ο οποίος έχει περιηγηθεί
στο χώρο χωρίς προεργασία.

Κανόνες συµπερριφ
φοράς σε ένα Μουσείοο
Στην είσοδο ενός Μουσείου υποδεικνύονται οι ενδεχόµενες απαγορεύσεις ή οι περριοορισσµοί, οι οποίοι
ωπικκό φύλλαξηςς
ορίζονται για την προστασία των αντικειµένων και των επισκεπτών από ατυχήµατα. Το πρροσω
ενός Μουσείου φροντίζει για την τήρηση της τάξης και είναι στη διάθεσή σας για όποιες διευκρινίσεις.
Οι πιο συνηθισµένοι περιορισµοί που συναντά κανείς σε έναν εκθεσιακό χώρο είναι η απαγόρευση
εισόδου κατοικίδιων ζώων, η πόση υγρών, η κατανάλωση τροφής και η χρήση αιχµηρών αντικειµένων.
Στα περισσότερα Μουσεία, επίσης, απαγορεύεται η χρήση του φλας στην φωτογραφική µηχανή, η
άσεµνη ενδυµασία, όπως και η µεταφορά µεγάλων σε µέγεθος αποσκευών (στα Μουσεία υπάρχουν
ειδικοί χώροι φύλαξης των προσωπικών αντικειµένων).
Είναι σηµαντικό ο υποψήφιος επισκέπτης να γνωρίζει ότι µέσα στον εκθεσιακό χώρο οφείλει κανείς
ων
να οµιλεί χαµηλόφωνα, ώστε να µην ενοχλεί τους υπόλοιπους επισκέπτες. Επίσης, τοο άγγιγγµαα τω
αντικκειµέένων ποου εκτίθ
θεντααι χωρίςς την πρροσταασίαα πρροθήκηςς απααγορρεύεετααι σε όλα ταα Μουσσείαα.

Ο τρρόποος πεεριήήγησσηςς σε ένα Μουσσείοο
Η άφιξξη στοο Μουσείοο
Αφού έχει αποφασίσει κανείς την ηµέρα και τις συνθήκες της
επίσκεψης στο Μουσείο, είναι απαραίτητο να σχεδιάσει και την
περιήγησή του µέσα στην έκθεση.
Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει εάν επιθυµεί να
απολαύσει µία οργανωµέένη ξεννάγησση επί πληρωµής από έναν ειδικό
ξεναγό ή να ανακαλύψεει τοο χώρο µόόνος τοου. Στην πρώτη περίπτωση,
ο ξεναγός συνοδεύει τον επισκέπτη, τον οδηγεί στο χώρο και τον ξεναγεί
στις Συλλογές. Τις περισσότερες φορές η ξενάγηση από ξεναγό του
Μουσείου απαιτεί ραντεβού εκ των προτέρων. Στο σηµείο αυτό πρέπει
να επισηµανθεί ότι πολύ συχνά υπάρχει χρόνος αναµονής στην είσοδο
των Μουσείων (κυρίως στα δηµοφιλή), η οποία τις περισσότερες φορές
οφείλεται στον αυξηµένο αριθµό των επισκεπτών µέσα στον χώρο
έκθεσης. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται υποµονή, καθώς τα
Μουσεία φροντίζουν για την άνετη περιήγηση όλων.
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Εικ. 1: Φωτογραφία από την είσοδο του
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην
Αθήνα µε την κάτοψη του χώρου
(προσωπικό αρχείο συγγραφέα)

Στην περίπτωση που το άτοµο προτιµά να γνωρίσει το Μουσείο χωρίς τη συνοδεία ξεναγού, το
Μουσείο φροντίζει να του παρέχει τις σηµαντικότερες πληροφορίες, ώστε να του εξασφαλίσει µία άνετη
διαδροµή (εεικκ 1). Στις πληροφορίες, στην είσοδο κάθε Μουσείου, παρέχεται, συνήθως δωρεάν,
εννηµεερωτικκό φυλλάδιοο σχετικά µε την ιστορία του Μουσείου και τις Συλλογές που παρουσιάζει. Το
έντυπο αυτό έχει – τις περισσότερες φορές - την κάτοψη του χώρου, ώστε να διευκολύνει τον επισκέπτη
ως προς τον προσανατολισµό του στο χώρο. Εάν το Μουσείο δεν προµηθεύει τον επισκέπτη µε το ειδικό
φορίεςς είναι αυτοί που αναλαµβάνουν να κατατοπίσουν και να
αυτό έντυπο, οι υπάάλληλοι στις Πλληρροφ
κατευθύνουν τον επισκέπτη στον εκθεσιακό χώρο. Πολλοί είναι, επίσης, οι επισκέπτες οι οποίοι επιλέγουν
να αγοράσουν έναν ανααλυτικκό οδηγγό του Μουσείου, τον οποίο είτε έχουν µελετήσει πριν την επίσκεψη
είτε τον συµβουλεύονται κατά τη διάρκειά της. Οι οδηγοί περιλαµβάνουν πληροφορίες για το Μουσείο
και παρουσιάζουν αναλυτικά όλα τα εκθέµατά του. Τα
Μουσεία συνήθως πωλούν τους οδηγούς αυτούς στα
Πωλητήριά τους, αλλά πολλοί οδηγοί, κυρίως αυτοί των
µεγάλων Μουσείων, πωλούνται και στα βιβλιοπωλεία. Για τους
επισκέπτες που δεν επιθυµούν να αγοράσουν έναν οδηγό, τα
Μουσεία προσφέρουν και ακουστικό, δανειστικό υλικό.
Πρόκειται για ακουστικά, τα οποία προµηθεύεται κανείς στην
είσοδο του Μουσείου, έναντι ενός χρηµατικού ποσού το οποίο
είναι διαφορετικό σε κάθε Μουσείο, και τα επιστρέφει στο
τέλος της επίσκεψής του. Ο ακουστικκός οδηγγός (audio guide)
προορίζεται για ατοµική χρήση, παρέχει µετάφραση σε πολλές
γλώσσες και είναι ιδιαίτερα εύχρηστος. Ο εξοπλισµός είναι
ελαφρύς, καθοδηγεί τον επισκέπτη στην έκθεση και του Εικ. 2: Άτοµο που κάνει χρήση ακουστικού υλικού
στο σπήλαιο – Μουσείο στο Nottigham της Αγγλίας
παρέχει πληροφορίες για τα σηµαντικότερα εκθέµατα (εεικκ. 2).
(προσωπικό αρχείο συγγραφέα)
Η είσοοδος στοον εκθεσσιαακό χώρο
Τις πιο πολλές φορές η περιήγηση σε ένα Μουσείο ξεκινά από µία αίθουσα καλωσορίσµατος και
πληροφόρησης σχετικά µε τα εκθέµατα. Ο σκοπός ύπαρξης του Μουσείου, η προέλευση του συνόλου
των Συλλογών και ο τρόπος έκθεσής τους (π.χ. χρονολογικά ή κατά θεµατικές ενότητες) δηλώνεται από
την αρχή. Έτσι, ο επισκέπτης παίρνει µία πρώτη ιδέα για τον χώρο. Αφού πληροφορηθεί σχετικά µε τις
αίθουσες και τα εκθέµατα του Μουσείου, καλείται να επιλέξει εάν θα ακολουθήσει την ενδεδειγµένη
από την κάτοψη του Μουσείου διαδροµή ή αν θα ακολουθήσει τη δική του ποορείαα. Στην επιλογή του
τρόπου περιήγησης συντελούν παράγοντες, όπως ο χρόνος που διαθέτει ο κάθε επισκέπτης, η εξοικείωση
µε τον µουσειακό χώρο γενικότερα, το µέγεθος του Μουσείου και το ενδιαφέρον του για τα εκθέµατα.
Εάν η επίσκεψη σε ένα Μουσείο πραγµατοποιείται για πρώτη φορά, εάν ο χώρος φαίνεται δαιδαλώδης
και χαοτικός και ο επισκέπτης προτιµά η περιήγησή του να είναι ανιχνευτική, το ιδανικότερο είναι να
προµηθευτεί έναν έντυπο οδηγό ή ακουστικό υλικό. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης αποφασίσει να
περιηγηθεί χωρίς τη χρήση ενηµερωτικού – βοηθητικού υλικού, η πορεία του κατευθύνεται από το
εποπτικό υλικό του Μουσείου.
Τοο εποοπτικκό υλικκό σε ένα Μοουσείοο
Στις αίθουσες ενός Μουσείου οι Συλλογές εµπλουτίζονται από το εποπτικό υλικό. Από υλικό, δηλαδή,
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συνοδευτικό και πληροφοριακό, που απευθύνεται στους επισκέπτες και προβλέπει την ερµηνεία των
εκθεµάτων. Στόχος του υλικού αυτού είναι να κεντρίσει το ενδιαφέρον του ατόµου στις περιπτώσεις που
τα εκθέµατα φαίνονται δυσνόητα.
Το πληροφοριακό υλικό µπορεί να έχει τη µορφή λεζάντας, επιτοίχιου κειµένου, χάρτη,
αναπαράστασης κ.ά. Η λεζζάνταα είναι το πιο σηµαντικό συνοδευτικό υλικό ενός εκθέµατος σε ένα
Μουσείο, καθώς δίνει τις βασικές πληροφορίες, όπως την ονοµασία, το υλικό, τη χρονολογία, την
προέλευση και τη χρήση του. Τα επιτοίχχιαα κείµεεναα , λόγω του µεγέθους τους, δίνουν περαιτέρω
πληροφορίες που αφορούν την εκθεσιακή ενότητα στην οποία βρίσκεται ο επισκέπτης. Είναι
καθαρογραµµένα και παρέχουν πιο ειδική γνώση. Οι χάρτεςς, οι φωτοογραφίεες, οι ανααπααρααστάάσειςς, οι
χρονολογικκοί πίννακες και το υπόλοιπο συνοδευτικό υλικό (που διαφέρει ανάλογα µε το είδος του
Μουσείου) έχουν ως κύριο στόχο την παίδευση του επισκέπτη. Τα σύγχρονα Μουσεία έχουν πολλές
φορές και οπτικοακουστικό υλικό, όπως οθόόνες µε προβολή ταινιών µικρού µήκους, οι οποίες είναι
σχετικές µε την έκθεση και παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον (εικκ 3).

Εικ. 3: Άποψη της αίθουσας της Θήρας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα µε οθόνη προβολής ταινίας µικρού
µήκους και εποπτικό υλικό (προσωπικό αρχείο συγγραφέα)

Συµβαίνει µερικές φορές το συνοδευτικό υλικό, όπως οι λεζάντες, να µην είναι ευανάγνωστο ή ο
επισκέπτης να αντιµετωπίζει προβλήµατα όρασης, συχνά και ύψους. Πολλά Μουσεία το έχουν προβλέψει
και προµηθεύουν τον επισκέπτη µε φωτοτυπίες των λεζαντών ή µεγεθυντικό φακό. Εάν αντιµετωπίζετε
κι εσείς προβλήµατα στην ανάγνωση, µη δισστάάσετε να ζητήσσετε απόό τοο φυλλακτικκό πρροσωπικκό τοου
Μοουσεείοου να σας πρροµηθ
θεύσει µεε επιββοηθητικκό ατοοµικκό υλλικκό.
Από το χρόνο και τη διάθεση του επισκέπτη εξαρτάται εάν θα ενηµερωθεί, µέσω της ανάγνωσης του
εποπτικού υλικού, σχετικά µε όλα τα αντικείµενα. Είναι σηµαντικό να καταλάβουµε ότι σε ένα Μουσείο
δεν είναι απαραίτητο να γνωρίσουµε µέσα από µία µόνο επίσκεψη όλα τα εκθέµατα. Για το λόγο αυτό,
είναι, συχνά, απαραίτητες περισσότερες από µία επισκέψεις.
Έναα «µµουσσειαακό» διάάλειµµµαα!
Καθώς εξελίσσεται η περιήγηση στον εκθεσιακό χώρο, ο επισκέπτης µπορεί να νιώσει την ανάγκη για
ένα διάλειµµα. Τα Μουσεία έχουν προβλέψει χώρους ξεκούρασης του επισκέπτη, όπως αναψυκτήρια,
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κήπους ή αίθριους χώρους. Οι χώροι αυτοί δίνουν τη δυνατότητα χαλάρωσης και µελέτης του
µουσειακού, πληροφοριακού υλικού και αποτελούν ενδεικτικούς χώρους γνωριµιών και ανταλλαγής
απόψεων µε άλλους επισκέπτες!
Συννεχίζοονταας τηνν περριήγγησση...
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έχει κανείς τη δυνατότητα να φωτοογρραφίσεει τα εκθέµατα που τον/την
ώσειςς, τις οποίες µπορεί κατόπιν να επεξεργαστεί. Μπορεί ακόµα
εντυπωσίασαν και να κρατήσει σηµεειώ
να φέρει µαζί του ένα φύλλο χαρτί και ένα µολύβι και να σχεδιάάσει κάποιο από τα εκθέµατα (η παρουσία
καλλιτεχνών στα Μουσεία είναι συνηθισµένη!). Στόχος του Μουσείου είναι η παροχή πληροφοριών και
η µελέτη της καινούριας γνώσης µετά την επίσκεψη είναι το κλειδί για την εµπέδωσή της.
Σε πολλά Μουσεία η έκθεση συµπληρώνεται µε διααδραστικκό υλικκό, όπως οθόνες αφής, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, οµοιώµατα αντικειµένων, παιχνίδια κ.ά. Το υλικό αυτό απευθύνεται στον επισκέπτη και

Εικ. 4: Φωτογραφία ατόµου που κάνει χρήση του διαδραστικού υλικού στο ναυτικό µουσείο στο Liverpool της Αγγλίας (Merseyside
Maritime Museum, Jarrold Publishing, σελ. 5)

τον καλεί να το επεξεργαστεί προκειµένου να κατανοήσει βαθύτερα τις Συλλογές του Μουσείου. Για
παράδειγµα, οι Η/Υ µπορεί να είναι συνδεδεµένοι µε το διαδίκτυο και να συνδέουν τον ενδιαφερόµενο
µε σχεικές ιστοσελίδες. Ακόµα, σε πολλά Μουσεία οθόνες αφής παρουσιάζουν τα εκθέµατα αναλυτικά
ή προτείνουν «παιχνίδια» γνώσεων στον επισκέπτη, τα οποία περιέχουν ερωτήσεις ανάλογες µε τις
Συλλογές τους. Σε άλλα Μουσεία ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να νιώσει ο ίδιος τις ιδιότητες και τη
χρήση του αντικειµένου. Εάν το Μουσείο που έχετε επιλέξει να επισκεφθείτε προσφέρει διαδραστικό
υλικό ενδείκνυται να το δοκιµάσετε....η εµπειρία είναι διασκεδαστική, ξεχωριστή και απευθύνεται σε
όλους! (εικκ. 4)
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Ότααν η πεεριήγγησση στοον εκθεσσιαακό χώρο έχει τεελειώ
ώσει
Εάν έχετε φθάσει στο τέλος της περιήγησής σας και επιθυµείτε να αγοράσετε ένα αναµνηστικό της
ωλητήήριο του Μουσείου. Εκεί θα βρείτε αυθεντικά αντίγραφα των
επίσκεψής σας, επισκεφθείτε το Πω
σηµαντικότερων αντικειµένων, ποικιλία βιβλίων, µικροαντικείµενα µε το λογότυπο του Μουσείου (όπως
µολύβια, γόµες, τετράδια, µαγνήτες, προσωπικά αξεσουάρ και πολλά άλλα), πρωτότυπα διακοσµητικά
αντικείµενα, παιχνίδια κ.ά. ∆εν είναι λίγοι αυτοί που δηλώνουν θαυµαστές των αντικειµένων αυτών και
έχουν επιλέξει να διακοσµήσουν τον προσωπικό τους χώρο µε µουσειακά αντικείµενα!
Για αυτούς που δηλώνουν έντονο ενδιαφέρον για τις Συλλογές ενός Μουσείου και επιζητούν
περαιτέρω επιµόρφωση, στα περισσότερα Μουσεία λειτουργεί βιββλιοοθήκκη. Οι βιβλιοθήκες είναι
δανειστικές ή χώροι µελέτης και ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ενηµερωθεί από τους υπεύθυνους
για τον τρόπο λειτουργίας τους.
Μετά το πέρας της επίσκεψής του, ο επισκέπτης µπορεί στο τέλος να πληροφορηθεί για τις τακτές
εκδηλώσεις ενός Μουσείου ή για επικείµενες εκθέσεις. Τα περισσότερα Μουσεία διαθέτουν Σωµαατείαα
Φίλλων τοου Μουσσείίου, που είναι ανοιχτά για όσους επιθυµούν να γίνουν µέλη. Τα Σωµατεία αυτά έχουν
συγκροτηθεί από άτοµα που θαυµάζουν τον συγκεκριµένο χώρο, βοηθούν στην ανάπτυξή του και
οργανώνουν τακτές συναντήσεις και εκδηλώσεις. Η εγγραφή σε έναν τέτοιο σύλλογο είναι ένας ιδανικός
τρόπος να έρθει κανείς σε επαφή µε άτοµα που µοιράζονται τα ίδια ενδιαφέροντα και να συµβάλλει στην
βελτίωση της προσφοράς ενός Μουσείου.
Όταν η επίσκεψη έχει φτάσει στο τέλος της οι επισκέπτες καλούνται από το Μουσείο να αφιερώσουν
ώσεων του
λίγο ακόµα από τον χρόνο τους γράφοντας τα προσωπικά τους σχόλια στο βιβλλίοο εντυυπώ
Μουσείου. Η συγγραφή δεν είναι υποχρεωτική και η επωνυµία ή ανωνυµία είναι επιλογή του επισκέπτη.
Στο βιβλίο µπορεί κανείς να αναφέρει τη γνώµη του για τον τρόπο έκθεσης, για την οργάνωση του
χώρου, να προτείνει κάτι διαφορετικό ή να καταγράψει οτιδήποτε άλλο επιθυµεί να δηλώσει. Τα
προσωπικά σχόλια των επισκεπτών, θετικά και αρνητικά, αποτελούν πηγή έµπνευσης για το Μουσείο και
το βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών του.

Τί εισσπρράτοουµεε απόό µιαα επίσσκεψ
ψη στοο Μουσσείοο;
Η αποχώρηση από τον µουσειακό χώρο συνεπάγεται τον εµπλλουτισσµόό µαας σε εµπειρρίεςς. Άλλες φορές
οι εµπειρίες αυτές είναι πρωτόγνωρες και άλλες φορές είναι οικείες. Τις γνώσσειςς µας πάνω στα θέµατα
για τα οποία µας πληροφόρησε το Μουσείο µπορούµε να τις διευρύνουµε κάνοντας οι ίδιοι περαιτέρω
έρευνα. Ακόµα µπορούµε να µοιραστούµε τις γνώσεις µας µε συγγενείς, φίλους ή συναδέλφους µας
συντελώντας έτσι στη διάδοση της πολιτιστικής αυτής εµπειρίας.
Στην περίπτωση που ο επισκέπτης περίµενε κάτι διαφορετικό από την επίσκεψή του δεν υπάρχει
λόγος απογοήτευσης. Πάντα θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης και ταα Μουσείαα κατααβάλλουν συνεχείςς
προοσπάάθειεςς γιαα ναα ικκανοποοιήσσουν τοο κοιννό τοους. Μία δεύτερη επίσκεψη είναι η ευκαιρία να κατανοήσει
κανείς καλύτερα τα εκθέµατα. ∆εν έχει σηµασία εάν το έκθεµα είναι µοναδικό ή εάν πρόκειται για κάτι
συνηθισµένο. Τοο κάθε αντικκείµεενοο είνααι ιδδιααίτερρο και κρύβει τη δικκή τοου ισστοορία. Το Μουσείο σας καλεί
να το εξερευνήσετε και να γνωρίσετε τον χώρο του.
Ταα Μουσείία απεευθύύνοοντααι στοουςς ανθρρώποους και χωρίς την παρουσία τους δεν δύνανται να
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υπηρετήσουν το σκοπό τους, ο οποίος – σε σχέση µε το κοινό - είναι πρωτίστως επιµορφωτικός. Ωστόσο,
τα σύγχρονα Μουσεία προσφέρουν στους πολίτες πολλές ευκαιρίες να περάσουν ευχάριστα το χρόνο
τους. ∆οκιµάστε λοιπόν κι εσείς να τα ανακαλύψετε. Μπορεί ο κόσµος τους να αποδειχθεί οικείος και
να αποτελέσει το νέο σας χώρο αναψυχής!
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ΕΡΩ
ΩΤΗΣ
ΣΕΙΣ
Σ –Θ
ΘΕΜ
ΜΑΤΑ
Α ΓΙΑ
Α ΣΥΖΗΤΗΣ
ΣΗ
1. Με ποιό τρόπο επιλέγετε συνήθως να περιηγηθείτε κατά τη διάρκεια µιας µουσειακής επίσκεψης;
Εάν δεν έχει τύχει ποτέ να επισκεφθείτε ένα µουσείο, ποιον τρόπο θα επιλέγατε;
2. Η αναµονή στη σειρά κατά την είσοδό σε ένα Μουσείο αποτελεί λόγο αναβολής της επίσκεψής σας;
3. Σας βοηθάει η παρουσία εποπτικού υλικού στα Μουσεία;
4. Είστε µέλος κάποιου µουσειακού Συλλόγου; Εάν ναι, ποιές είναι οι δραστηριότητές του; Καταγράψτε
τους βασικούς λόγους που σας κινητοποίησαν να γίνετε µέλος και συζητείστε τους µέσα στην τάξη.
5. Έχετε βιώσει ποτέ έντονη συγκίνηση αντικρίζοντας κάποιο µουσειακό έκθεµα; Εάν ναι, ποιο ήταν το
έκθεµα αυτό;

ΠΡΟ
ΟΤΕΙΝ
ΝΟΜΕΝ
ΝΕΣ
Σ ∆ΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
Σ
1. Επιλέξτε ένα Μουσείο που θέλετε να επισκεφθείτε µε τους συµµαθητές σας. Χωριστείτε σε οµάδες
και επιλέξτε τρεις διαφορετικούς τρόπους περιήγησης (π.χ. µε ξεναγό, µε ακουστικό οδηγό και
ατοµικά). Καταγράψτε µε συντοµία τις εµπειρίες σας ανά οµάδα και στο επόµενο µάθηµα µοιραστείτε
τις µε τα µέλη των άλλων οµάδων, αναφέροντας τα θετικά και αρνητικά στοιχεία του κάθε τρόπου
περιήγησης.
2. Προσπαθήστε να οργανώσετε ένα µικρό Μουσείο στην αίθουσα διδασκαλίας του µαθήµατος. Επιλέξτε
το είδος του Μουσείου που θέλετε να δηµιουργήσετε και συλλέξτε (π.χ. από το σπίτι) τα αντικείµενά
σας. Έπειτα, κρεµάστε τα εκθέµατα αυτά στους τοίχους ή τακτοποιήστε τα σε ράφια. Προσπαθήστε
να τα συνοδεύσετε από λεζάντες και επιτοίχια κείµενα. Μπορεί να είστε οι πρώτοι που θα ιδρύσετε
το Μουσείο των Κ.Ε.Ε.!

23

24

Ο ΠΟ
ΟΛΙΤΗΣ
Σ ΩΣ ΕΠΙΣ
ΣΚΕΠΤΗΣ
Σ ΕΝ
ΝΟΣ ΜΟΥΣΕΙΑ
ΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ: ∆ΙΚ
ΚΑΙΩ
ΩΜΑΤΑ
Α–
ΥΠΟ
ΟΧΡΕΩ
ΩΣΕΙΣ
Σ

φοράς στον χώρο
Ο επισκέπτης ενός µουσειακού χώρου πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες συµπεεριφ
ώσειςς σε ότι αφορά τα πολιτιστικά αγαθά, αλλά και τα δικκαιώ
ώµαταα που απορρέουν από
αυτό, τις υποοχρεώ
αυτά. Τα µουσεία, από την άλλη, έχουν την εξής βασική υποχρέωση απέναντι στο κοινό τους: οφείλουν
να πρροω
ωθούύν τηην εύκκολη πρρόσσβαση όλων και να παρρουσιάάζουν ταα εκθέµαατάά τουυς µεε τέέτοιοο τρρόποο,
ώστεε η ερµηννείαα τοους να γίνεετααι άµεεσα αντιλληπτή και καταανοητή.

Ταα πιοο συχνά πρροβλήµααταα τω
ων επισσκεπτώ
ών σ’ ένα µοουσσειαακό χώρο
∆εν είναι λίγες οι φορές που άτοµα µε ιδιαιτερότητες νιώθουν αποκλεισµένα από τους µουσειακούς
χώρους, κυρίως λόγω των ελλειπών µέσων πρόσβασης σε αυτούς. Πολύ συχνά στα µουσεία οι λεζάντες
είναι δυσανάγνωστες, επειδή είναι τοποθετηµένες σε δυσπρόσιτο σηµείο, ο φωτισµός των προθηκών
είναι ανεπαρκής και δυσκολεύει στην ανάγνωση τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης, ενώ ακόµα συχνότερα
οι επισκέπτες αντιµετωπίζουν προβλήµατα προσανατολισµού στον εκθεσιακό χώρο. Συχνές είναι και οι
διαµαρτυρίες επισκεπτών για ρατσιστικές συµπεριφορές, δείγµατα αγένειας και έλλειψη ενηµέρωσης.
Επίσης, πολλοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι διστάζουν να συµµετάσχουν στις εκδηλώσεις των µουσείων,
καθώς πιστεύουν ότι είναι χώροι που απευθύνονται στους λίγους και εκλεκτούς.
Τα παραπάνω είναι µερικά µόνο από τα συχνότερα προβλήµατα, τα οποία έχουν αναφερθεί από τους
επισκέπτες των µουσείων σε όλο τον κόσµο. Τα µουσεία οφείλουν να λαµβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις
του κοινού τους και βάσει αυτών να βελτιώνουν τις εκθέσεις τους. Ο επικκοιννωνιαακός και κοιννωνικκός ρόλος
τω
ων µοουσείω
ων στηνν κοινω
ωνίαα εξααρτάάτααι, κατάά ένα µεεγάλο βααθµόό, απόό τη σχέση τοους µεε τοους επισσκέπτεες.
Ο υποψήφιος επισκέπτης οφείλει να γνωρίζει τα δικαιώµατά του πριν από την επίσκεψη σε ένα
µουσείο, καθώς και τις υποχρεώσεις του απέναντι στους χώρους πολιτισµού. Η κατανόηση των
δικαιωµάτων και των υποχρεώσων αυτών συµβάλλει και στην καλύτερη σχέση του µε τα µουσεία.

Οι υποοχρεώσειςς τοου Μουσσείοου απέέναντι στοο κοιννό τοου
Ταα Μοουσείαα απεευθ
θύνοντααι σε όλους και το δικαίωµα πρόσβασης σε αυτά είναι ανθρώπιννο δικκαίω
ωµαα,
ωµαα στοον ποολιτισσµόό είναι αναγνωρισµένο παγκοσµίως. Το δικαίωµα αυτό εξασφαλίζει την
καθώς το δικκαίω
ισσότηταα όλων, τον σεβασµό τηςς ανθ
θρώπιννηςς αξιοοπρρέπειαας και τηςς διααφορετικκότηταας και τη συµµεετοοχή
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όλων στηνν ποολιτισστικκή ζωή. Έτσι, τα Μουσεία οφείλουν να δέχονται όλους τους επισκέπτες, ανεξάρτητα
από την ηλικία, την ιδιότητα, τη φυλή, το φύλο, το οικονοµικό επίπεδο κ.λ.π. του κάθε επισκέπτη. Ο
κοιννωνικκός αποοκλεισσµόός κάποιου επισκέπτη προσβάλει τα ανθρώπινα δικαιώµατά του.
Επιπλέον, τα µουσεία είναι υποχρεωµένα να λαµβάνουν µέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης
των πολιτών σε αυτά. Έτσι, οφείλουν να προνοούν για τη θέσπιση πρροληπτικκών µέέτρρων, όπως να
µεριµνούν για την κινητική δυσκολία των αναπήρων, τη δυσκολία στην ανάγνωση των ανθρώπων µε
µειωµένη όραση, τη δυσκολία στη διάκριση συγκεκριµένων χρωµάτων των ατόµων µε δαλτονισµό, την
αδυναµία των κωφών να ακούσουν και να προειδοποιηθούν (π.χ. από συναγερµό πυρκαγιάς), το χαµηλό
ύψος των µικρών παιδιών και για πολλά άλλα. Η αµέλεια λήψης µέτρων σε µία έκθεση για τις οµάδες
των επισκεπτών µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συνεπάάγετααι τοον κοιννωνικκό αποοκλεισσµόό ορισµένων και
εποµένως και την καταπάτηση του δικαιώµατος στον πολιτισµό.
Ως προς την πρρόσβαση τοου κοιννού σταα ποολιτισστικκά αγαθά, τα µουσεία οφείλουν να προωθούν τη σχέση
αυτή. Σε συγκεκριµένες περιπτώσεις, όµως, όπως στα στοιχεία της αρχαιολογικής κληρονοµιάς, οι
φορείς του πολιτισµού ενθαρρύνουν τη σχέση αυτή µόόνο σε κατάάλληλλα διααµοορφωµέένουςς χώρους. Σε
χώρους, δηλαδή, όπου η επίσκεψη του κοινού δεν αποτελεί κίνδυνο για τη διατάραξη των αρχαιολογικών
στοιχείων του περιβάλλοντος. Οι χώροι αυτοί είναι, κυρίως στην Ελλάδα, οι υπαίθριοι αρχαιολογικοί
χώροι, όπου η προσέλευση επισκεπτών είναι συχνά εις βάρος της συντήρησης των µνηµείων, εάν δεν
έχουν ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα πρόληψης κατά των φθορών.
Ταα µοουσείαα οφείλλουν να είνναι πρροσιτάά σε όλλουςς. Είναι, όµως αναγκαίο, η ίση ευκαιρία που δίνουν
στους πολίτες για µόρφωση, να µπορεί να υποστηριχθεί από ένα οργανωµένο περιβάλλον. Έτσι, ταα
ών και τηνν καλύτερη
µουσσείαα έχουν ορίσσει συγγκεκκριµένεςς ταακτικκές γιαα τη διεευκκόλυνση τωνν επισσκεπτώ
καταανόησση τω
ων Συλλλογών τοουςς. Συγκεκριµένα, οι πιο συνηθισµένες µέθοδοι που υιοθετούν τα µουσεία
για την εξυπηρέτηση του κοινού είναι η παρουσία προσωπικού φύλαξης για την προστασία των
αντικειµένων, αλλά και των πολιτών, η διανοµή ενηµερωτικού υλικού στους επισκέπτες, η οργάνωση
ξεναγήσεων (είτε µε τη χρήση ακουστικού οδηγού είτε από ξεναγό), το διευρυµένο ωράριο λειτουργίας
και η χαµηλή τιµή του εισιτηρίου (σε κάποια µουσεία έχει καθιερωθεί και η ελεύθερη είσοδος).
Καταλήγοντας σχετικά µε τις υποχρεώσεις του µουσείου απέναντι στο κοινό του, πρέπει να σηµειωθεί
ότι η πρόοδος των µουσείων στον τοµέα της εξυπηρέτησης των επισκεπτών είναι ραγδαία. Στο
αποτέλεσµα αυτό συνέβαλαν οι έρευννεςς κοιννού που διεξάγουν τα µουσεία προκειµένου να γνωρίσουν
τους επισκέπτες και τις προσδοκίες τους από την επίσκεψη. Τα σύγχρονα µουσεία στρέφονται προς το
κοινό τους και συνειδητοποιούν ότι χωρίς τη συµµετοχή των ανθρώπων η έκθεση των αντικειµένων στα
µουσεία δεν υπηρετεί το σκοπό της.
Η άρτια λειτουργία ενός µουσείου, παρολαυτά, δεν εξαντλείται µόνο στην καλή οργάνωση του χώρου.
Η σχέση µουσείου – επισκέπτη είναι αµφίδροµη και απαιτείται σεβασµός και από τις δύο πλευρές. Το
µουσείο προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώµατα, αλλά και ο επισκέπτης οφείλει να επιδεικνύει ανάλογη
συµπεριφορά µέσα στο µουσειακό χώρο.

Οι υποοχρεώσειςς τοου επισσκέπτη σε έννα µοουσείοο
Τα µουσεία είναι χώροι πολιτισµού, όπου το άτοµο έχει τη δυνατότητα να συµµετάσχει ανεξάρτητα από
τα προσωπικά του χαρακτηριστικά. ∆εν είναι απαραίτητο ο πολίτης να είναι τακτικός επισκέπτης ή να
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έχει ιδιαίτερο ζήλο για τη µουσειακή εµπειρία που πρόκειται να βιώσει. Το Μουσείο έχει ως στόχο να
τους προσελκύσει όλους και να τους µυήσει στο χώρο του. Ιδιαίτερη προσπάθεια, µάλιστα, καταβάλλεται
για να συµµετάσχουν στη µουσειακή εµπειρία αυτοί οι οποίοι φαίνονται διστακτικοί.
Ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να κινηθεί στους χώρους του Μουσείου ανάλογα µε τις προτιµήσεις
ωρίζζει και ναα τηρρεί συγγκεκκριµέννουςς κανόνεςς συµπερριφ
φοράς στοο χώρο
του. Παρολαυτά, οφείλλει να γνω
αυτόό. Στα περισσότερα Μουσεία οι κανόνες που ισχύουν είναι οι ίδιοι και αναφέρονται γραπτώς στην
είσοδό τους. Εξαιρέσεις στους κανόνες συναντώνται συχνά σε χώρους Μουσείων και δεν είναι λίγες
οι φορές που τα Μουσεία παραλείπουν να τους αναφέρουν. Στις περιπτώσεις αυτές, ο επισκέπτης έχει
τη δυνατότητα να ζητήσει σχετικές πληροφορίες (για παράδειγµα, εάν µπορεί να φωτογραφήσει
λεπτοµέρεια ενός αντικειµένου, κάτι που συχνά παραλείπουν τα Μουσεία να διευκρινίσουν, εάν
επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση κ.ά.).

Κανόνες συµπεεριφ
φοράς σε ένα Μουσσείο
Οι βασικότεροι απαγορευτικοί κανόνες που επιβάλλουν τα περισσότερα Μουσεία παγκοσµίως και ο
ωση τρροφήςς,
επισκέπτης έχει υποχρέωση να τους σεβαστεί είναι οι παρακάτω: η πόόση υγρών, η καταανάλω
η είσσοδος κατοοικκιδδίων, η φωτοογράφησση µεε σκοπόό τη δηµοοσίευσση τω
ων εκκθεµάάτω
ων χωρίς άδειαα (εάν
φωτογραφήσετε ένα έκθεµα παραβιάζοντας τον κανόνα µπορεί να σας ζητήσουν ενυπόγραφη δήλωση
ων εκθεµάάτω
ων. Σε πολλά Μουσεία,
ότι δεν θα προβείτε σε δηµοσίευση του αντικειµένου) και τοο άγγιγµαα τω
επίσης, απαγορεύονται µέσα στο µουσείο η φωτοογράφησση µε τη χρήσση φλας, οι µεγγάλες τσσάντεςς και
ταα αντικκείµεενα µεε αιχχµηηρά άκρα, όπως σουγιάδες, οµπρέλες κ.λ.π. (εικκ. 1)). Οι παραπάνω περιορισµοί
επιβάλλονται για την προστασία των αντικειµένων – εκθεµάτων του Μουσείου.

Εικ. 1: Φωτογραφία πίνακα µε περιορισµούς στην είσοδο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου στην Αθήνα (προσωπικό αρχείο
συγγραφέα)
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Ατυχήµατα σε Μουσεία συµβαίνουν συχνά και η ζηµιά στα εκθέµατα από την επαφή µε υγρά ή τον
ανθρώπινο ιδρώτα µπορεί να αποβεί µοιραία, ιδίως στα αντικείµενα από µέταλλο. Η απαγόρευση του
αγγίγµατος ισχύει και στην περίπτωση που το έκθεµα προστατεύεται από προθήκη (µοναδική εξαίρεση
αποτελούν οι τυφλοί, στους οποίους δίδεται άδεια αγγίγµατος επιλεγµένων εκθεµάτων µε τη χρήση
γαντιών). Περιστατικά, όπως το ράγισµα ή το σπάσιµο του γυαλιού, συµβαίνουν τακτικά στα Μουσεία
και στις περιπτώσεις αυτές ο κίνδυνος τραυµατισµού του επισκέπτη και της καταστροφής του αντικειµένου
είναι υψηλός. Αρµοδιότητα του προσωπικού φύλαξης του Μουσείου είναι να αποτρέψει τα ατυχήµατα
αυτά, για το λόγο αυτό και η παρουσία του στο χώρο είναι απαραίτητη.
Πολλοί είναι οι επισκέπτες που εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την ενοχλητική παρουσία φυλάκων
που οπλοφορούν ή κάνουν συνεχείς παρατηρήσεις στο κοινό, στερώντας τους, όπως υποστηρίζουν, την
ελευθερία κινήσεων. Η ύπαρξή τους, όµως, είναι αναγκαία, καθώς δεν είναι λίγα τα περιστατικά κλοπής
και βανδαλισµού αντικειµένων που έχουν συµβεί κατά καιρούς σε Μουσεία (αναφέρουµε χαρακτηριστικά
περιστατικά, όπως τον πυροβολισµό ενός πίνακα και την κλοπή ενός αντικειµένου χωρίς προθήκη και
την αντικατάστασή του µε αντίγραφο).
Στα Μουσεία ισχύουν και άτυυποι κανοονισσµοοί, οι οποίοι απευθύνονται στον επισκέπτη και αφορούν
τη σχέση του µε τους υπόλοιπους επισκέπτες του χώρου. Ένας άγραφος κανόνας ευγένειας κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης σε έναν εκθεσιακό χώρο είναι να εκκφράζετααι κανείςς µε τοο µέέσο τόόνο τηςς φωννήςς
τοου. Η οµιλία µε δυνατή φωνή µπορεί να αποτελεί ενόχληση για τους υπόλοιπους, οι οποίοι πιθανόν να
θέλουν να συγκεντρωθούν ή να µην µπορούν καν να παρακολουθήσουν την ξενάγησή τους.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι επισκέψεις παιδιών στα Μουσεία, τα οποία ενθαρρύνονται
να νιώσουν άνετα µέσα στο χώρο του Μουσείου, αλλά συχνά αποτελούν ενόχληση για το υπόλοιπο
φοράς απόό τοουςς
κοινό. Για το λόγο αυτό, είίναι σηµααντικκό ταα πααιδδιάά ναα λααµββάνουν οδηγγίεςς συµπερριφ
συνοδδούύς τοους πρινν τηην επίσσκεψη, ώστε ναα τηνν αποολαύσουνν, σεβόµεενα, όµω
ως, τοους υπόόλοιπουυς
παα ρ ε υ ρισσ κ ό µενοο υ ς . Επιπρόσθετα, σε ένα Μουσείο είναι σηµαντικό να είναι κανείς ευπρρεπώ
ώς
εννδεδυµέένος. Η άσεµνη ενδυµασία µπορεί να προσβάλει ή να προκαλέσει κάποιους από τους πολίτες
που βρίσκονται στον ίδιο χώρο και για το λόγο αυτό προτείνεται στους επισκέπτες να είναι ευπρεπώς
ενδεδυµένοι. Το φαινόµενο της άσεµνης περιβολής παρατηρείται συχνά (ιδιαίτερα στα ελληνικά µουσεία)
σε τουρίστες-επισκέπτες κατά τους θερινούς µήνες, οι οποίοι συνηθίζουν να επισκέπτονται το χώρο
ηµίγυµνοι ή µε το µαγιό τους. Στις περιπτώσεις αυτές, οι υπάλληλοι του µουσείου τους συµβουλεύουν
να αλλάξουν εµφάνιση, παρόλο που ο κανόνας αυτός µπορεί να µην αναγράφεται πουθενά. Τέλος, ο
ποολίτηςς οφείλλει ναα σέββετααι τουυς άλλους επισσκέπτεες, δείχνοντας κατανόηση προς τα άτοµα µε αναπηρία,
τα οποία πιθανόν να κινούνται αργά ή παραχωρώντας τη θέση ξεκούρασής του (π.χ. µια καρέκλα ή ένα
παγκάκι µέσα την έκθεση) σε ηλικιωµένα άτοµα, των οποίων η αντοχή στην ορθοστασία είναι µειωµένη.

Εξααιρρέσειςς στοους κανόνες
Οι κανόνες συµπεριφοράς που επισηµάνθηκαν ισχύουν στα περισσότερα µουσεία του κόσµου.
Παρολαυτά, εξαιρέσεις στους κανόνες υπάρχουν πάντα και οι συνηθέστερες από αυτές αφορούν στη
φωτογράφηση, την ένδυση και το άγγιγµα. Το µουσείο οφείλει να τους δηλώνει, ώστε οι επισκέπτες να
είναι προετοιµασµένοι.
Συγκεκριµένα, σε κάποια µουσεία απαγορεύεται αυστηρά η φωτογράφηση των εκθεµάτων και του
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χώρου, ενώ σε άλλα επιτρέπεται η φωτογράφηση και µε τη χρήση φλας. Οι κανόνες επιβάλλονται από
το µουσείο και ο επισκέπτης έχει το δικαίωµα να ζητήσει να µάθει, εάν το επιθυµεί, το λόγο της
απαγόρευσης. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ο πιο συνηθισµένος λόγος για την απαγόρευση της λήψης
φωτογραφιών είναι οι αρνητικές επιπτώσεις στο αντικείµενο (συνήθως στις τοιχογραφίες ή στα
αντικείµενα από οργανικά υλικά) ή η πιθανότητα δηµοσίευσης των εκθεµάτων (κάποια εκ των οποίων
ενδέχεται να είναι αδηµοσίευτα). Ακόµη, στα περισσότερα µουσεία των µουσουλµανικών χωρών (ιδιαίτερα
της αραβικής χερσονήσου) επιβάλλεται στις γυναίκες να µην αφήνουν ακάλυπτα σηµεία του σώµατός
τους και στους άντρες να φορούν µακριά παντελόνια. Ο περιορισµός αυτός προκύπτει από τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις των κρατών αυτών και οι υπάλληλοι των µουσείων στις χώρες αυτές µπορεί
να είναι ιδιαίτερα αυστηροί στην επιβολή των κανονισµών. Ο επισκέπτης οφείλει να σεβαστεί τους
κανόνες αµφίεσης, αν και δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που αποφασίζουν για το λόγο αυτό να µην
επισκεφθούν ένα µουσείο.
Τέλος, σε µερικά µουσεία επιτρέπεται το άγγιγµα επιλεγµένων εκθεµάτων. Τα εκθέµατα αυτά είναι
συνήθως αντικείµενα τα οποία δεν είναι σπάνια ή ευαίσθητα, και συνοδεύονται από λεζάντες µε την
ένδειξη «αγγίξτε µας!». Τα µουσεία που εφαρµόζουν την τακτική αυτή υποστηρίζουν την άποψη ότι ο
επισκέπτης κατανοεί καλύτερα την ερµηνεία και τη χρήση του αντικειµένου όταν το επεξεργάζεται µε
τα χέρια του. Προσοχή, όµως: στις περιπτώσεις που ένα αντικείµενο είναι εκτεθιµένο χωρίς προθήκη...δε
σηµαίνει οτι ο επισκέπτης µπορεί να το ακουµπήσει, παραµόνο εάν έχει την ένδειξη του ελεύθερου
αγγίγµατος.

∆ικκαιώ
ώµααταα και Υποοχρεώσειςς
Συνοψίζοντας τα παραπάνω καταλήγουµε στο εξής συµπέρασµα: το Μουσείο είναι ένας χώρος, όπου
ο επισκέπτης έχει ίσα δικαιώµατα µε όλους και όπου οι κανόνες συµπεριφοράς ή οι ενδεχόµενοι
περιορισµοί ισχύουν για όλους τους πολίτες. Ο επισκέπτης οφείλει να τους αποδεχθεί, καθώς ισχύουν
για την προστασία του, όπως και για τη διαφύλαξη της πολιτισµικής αξίας των αντικειµένων, που είναι
κληρονοµιά ολόκληρης της ανθρωπότητας.
Οι κανόνες του µουσείου δεν θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν προσβάλλουν τα βασικά
ανθρώπινα δικαιώµατα. Στην περίπτωση που ο επισκέπτης αισθανθεί για οποιοδήποτε λόγο
προσβεβληµένος, οφείλει να το αναφέρει. Τα µουσεία στηρίζονται στη σχέση των επισκεπτών µε τις
συλλογές τους και επιζητούν τη γνώµη του κοινού για την επίτευξη των ιδανικότερων συνθηκών
επικοινωνίας µεταξύ τους. Τέλος, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα πρέπει να είναι αποδεκτά και από
τις δύο πλευρές, ώστε ο σεβασµός του επισκέπτη προς το µουσείο και του µουσείου προς το κοινό του
να είναι αµοιβαίος.
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ΕΡΩ
ΩΤΗΣ
ΣΕΙΣ
Σ – ΘΕΜ
ΜΑΤΑ
Α ΓΙΑ
Α ΣΥΖΗΤΗΣ
ΣΗ
1. Έχετε έρθει ποτέ αντιµέτωποι µε κάποιο δυσάρεστο περιστατικό κατά την επίσκεψή σας σ’ ένα Μουσείο;
Εάν ναι, περιγράψτε την εµπειρία σας στην τάξη.
2. Γνωρίζατε ότι η συµµετοχή στον πολιτισµό είναι κατοχυρωµένο παν-ανθρώπινο δικαίωµα, βάσει
διεθνών Συνθηκών που έχουν γραφτεί από εκατοντάδες κράτη-µέλη της διεθνούς κοινότητας;
3. Έχετε αισθανθεί ποτέ κοινωνικά αποκλεισµένοι σε ένα µουσειακό χώρο; Εάν ναι, σε ποια περίπτωση;
4. Έχετε πληροφορηθεί για περιπτώσεις βανδαλισµού ή κλοπής αντικειµένων σε κάποιο µουσείο;
Μοιραστείτε τη γνώση σας µε τους συµµαθητές σας.

ΒΙΒ
ΒΛΙΟ
ΟΓΡ
ΡΑΦΙΑ
Α
Βουδούρη, ∆άφνη, 2003, Κράτος και Μουσεία, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 155, 161, 164, 168,
169, 172, 173
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Η ΜΟΥΣΕΙΑ
ΑΚΗ ΠΑ
ΑΙ∆
∆ΕΙΑ
Α ΚΑΙ Η ΣΗΜ
ΜΑΣΙΑ
Α ΤΗΣ
Σ ΓΙΑ
Α ΤΗ ΣΥΓΧ
ΧΡΟΝΗ ΟΙΚ
ΚΟΓΕΝ
ΝΕΙΑ
Α

Ο εκπααιδδευτικκός ρόλος τοου Μουσείου
Μία από τις πολλές ιδιότητες του µουσείου είναι η συµµβολή τοου στηνν εκκπααίδευσση και στηνν πννευµαατικκή
καλλιέρργειαα τω
ων ανθρώπω
ων όλων τω
ων ηλλικκιώ
ών. Τα µουσεία έχουν κατοχυρώσει τον παιδαγωγικό τους
ρόλο και τον ενδυναµώνουν προσαρµόζοντας την παιδευτική τους προσφορά ανάλογα µε τις ανάγκες
της κοινωνίας. Τις τελευταίες δεκαετίες στα µουσεία πραγµατοποιούνται εκκπααιδδευτικκά πρρογράµµµαταα γιαα
σχολείία και οικκογένειεςς, που έχουν ως στόχο την εξοικείωση µε το µουσειακό χώρο και την επιµόρφωσή
τους. Παράλληλα µε τα νέα εκπαιδευτικά προγράµµατα που εγκαινιάζονται, τα µουσεία καταβάλλουν
προσπάθειες, ώστε να εµπλουτίσουν µε παιδευτικό υλικό τις εκθέσεις τους µε στόχο να είναι πιο
ελκυστικές και, προπάντων, πιο κατανοητές από το ευρύ κοινό.

Η οικκογένειαα στοο Μουσσείο
Ανάµεσα στο ευρύ κοινό που επισκέπτεται τα µουσεία είναι και οι οικογένειες. Τις περισσότερες φορές
ψειςς πραγµατοποιούνται το σαββατοκύριακο, καθώς εκείνες τις ηµέρες τα µέλη
οι οικκογενειαακέςς επισσκέψ
της οικογένειας είναι ελεύθερα από τις επαγγελµατικές και σχολικές τους υποχρεώσεις. Ταα µοουσείαα
πρροτεείνουν τηνν επίσσκεψ
ψη τω
ων οικκογενειώ
ών ως ηµερρήσσιαα εκκδροµήή σε ένα χώρο ποου πρροσφέρρει τη γννώση,
τηνν ψυχαγωγία, τηνν έρρευννα, τη χαλάρωση και τηνν ευυκαιρρία στοουςς γονείίς ή τοουςς κηδδεµόόνεςς να έρθουνν
πιοο κοντάά σταα πααιδδιάά τοουςς.
Έρευνες στην Αγγλία έχουν αποδείξει οτι στη Βρετανία το ένα τέταρτο των επισκεπτών των µουσείων
είναι οικογένειες και συνηθίζουν να επισκέπτονται τα µουσεία τις Κυριακές. Στην Ελλάδα οι επισκέψεις
των οικογενειών στα µουσεία παρουσιάζονται ακόµα συγκρατηµένες, παρόλο που τα ελληνικά µουσεία
προσφέρουν ποικίλες δραστηριότητες για παιδιά και συνοδούς εκτός του σχολικού ωραρίου. Αφήγηση
παραµυθιού, κυνήγι θησαυρών, ξεναγήσεις, θεατρικό παιχνίδι, µαθήµατα χειροτεχνίας και επιτόπια
έρευνα είναι µερικά µόνο από τα προγράµµατα που εφαρµόζονται στα ελληνικά µουσεία µε στόχο να
προσελκύσουν τις οικογένειες το σαββατοκύριακο. Η εκδροµή στο µουσείο αποτελεί ιδανικό τρόπο
οικογενειακής «επιµόρφωσης» εκτός σπιτιού, η οποία προσφέρεται σε µορφή άτυπης διδασκαλίας και
έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα σηµαντική στις οικογένειες που την έχουν βιώσει.
Το µουσείο δίνει στα παιδιά πολλά ερεθίσµατα για να γνωρίσουν τον κόσµο, και στους γονείς πολλές
ευκαιρίες να ενασχοληθούν συστηµατικά και υπεύθυνα µε την εκπαίδευση των παιδιών τους. Η µουσειακή
εµπειρία µπορεί να γίνει το έναυσµα για ουσιαστικές συζητήσεις µεταξύ των µελών της οικογένειας όχι
µόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, αλλά και µετά την επιστροφή τους στο σπίτι.
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Ταα πααιδδιάά σταα Μουσσείαα
Ταα πααιδδιάά αποοτελλούνν τοουςς µελλλοντικκούςς επισσκέπτεςς των µουσείων. Έτσι, τα µουσεία οφείλουν να είναι
προετοιµασµένα, ώστε να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους και να τους εξασφαλίσουν µία
διασκεδαστική εµπειρία. Ο όρος «διασκεδαστική εµπειρία» χρησιµοποιείται για την επίσκεψη των παιδιών
στο µουσείο, καθώς είναι αποδεδειγµένο ότι τα παιδιά απορροφούν
καλύτερα τις πληροφορίες που λαµβάνουν όταν τις συνδυάζουν
µε ευχάριστα συναισθήµατα.
Ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που τα παιδιά επισκέπτονται ένα
µουσείο χωρίς συνοδό. Επίσης, τα παιδιά συνηθίζουν να
κατευθύνονται προς τις βιτρίνες που εκθέτουν παράξενα και
εντυπωσιακά αντικείµενα, τα οποία διεγείρουν τη φαντασία τους
(εεικκ.1). Επιπλέον, έρευνες µε θέµα τη συµπεριφορά των παιδιών
στους εκθεσιακούς χώρους έχουν αποδείξει ότι ελάχιστα είναι τα
παιδιά που διαβάζουν τις λεζάντες των αντικειµένων ή το εποπτικό
υλικό. Αντίθετα, τα παιδιά φαίνεται ότι είναι πιο εξοικειωµένα από
τους ενήλικους επισκέπτες µε τα διαδραστικά εκθέµατα των
µουσείων (π.χ. µε υπολογιστές ή παιχνίδια), µε τα οποία δεν
1: Παιδιά που διαβάζουν λεζάντες σε
διστάζουν να πειραµατιστούν. Η νέα αυτή γενιά έχει καλύτερη Εικ.
περιοδική έκθεση µουσείου (προσωπικό
πρόσβαση στην ηλεκτρονική γνώση και µεγαλύτερη άνεση στον
αρχείο κ. ∆ήµητρας Λαµπρέτσα)
χειρισµό της.
ών είνναι απααραίτητη κατά τη διαδικασία της περιήγησης.
Η συµβολή τω
ων ενήλλικκων συνοδών τω
ων πααιδδιώ
Η βοήθεια που θα προσφέρει ο ενήλικας στην ερµηνεία του εκθέµατος διαβάζοντας το συνοδευτικό
υλικό ή θέτοντας ερωτήσεις ολοκληρώνει την εµπειρία του παιδιού. Ο διάάλογος µεε το πααιδδί κατά τη
διάρκεια της επίσκεψης ενισχύει την κριτική του ικανότητα και διεγείρει το ενδιαφέρον του. Ταυτόχρονα,
δίνει στο παιδί την αίσθηση ότι ανήκει σε µια ευρύτερη «οικογένεια», καθώς µαθαίνει για τον πολιτισµό
της χώρας του αλλά και ξένων χωρών. Με την επίσκεψή τους στα µουσεία, παιδιά και ενήλικες
εντάσσονται οµαλά στην παγκόσµια κουλτούρα που αποτελεί πολύτιµη κληρονοµιά όλων µας.
Το περιβάλλον του µουσείου είναι ένας χώρος όπου τα παιδιά έρχονται αντιµέτωπα µε πλήθος
θούν οικκείία και δείξοουνν εννδιααφέρρον
ερεθισµάτων και καταστάσεις ασυνήθιστες για αυτά. Εάάν αισσθανθ
γιαα τοον θαυµααστόό κόσµοο τω
ων Μουσσείω
ων, τόότε έχουνν περρισσσότερρεςς πιθ
θανότητεςς να αγαπήσσουν τοον κόσµοο
αυυτόό και ωςς ενήήλικκοι. Συµβαίνει, µάλιστα, τα άτοµα που επισκέπτονται συχνότερα τα µουσεία να είναι
τα άτοµα που ήταν εξοικειωµένα µε το χώρο από την παιδική τους ηλικία.
Η επιββίωση τω
ων µοουσσείω
ων στοο µέλλλον έγγκειτααι στηνν επίσσκεψ
ψη τω
ων πααιδδιώ
ών σταα µοουσείαα. Εάν θέλουν
τα µουσεία να δέχονται και στο µέλλον ενήλικους επισκέπτες πρέπει να ικκανοποοιήσσουν τιςς πρροσδοκίεςς
τω
ων ανήλλικκων επισσκεπτώ
ών τοους. Η οικογένεια διαµορφώνει κατά ένα µεγάλο βαθµό τη συµπεριφορά των
παιδιών και τα µουσεία οφείλουν να είναι προετοιµασµένα για να την υποδεχθούν. Για το λόγο αυτό οι
εκθέσεις των µουσείων έχουν ανανεωθεί και έχει εκδοθεί ειδικό διανεµόµενο υλικό προς τις οικογένειες,
µε σκοπό η επίσκεψη να γίνει πιο δηµιουργική και να αποκτήσει το χαρακτήρα παιχνιδιού γνώσεων.
Επιπλέον, στα Πωλητήρια πολλών µουσείων διατίθενται οικογενειακά παιχνίδια µε ειδική θεµατολογία
από τα µουσεία, ενώ αρκετά εστιατόρια σε µουσεία έχουν εντάξει στο µενού τους παιδικά γεύµατα!
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Εκκπααιδδευτικκά πρρογράµµααταα σταα µοουσείαα
Τα µουσεία προσφέρουν εκπαιδευτικά προγράµµατα που απευθύνονται σε σχολικές οµάδες, σε
οικογένειες, αλλά και σε µεµονωµένους ανήλικους επισκέπτες. Τα προγράµµατα αυτά µπορεί να
λειτουργούν ως οµαδική δραστηριότητα στο µουσείο, στο σχολείο ή και στο σπίτι.
Στα περισσότερα µουσεία της Ελλάδας λειτουργούν εκπαιδευτικά προγράµµατα που απευθύνονται
σε µαθητές, κυρίως του δηµοτικού. Τα προγράµµατα αυτά
διεξάγονται στους εκθεσιακούς χώρους ή στην αίθουσα
εκπαιδευτικών προγραµµάτων του µουσείου και υλοποιούνται τις
περισσότερες φορές από µουσειοπαιδαγωγούς ή ειδικούς
ερµηνευτές, οι οποίοι διακρίνονται από τη µεταδοτικότητα που
έχουν στα παιδιά. Παιχνίδια, δραµατοποίηση, αφήγηση ιστορίας,
πειράµατα, σχέδιο-ζωγραφική -κατασκευές, ξενάγηση και διάλογος
είναι οι συνηθέστερες µορφές εκπαιδευτικών προγραµµάτων που
πραγµατοποιούνται στα ελληνικά µουσεία και είναι ιδιαίτερα
αγαπητά στα παιδιά. ∆εν είναι τυχαίο, εξάλλου, ότι τα τελευταία
χρόνια έχει αυξηθεί ο αριθµός των σχολικών οµάδων που επιλέγουν
να παρακολουθήσουν κάποιο ειδικό πρόγραµµα που τους
προσφέρει το µουσείο (εικκ.22). Αξίζει να σηµειωθεί οτι πολλά από τα
προγράµµατα προσφέρονται δωρεάν στους µαθητές και Εικ. 2: Εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο Εθνικό
Αρχαιολογικό µουσείο
απευθύνονται σε όλους. Σε πολλά µουσεία, µάλιστα, υπάρχουν
(προσωπικό αρχείο συγγραφέα)
ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα για κωφά παιδιά, για παιδιά
προσφύγων, για παιδιά µε αναπηρίες κ.ά.
Πολλά είναι τα µουσεία που προσφέρουν δανειστικό υλικό σε σχολεία ή σε οµάδες ανηλίκων που δεν
έχουν τη δυνατότητα να τα επισκεφθούν. Το υλικό αυτό µπορεί να έχει τη µορφή «µµουσσειοοσκευήςς». Η
µουσειοσκευή αναφέρεται σε θέµατα του µουσείου και µπορεί να περιλαµβάνει έντυπα, αντίγραφα
αντικειµένων, φωτογραφίες, CD, παιχνίδια και άλλα αντικείµενα που βοηθούν τους ενδιαφερόµενους στην
καλύτερη κατανόηση του επιλεγµένου θέµατος. Το µουσείο προµηθεύει τους εκπαιδευτές µε το υλικό αυτό
ώστε η επεξεργασία του από τους µαθητές εκτός των συνόρων του µουσείου να προσεγγίζει τη µορφή της
επίσκεψης ή να τους προετοιµάζει για µία µελλοντική επαφή µε το µουσείο. Πολλά µουσεία παρέχουν το
δανειστικό τους υλικό σε σωφρονιστικά ιδρύµατα ανηλίκων, σε βιβλιοθήκες, σε κέντρα νεότητας και αλλού.
Άλλα εκπαιδευτικά προγράµµατα µουσείων που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι αυτά που έχουν τη
µορφή εκδηλώσεων. Συγκεκριµένα, πολλά µουσεία οργανώνουν το σαββατοκύριακο δραστηριότητες
για παιδιά, σε µία προσπάθεια να προσελκύσουν τις οικογένειες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι κηδεµόνες
έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και οι ίδιοι το παιδικό πρόγραµµα του µουσείου ή να
εµπιστευτούν τα παιδιά τους στους παιδαγωγούς και οι ίδιοι να περιηγηθούν µόνοι τους στις εκθέσεις.
Είναι σηµαντικό οι συνοδοί των παιδιών µετά το πέρας του προγράµµατος να παραµείνουν στο µουσείο
και να ανακαλύψουν από κοινού τους χώρους του.
Σε κάποια µουσεία παραχωρείται εκπαιδευτικό υλικό στους επισκέπτες που συνοδεύουν παιδιά.
Συνήθως πρόκειται για έντυπα, που περιέχουν πληροφορίες για την έκθεση, προτεινόµενες διαδροµές,
δραστηριότητες και ερωτήσεις, µε σκοπό να βοηθήσουν τον ενήλικα στην προσπάθειά του να περιηγηθεί
ευκολότερα και να κεντρίσει το ενδιαφέρον του παιδιού.
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Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα που προσφέρουν τα µουσεία ανακοινώνονται στο διαδίκτυο και στον
ηµερήσιο και περιοδικό Τύπο. Ακόµα, στις Πληροφορίες του µουσείου οι υπάλληλοι µπορούν να
ενηµερώσουν σχετικά τους ενδιαφερόµενους.
Τέλος, κάποια µουσεία πρωτοπορούν στην οργάνωση ειδικών σεµιναρίων για ενήλικες, διδάσκοντας
µουσσειαακή αγω
ωγή. Τα σεµινάρια αυτά διοργανώνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα από τους
υπεύθυνους των µουσείων, απευθύνονται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται
για την µουσειακή εκπαίδευση και στοχεύουν στην ενηµέρωση σχετικά µε θέµατα µουσειακής αγωγής.

Η σηµαασίαα τηςς µοουσειαακή αγωγήςς
Τα µουσεία επενδύουν στις επισκέψεις των παιδιών. Οι µικροί επισκέπτες είναι οι πιο αυθόρµητοι κριτές
και η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο αντιλαµβάνονται τα εκθέµατα είναι το κλειδί για µια επιτυχηµένη
έκθεση. Είναι βασικό λοιπόν το µουσείο να γνωρίζει τις αντιδράσεις των επισκεπτών, ώστε να βελτιώνει
την προσφορά του.
Απαραίτητη, όµως, προυπόθεση για µία ψυχαγωγική και παιδευτική εµπειρία είναι οι µικροί, υποψήφιοι
επισκέπτες να έχουν ενηµερωθεί για τις δυνατότητες που τους προσφέρει το µουσείο. Η έννοια του
µουσείου, ο ρόλος του στην κοινωνία και η ατοµική συµπεριφορά του επισκέπτη µέσα στο χώρο είναι
τα βασικά στοιχεία που ένα παιδί οφείλει να γνωρίζει πριν την επίσκεψη. Η οικκογέννειαα και τοο σχολείοο
είνναι οι βασικκοί φορείςς εκκπααίδδευυσης τω
ων πααιδδιώ
ών και οφείλλουν να ταα ευυαισσθηητοοποοιήσσουν.

Παιδιά σε διαδραστικές δραστηριότητες στο µουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.
(προσωπικό αρχείο Χαράς Μουρλά)
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ΕΡΩ
ΩΤΗΣ
ΣΕΙΣ
Σ – ΘΕΜ
ΜΑΤΑ
Α ΓΙΑ
Α ΣΥΖΗΤΗΣ
ΣΗ
1. Έχετε παρακολουθήσει κάποιο εκπαιδευτικό πρόγραµµα σε µουσείο ως ανήλικοι ή ενήλικοι; Εάν ναι,
περιγράψτε την εµπειρία σας στην τάξη.
2. Ποια είναι η γνώµη σας για την προσπάθεια των µουσείων να προσεγγίσουν τα παιδιά µέσα από
εκπαιδευτικές δραστηριότητες;
3. Όσοι είστε πάνω από 55 ετών, µπορείτε να θυµηθείτε αν είχατε ποτέ επισκεφθεί µουσειακό χώρο µε
την οικογένειά σας ή µε το σχολείο σας όταν είσαστε παιδί; Αν ναι, προσπαθήστε να αναβιώσετε την
εµπειρία σας συζητώντας µέσα στην τάξη. Αν όχι, προσπαθήστε να εξηγήσετε γιατί (διαφορετικές
συνθήκες στην κοινωνία, στην εκπαίδευση, κ.ο.κ.).

ΠΡΟ
ΟΤΕΙΝ
ΝΟΜΕΝ
ΝΕΣ
Σ ∆ΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
Σ
1. Προσπαθήστε να δηµιουργήσετε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για ένα µουσείο της επιλογής σας.
Αποφασίστε ποια συλλογή του µουσείου που επιλέξατε θα αποτελέσει το θέµα σας, σε ποιες ηλικίες
θα απευθύνεται, ποιος θα είναι ο τρόπος λειτουργίας του (π.χ. παιχνίδι, µουσειοσκευή, έντυπο κ.λ.π.)
και ο στόχος του προγράµµατος. Μετά την ολοκλήρωση της δηµιουργίας του µπορείτε να το
καταθέσετε στο εκπαιδευτικό τµήµα του µουσείου. Ίσως να αποτελέσει το νέο του εκπαιδευτικό
πρόγραµµα!

ΒΙΒ
ΒΛΙΟ
ΟΓΡΑ
ΑΦΙΑ
Α
Falk, John and Dierking, Lynn. The Museum Experience. (Washington: Whalesback Books, 1992)
σελ. 42, 43
Hooper-Greenhill, Eilean, ‘Education, Communications and Interpretation: Τowards a Critical Pedagogy in Museums’, στο The Educational Role of the Museum, ed. Eilean Hooper-Greenhill, 2nd
ed. (London: Routledge, 1999) σελ. 9
Wood, Richard, ‘Families’ στο Developing Museum Exhibitions for Lifelong Learning, ed. Gail Durbin,
(London: The Stationery Office, 2000) σελ. 77,
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ΣΥΓΧ
ΧΡΟΝΕΣ
Σ ΜΟΡΦ
ΦΕΣ
Σ ΜΟ
ΟΥΣΕΙΩ
ΩΝ

Τα Μουσεία εξελίσσονται και πληθαίνουν διαρκώς. Στόχος των σύγχρονων Μουσείων είναι να προσεγγίσουν τους επισκέπτες τους και να τους προσφέρουν νέες, ξεχωριστές εµπειρίες. Εφόδιό τους είναι
η γνώση που µεταδίδουν και οι πολλαπλές δυνατότητες που µπορούν να προσφέρουν στο κοινό. Κύριοι ανταγωνιστές τους είναι τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης που προσφέρουν πληθώρα συσσωρευµένων
πληροφοριών καθηµερινά και οι χώροι συγκέντρωσης πλήθους κάθε είδους (π.χ. γυµναστήρια, πολυκαταστήµατα, πάρκα, κέντρα αναψυχής κ.λ.π.).
Τα Μουσεία αγωνίζονται να ικανοποιήσουν τις ανάγκες του «κορεσµένου πολίτη» της σύγχρονης εποχής και να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις του. Παράλληλα, προσπαθούν να καταρρίψουν τους
φραγµούς των συνόρων και των ατοµικών ιδιαιτεροτήτων, ώστε να είναι προσιτά σε όλους. Είναι πλέον
ανάγκη για τα Μουσεία να ανανεώνονται συνεχώς και να κατοχυρώσουν τον σηµαντικό ρόλο τους στην
σύγχρονη κοινωνία, ώστε να συνεχίσουν να υπηρετούν το σκοπό τους.
Ενδεικτικά παραδείγµατα σύγχρονων µορφών Μουσείων παρουσιάζονται παρακάτω.

Μουσεία στοο ∆ιααδίκτυοο
Η πιο σύγχρονη µορφή Μουσείων είναι τα Μουσεία που παρουσιάζονται στο διαδίκτυο. Πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι δεν έχουν την ευκαιρία να εκθέσουν τα έργα τους σε κάποιο εκθεσιακό χώρο, εκκθέτοουν ταα έργα τοους ψηφ
φιαακά, µέσα από τις ιστοσελίδες του διαδικτύου. Ψηφιακές εκθέσεις µε διάφορα
θέµατα εγκαινιάζονται καθηµερινά και οι «εικονικοί επισκέπτες» τους ολοένα και αυξάνονται.
Αρκετοί είναι αυτοί που πιστεύουν οτι η εικονική επίσκεψη είναι απρόσωπη και δεν συγκρίνεται µε την
εµπειρία της πραγµατικής επίσκεψης και της θέασης των αντικειµένων από κοντά. Οι υπέρµαχοι των διαδικυακών εκθέσεων αντικρούουν την άποψη αυτή υποστηρίζοντας την ευκολία αυτού του τρόπου έκθεσης µε µοναδικό µειονέκτηµα την έλλειψη της κοινωνικότητας - αµεσότητας. Στα προτερήµατα που αναφέρουν συγκατελέγονται η απερριόόρισστη (κκαι σε ποολλά ελλεύύθερη) πρόόσβαση σε πλληρροφοριαακό υλλικκό, η αντααλλαγή και η διάάδοση απόόψεω
ων, τοο κέρρδος χρόνου, η πρροσταασία τω
ων αντικκειµέένων απόό τηνν εκκτετααµέένη
έκθεσή τοουςς, η εξοικκείωση τω
ων ατόόµω
ων µεε τοο χώρο τοου διααδικκτύύου (καθ
θώς η χρήσση τηςς τεεχνοολογίας τηης
πλληρροφορικκήςς γίνεετααι κοµµάάτι τηςς καθηµεεριννήςς µαας ζωήςς), οι ποολλαπλλές επιλλογέςς στοον τρρόποο έκθεεσηςς,
η κατάάργησση τω
ων χωρικκών συνόρων και ο απεευθείαας διάάλογος τω
ων επιµµελλητώ
ών µε τοο κοιννό.
Πολλά είναι και τα Μουσεία που µέσω των ιστοσελίδων τους δίνουν την ευκαιρία στον ενδιαφερό37

Φωτογραφία ιστοσελίδας µε έκθεση στο διαδίκτυο (http://www.lbwf.gov.uk/wmg/gallery.htm)

µενο να πραγµατοποιήσει µέσα από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή µία εικκονικκή περριήγγησση στους χώρους
του Μουσείου. Η περιήγηση αυτή περιλαµβάνει την εικονική ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους και
την παρουσίαση των εκθεµάτων. Σε πολλές ιστοσελίδες παρέχεται απευθείας σύνδεση µε τις ιστοσελίδες άλλων Μουσείων για τους επισκέπτες που επιθυµούν να γνωρίσουν και άλλα Μουσεία του ίδιου είδους. Τα προγράµµατα τέτοιου είδους πληθαίνουν συνεχώς στους χώρους του διαδικτύου και τα Μουσεία έχουν κατορθώσει να συνεργάζονται και να ανταλλάσουν πληροφορίες και µεθόδους προσέγγισης του κοινού.
∆ύο από τις πιο σύγχρονες ιστοσελίδες µουσείου στο διαδίκτυο που µπορείτε να επισκεφθείτε είναι
οι ακόλουθες:
ww
ww.eeuroopeannvirtualmusseum
m.it
ww
ww.vv-ccostuumem
musseum.ggr

Μουσεία γιαα τυφ
φλούς
Πριν από µερικά χρόνια η επίσκεψη σε ένα Μουσεία αποτελούσε πλεονέκτηµα µόνο για τους ανθρώπους µε όραση. Καθώς τα Μουσεία επικεντρώνονταν όλο και περισσότερο στις ανάγκες των επισκεπτών τους και προσπαθούσαν να ικανοποιήσουν τις ιδιαιτερότητες όλων, εισήχθησαν νέες µέθοδοι έκθεσης των Συλλογών τους.
Τα Μουσεία Τυφλών είναι από τους χώρους µε τους πλέον πρωτότυπες µεθόδους έκθεσης. Συνήθως
εκθέτουν αντίγραφα γνωστών µουσειακών εκθεµάτων, τα οποία οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να τα
γνωρίσουν µέσω της αφής. Οι λεζάντες είναι γραµµένες σε γλώσσα Braille και οι εκθεσιακοί χώροι είναι
ευρύχωροι. Σηµαντικό Μουσείο τέτοιου είδους και µοναδικό στην Ελλάδα είναι ο «Φάρος των Τυφλών» που
στεγάζεται στην Καλλιθέα (Αθήνα). Πρόκειται για έναν χώρο, όπου εκτίθενται αντίγραφα σηµαντικών εκθεµάτων (όπως αρχαία ελληνικά αγάλµατα), τα οποία οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αγγίξουν και να
περιεργαστούν. Το Μουσείο οργανώνει τακτικά ξεναγήσεις και για άτοµα που βλέπουν, τα οποία έχουν την
38

ευκαιρία µέσα στο χώρο αυτό να έρθουν σε επαφή µε τα αντικείµενα µε τον
ίδιο τρόπο που τα γνωρίζουν και αυτοί που δεν βλέπουν (µε τα µάτια δεµένα). Είναι µία εµπειρία πρωτόγνωρη και δίνεται η δυνατότητα σε όλους να
τη βιώσουν!
Προσπαθώντας να εξασφαλίσουν µία ικανοποιητική εµπειρία στο κοινό τους συµπεριλαµβάνοντας όλες τις κοινωνικές οµάδες, πολλά Μουσεία έχουν προβλέψει να δέχονται στις εκθέσεις τους τυφλούς προσφέροντάς τους την ευκαιρία να αγγίξουν τα αυθεντικά εκθέµατα. Σε αρκετά ελληνικά Μουσεία (π.χ. στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) δίνεται η
δυνατότητα στους τυφλούς να επισκεφθούν συνοδευόµενοι τους εκθεσιακούς χώρους και να αγγίξουν επιλεγµένα εκθέµατα φορώντας γάντια
για την προστασία των αντικειµένων. Σε πολλά Μουσεία του εξωτερικού
(π.χ. στο New Walk Museum στο Leicester της Αγγλίας) έχει προβλεφθεί
ειδικός εκθεσιακός χώρος για τους τυφλούς, όπου εκτίθενται αντικείµενα που µπορεί να τα αγγίξει κανείς χωρίς γάντια και να διαβάσει τις σχετικές λεζάντες σε γλώσσα Braille. Σε άλλα Μουσεία έχουν προβλέψει να
χρησιµοποιούν µεγάλη γραµµατοσειρά και ειδικά χρώµατα στα κείµενα
του εποπτικού υλικού, ώστε να µπορούν να νιώθουν άνετα κατά την επίσκεψη και τα άτοµα µε προβλήµατα όρασης.

Φωτογραφία τυφλού επισκέπτη σε
µουσείο που αγγίζει τα εκθέµατα φορώντας γάντια (προσωπικό αρχείο
συγγραφέα)

Πααιδδικκά Μουσσείαα
Τα παιδικά Μουσεία είναι ιδιαίτερα αγαπητά στο εξωτερικό και πληθαίνουν διαρκώς και στην Ελλάδα. Τα
Μουσεία αυτά αποσκοπούν στην εξοικείωση των παιδιών µε το µουσειακό χώρο από την παιδική ακόµη
ηλικία και τη διεύρυνση των οριζόντων τους. Τα εκθέµατά τους µπορεί να µην είναι πάντα υψηλής αισθητικής και χρηµατική αξίας ή οργανωµένα σε Συλλογές, αλλά ο ρόλος των παιδικών Μουσείων είναι διευρυµένος σε σχέση µε την παραδοσιακή έννοια του Μουσείου. Υπηρετούν µεν το σκοπό ενός Μουσείου,
χωρίς, όµως, τα εκθέµατα να κατέχουν τον κεντρικό ρόλο. Η γνωριµία µε το αντικείµενο ή µε το θέµα της
έκθεσης πραγµατοποιείται µέσα από την παρακολούθηση και την επεξεργασία και στόχος είναι η παιδαγωγική προσέγγιση των θεµάτων.
Πρόκειται για Μουσεία που εκθέτουν αντικείµενα όλων των ειδών (µοναδικά εκθέµατα, αντικείµενα καθηµερινής χρήσης, χειροτεχνίες παιδιών κ.ά.), µε τρόπο παιδαγωγικό. Τα παιδικά µουσεία δίννουνν τη δυνατόότηταα στοους µικκρούςς επισκκέπτεςς να πααρακολοουθήσουνν, να πααίξουν, ναα φαντααστοούν, να περριερργαστοούν, ναα αγγίξξουνν, να δηµιουυργήσσουυν, να συµµεετάάσχουν και να µάάθουν νέα πρράγµααταα διαασκεδάζονταας
οµααδικκά ή ατοοµικκά.
Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο της Αθήνας είναι χαρακτηριστικό παράδειγµα στην Ελλάδα και αποτελεί κέντρο γνωριµίας των παιδιών µε τον πολιτισµό µας. Στεγάζεται στην οδό Κυδαθηναίων 14 στη Πλάκα και προσφέρει πλήθος πρωτότυπων δραστηριοτήτων. Μπορείτε να ενηµερωθείτε για την προσφορά του στο διαδίκτυο: www.hcm.gr
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Μουσείαα µε εκθέµααταα ποου καλούν....ννα ταα αγγγίξοουν!
«Α
Αγγίξτε µας» λένε οι πινακίδες σε πολλά σύγχρονα Μουσεία. Πρόκειται για µία πρωτότυπη µέθοδο έκθεσης αντικειµένων, η οποία εφαρµόζεται κυρίως σε Μουσεία του εξωτερικού και σε ελάχιστα ελληνικά (π.χ. Παιδικό Μουσείο Αθήνας). Πρόκειται για εκθεσιακούς χώρους, όπου εκτίθενται αυθεντικά αντικείµενα τα οποία επιτρέπεται οι επισκέπτες να τα αγγίζουν. Η µέθοδος αυτή έχει ως στόχο να φέρει
τους επισκέπτες πιο κοντά στο αντικείµενο, καθώς η επεξεργασία του βοηθάει στην καλύτερη κατανόησή του.

Μουσσεία µε διααδραστικκά εκθέµααταα

Φωτογραφία οθόνης αφής στο Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας (προσωπικό
αρχείο συγγραφέα)

Στα περισσότερα Μουσεία τα εκθέµατα συνοδεύονται από πλούσιο εποπτικό υλικό. Στα πιο σύγχρονα το υλικό αυτό έχει διαδραστικό χαρακτήρα. Ουσιαστικά, µέσω της χρήσης του υλικού αυτού (π.χ. πολυµέσα) ο επισκέπτης
έχει τη δυνατότητα πειραµατιζόµενος να κατανοήσει βαθύτερα τα εκθέµατα και την ιδιότητά τους, η οποία πολλές φορές δεν είναι έκδηλη µόνο από
την παράθεσή τους στις προθήκες.
Τα σύγχρονα Μουσεία έχουν αναγνωρίσει το βοηθητικό και συµπληρωµατικό ρόλο των διαδραστικών µέσων και τα αξιοποιούν παράλληλα µε τις
εκθέσεις τους.
Στην Ελλάδα το µοναδικό πολιτιστικό κέντρο µε διαδραστικά εκθέµατα
είναι ο «Ελληνικός Κόσµος» του Ιδρύµατος Μείζονος Ελληνισµού στην
Αθήνα. Στους χώρους του υπάρχουν θέατρα εικονικής πραγµατικότητας
και θόλος, των οποίων τα θέµατα ανανεώνονται αρκετά συχνά. Πληροφορίες: http://www.ime.gr, http://www.hellenic-cosmos.gr

Φωτογραφία µε εποπτικό και διαδραστικό υλικό στο Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας (προσωπικό αρχείο συγγραφέα)
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ΕΡΩ
ΩΤΗΣ
ΣΕΙΣ
Σ - ΘΕΜ
ΜΑΤΑ
Α ΓΙΑ
Α ΣΥΖΗΤΗΣ
ΣΗ
1. Πιστεύετε ότι η χρήση βοηθητικών πολυµέσων στα Μουσεία βοηθάει τον επισκέπτη ή προτιµάτε την
απλή παράθεση των αντικειµένων στο µουσειακό χώρο;
2. Έχετε επισκεφθεί κάποια έκθεση στο διαδίκτυο; Ποια ήταν τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα
που εντοπίσατε;
3. Πώς κρίνετε την προσπάθεια των Μουσείων να συµπεριλάβουν όλες τις κοινωνικές οµάδες στο χώρο τους;
4. Υποστηρίζετε την άποψη οτι το άγγιγµα του εκθέµατος βοηθάει στην κατανόηση της χρήσης του;
5. Πιστεύετε οτι τα Μουσεία, των οποίων τα εκθέµατα δεν είναι σπάνια έργα τέχνης, αλλά απευθύνονται στο κοινό τους µε στόχο την καλλιέργεια και τη µάθηση µέσω της επεξεργασίας, υστερούν σε αξία σε σχέση µε τα µεγάλα Μουσεία που εκθέτουν µοναδικά αντικείµενα τέχνης;

ΠΡΟ
ΟΤΕΙΝ
ΝΟΜΕΝ
ΝΕΣ
Σ ∆ΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
Σ
1. Οργανώστε µία οµαδική επίσκεψη στο Φάρο των Τυφλών στην Καλλιθέα. Ζητήστε να σας δέσουν τα
µάτια και να ξεναγηθείτε χωρίς την όρασή σας. Προσπαθείστε να εντοπίσετε τα εκθέµατα µόνο µε
την αίσθηση της αφής. Συζητήστε την εµπειρία σας µετά την επίσκεψη. Εάν δεν έχετε τη δυνατότητα
της επίσκεψης, δοκιµάστε να πραγµατοποιήσετε το αντίστοιχο στην τάξη, αντικαθιστώντας τα µουσειακά εκθέµατα µε καθηµερινά αντικείµενα.
2. Εάν έχετε πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή µέσα στην τάξη, πραγµατοποιήστε µία εικονική επίσκεψη σε µία έκθεση έργων τέχνης. Μοιραστείτε τις εντυπώσεις σας µε τους συµµαθητές σας.
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ΤΑ
Α ΜΟΥΣΕΙΑ
Α ΤΗΣ
Σ ΠΟ
ΟΛΗΣ
Σ / ΧΩΡΑΣ ΜΟΥ

Η χώρα µας προσφέρει πλήθος µεγάλων και αξιόλογων Μουσείων, όπου ο επισκέπτης έρχεται σε επαφή
µε την ελληνική πολιτισµική κληρονοµιά. Ο επισκέπτης στην Ελλάδα έχει, όµως, και το προνόµιο να µπορεί να επισκεφθεί και τους ίδιους τους χώρους, όπου έχουν βρεθεί όλα τα ευρήµατα που σήµερα αποτελούν µουσειακά εκθέµατα. Οι χώροι αυτοί, αρχαιολογικοί κατά το πλείστον, είναι επισκέψιµοι και, σε πολλές περιπτώσεις, κοντά στα µνηµεία ή στους ανασκαφικούς χώρους υπάρχει σχετικό ενηµερωτικό υλικό.

Επισκέπτης που διαβάζει το πληροφοριακό υλικό
στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης
(προσωπικό αρχείο συγγραφέα)

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που συγκρότησαν Μουσείο µε
σκοπό τη µόρφωση του λαού. Ειδικότερα, το 1825 ο Υπουργός Εσωτερικών Γρ. ∆ικαίος (Παπαφλέσσας)
κάλεσε τις Τοπικές Αρχές και τους δασκάλους να συγκεντρώσουν και να διαφυλάξουν τα αρχαία στα
σχολεία: «διά ν'αποκτήση, µε τον καιρόν, παν σχολείον το Μουσείον του, πράγµα αναγκαιότατον διά την
ιστορίαν...διά την γνώρισιν της δεξιότητος των προγόνων µας...». Η σύσταση του πρώτου Μουσείου έγινε µε το υπ’ αριθ. 49 Ψήφισµα του Ι. Καποδίστρια της 21ης Οκτωβρίου 1829 (Γενική Εφηµερίς της Ελλάδος, αριθ. 77, 16.11.1829). Ήταν Μουσείο αρχαιολογικό και έφερε την ονοµασία «Εθνικόν Μουσείον».
Σκοπός της ίδρυσής του ήταν η συλλογή των αρχαιολογικών αντικειµένων που βρίσκονται σε ελληνικό
χώρο και θα συντελούσαν «...εις την πρόοδον της Φιλολογίας και των Τεχνών...». Ο πρώτος ∆ιευθυντής
του Μουσείου ήταν ο Ανδρέας Μουστοξύδης, λόγιος από την Κέρκυρα. Το Μουσείο στεγάστηκε αρχι43

κά στο κτίριο του Ορφανοτροφείου στην Αίγινα και λειτούργησε µέχρι το 1834, έστω και εάν σήµερα θα
το χαρακτηρίζαµε περισσότερο ως χώρο αποθήκευσης και συλλογής αρχαίων αντικειµένων. Το 1837
ολοκληρώθηκε η µεταφορά πολλών αρχαιοτήτων από την Αίγινα στο Θησείο, το οποίο είχε οριστεί ως
το νέο Κεντρικό Αρχαιολογικό Μουσείο, µε βασιλικό διάταγµα στις 13.11.1834. Το Μουσείο αυτό ολοκληρώθηκε το 1874 και είναι σήµερα το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Πατησίων 44, δίπλα ακριβώς στο Πολυτεχνείο. Από τότε πολλά αρχαιολογικά Μουσεία έχουν ιδρυθεί και
σήµερα οι περισσότερες ελληνικές πόλεις έχουν το δικό τους αρχαιολογικό Μουσείο.
Αν και η Ελλάδα είναι κατεξοχήν η χώρα των αρχαιολογικών Μουσείων - οι αρχαιολογικές Συλλογές των ελληνικών Μουσείων είναι από τι διασηµότερες στον κόσµο - και µε αυτή την κατηγορία Μουσείων, κυρίως, είναι εξοικειωµένοι οι Έλληνες, τα τελευταία χρόνια ο υποψήφιος επισκέπτης έχει, πλέον, τη δυνατότητα να επιλέξει από µία ποικιλία Μουσείων, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντά του. Η πρόοδος στον τοµέα των Μουσείων είναι αλµατώδης και τα ελληνικά Μουσεία, αρχαιολογικά και άλλα, έχουν
αρχίσει πλέον να συναγωνίζονται τα υπόλοιπα διεθνή σε αριθµό επισκεπτών, εκδηλώσεις και εκθέσεις.
Αν και η επισκεψιµότητα των ελληνικών Μουσείων από αλλοδαπούς τουρίστες κρίνεται ικανοποιητική, οι επισκέψεις των ίδιων των Ελλήνων στα Μουσεία φαίνονται ακόµη συγκρατηµένες. Ίσως πρόκειται για δισταγµό, ο οποίος πηγάζει από τη γενικότερη νοοτροπία των περασµένων δεκαετιών, ότι τα ελληνικά Μουσεία είναι ανιαρά, συχνά «δυσνόητα» και ακριβά. Τα σύγχρονα, όµως, ελληνικά Μουσεία
κάθε άλλο παρά χωρίς ενδιαφέρον είναι. Πλούσιο εποπτικό υλικό συνοδεύει τα εκθέµατα και µοντέρνες µέθοδοι έκθεσης δίνουν µία ευχάριστη πινελιά στην παρουσίαση των συλλογών. Τα περισσότερα
Μουσεία παρέχουν δωρεάν είσοδο στους επισκέπτες µία φορά τη βδοµάδα και προσφέρουν συχνά εκπαιδευτικά προγράµµατα, παιδαγωγικά σεµινάρια και πρωτότυπες εκδηλώσεις. Αρκεί κανείς να ενηµερωθεί και να τα επισκεφθεί!

ΚΑΤΑ
ΑΛΟΓΟ
ΟΣ ΚΑΙ ΙΣ
ΣΤΟ
ΟΣΕΛ
ΛΙ∆
∆ΕΣ
Σ ΤΩ
ΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩ
ΩΝ ΠΟ
ΟΥ ΠΑ
ΑΡΟΥΣΙΑ
ΑΖΟΝΤΑ
ΑΙ
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο - Αθήνα
Αρχαιολογικό Μουσείο Ακροπόλεως
Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυµπίας
Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ελφών
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Αρχαιολογικό Μουσείο Βεργίνας
Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο - Αθήνα
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www.mbp.ggr)
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού - Θεσσαλονίκη (w
Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Γουλανδρή - Αθήνα (httpp:///www.ccycladdicc-m.ggr//)
Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης - Αθήνα
Μουσείο Μπενάκη - Αθήνα
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο - Αθήνα
Νοµισµατικό Μουσείο - Αθήνα
Ελληνικό Παιδικό Μουσείο -Αθήνα
Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτζου - Αθήνα
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας - Αθήνα
www.ssarakkatssani-foolkk-musseum
m.coom))
Μουσείο Σαρακατσάνων - Σέρρες (httpp://w
Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας µε κέρινα οµοιώµατα - Ιωάννινα
Ενυδρείο - Ρόδος
Μουσείο Κοσµήµατος Ηλία Λαλαούνη - Αθήνα
Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης - Θεσσαλονίκη
Μουσείο Μετάξης Σουφλίου
Μουσείο Ιστορίας της ελληνικής ενδυµασίας του Λυκείου Ελληνίδων - Αθήνα
Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης - ∆ηµητσάνα
Μουσείο της ελιάς και του ελληνικού λαδιού - Σπάρτη
Οι λίστες και οι ιστοσελίδες όλων των ελληνικών Μουσείων υπάρχουν αναλυτικά στον κόµβο του Υww.cculturee.ggr και www
w.ypppo.ggr
πουργείου Πολιτισµού: ww
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ΕΘ
ΘΝΙΚ
ΚΟ ΑΡΧ
ΧΑΙΟ
ΟΛΟΓΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι ένα από τα µεγαλύτερα και σηµαντικότερα µουσεία αρχαίας ελληνικής τέχνης. Το κτίριο, όπου στεγάζεται σήµερα, εγκαινιάστηκε επίσηµα το 1889, επεκτάθηκε στο µεσοπόλεµο και σήµερα διαθέτει περίπου 8000 τ. µ. εκθεσιακού χώρου. Στις αίθουσές του προβάλλεται
η µακρά εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής τέχνης και ιστορίας από την προϊστορική εποχή (6800 π.Χ.) έως
την ύστερη ρωµαιοκρατία (4ο αιώνα µ.Χ.). Οι συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι από τις πλουσιότερες του κόσµου.

Εξωτερική όψη του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
(φωτογραφικό αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου)

Η Πρροϊσστοορικκή Συλλλογή
Αποτελείται από µοναδικά έργα τέχνης αντιπροσωπευτικά των µεγάλων πολιτισµών που άνθησαν στο
Αιγαίο από την 7η χιλιετία π.Χ. έως το 1100 π.Χ. Ανάµεσά τους ξεχωρίζουν οι θησαυροί από τις Πολύχρυσες Μυκήνες, οι πινακίδες Γραµµικής Β γραφής, τα νεολιθικά αντικείµενα, τα αινιγµατικά κυκλαδικά, µαρµάρινα ειδώλια και οι τοιχογραφίες της Θήρας.
Η Συλλογγή Γλλυπτώ
ών
Χίλια έργα αρχαίας ελληνικής γλυπτικής εκτίθενται σε χρονολογική σειρά από την πρώιµη Αρχαϊκή εποχή (7ος αι π.Χ.) έως την ύστερη αρχαιότητα (4ος αι µ.Χ). Μοναδικά σύνολα είναι οι Κούροι και τα επιτάφια ανάγλυφα της κλασικής εποχής. Τα έργα προέρχονται από ιερά, νεκροπόλεις, και δηµόσια κτήρια όλης της Ελλάδος.
Η Συλλογή Χαλκκών
Είναι από τις πλουσιότερες συλλογές χάλκινων πρωτότυπων έργων. Ο ∆ίας του Αρτεµισίου, ο αναβάτης µε το άλογο, κι άλλα µεγάλα χάλκινα αγάλµατα είναι µοναδικά στον κόσµο. Μεγάλης τέχνης όµως
είναι και τα εκατοντάδες µικρά έργα µικροτεχνίας και µικρογλυπτικής, αγαλµατίδια θεών, αθλητών, ηρώων, πολεµιστών, γυναικών, ιερέων, σφιγγών και άλλων δαιµονικών µορφών.
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Η Συλλογή Αγγείω
ων και Μικκροτεχχνίαας
Παρουσιάζεται η εξέλιξη της ελληνικής κεραµικής από τον 11ο αι. π.Χ. µέχρι και τον 4ο αι. π.Χ. µέσα από 2500 περίπου αγγεία και σκεύη.
Η εξέλιξη της κεραµικής διακόπτεται κατά περίπτωση από µεγάλες ή µικρές ενότητες που αφορούν
τα ευρήµατα από τα µεγάλα Ιερά, ή ειδικά θέµατα όπως είναι τα ταφικά έθιµα, ο κόσµος της γυναίκας,
το παιδί, ο αθλητισµός.
Στη Συλλογή αυτή ανήκουν και µικρότερες Συλλογές, όπως η Συλλογή των Ελληνιστικών Αγγείων,
των Κυπριακών Αγγείων, των Κοσµηµάτων, των Ειδωλίων, η Συλλογή Σερπιέρη - Βλαστού και η Συλλογή Σταθάτου. Οι τελευταίες πρόκειται να εκτεθούν το 2007.
Η Αιγγυπτιαακή Συλλογή
Απαρτίζεται από έργα που χρονολογούνται από την προδυναστική περίοδο (5000 π.Χ.) έως και τους
χρόνους της ρωµαϊκής κατάκτησης. Περιλαµβάνει αγάλµατα, αγγεία, ειδώλια, σαρκοφάγους, µούµιες,
κοσµήµατα καθώς και πλήθος από κοµψοτεχνήµατα. Η αιγυπτιακή Συλλογή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου είναι από τις πιο σηµαντικές Συλλογές αιγυπτικών αντικειµένων στον κόσµο λόγω της µοναδικότητας των αντικειµένων της. Πρόκειται να επανεκτεθεί το 2007.

ΑΡΧ
ΧΑΙΟ
ΟΛΟΓΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΑΚΡΟ
ΟΠΟ
ΟΛΕΩ
ΩΣ

Εξωτερική όψη του Μουσείου Ακροπόλεως
(προσωπικό αρχείο συγγραφέα)

Το Μουσείο Ακροπόλεως θεωρείται ένα από τα σηµαντικότερα Μουσεία του κόσµου. Είναι το πρώτο
Μουσείο στην Ελλάδα που από την ίδρυσή του στεγάζεται σε ειδικό κτήριο. Στις αίθουσές του φιλοξενούνται από το 1874 τα αριστουργήµατα της αρχαίας ελληνικής πλαστικής που ήταν αφιερωµένα στη
θεά Αθηνά. Τα αγγεία και τα γλυπτά αντικείµενα που έχουν βρεθεί στο χώρο της Ακρόπολης εκτίθενται
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, οι επιγραφές στο Επιγραφικό Μουσείο Αθηνών, ενώ πολλά αντικείµενα αποτελούν εκθέµατα σε Μουσεία του εξωτερικού.
Οι συλλογές του Μουσείου περιλαµβάνουν αετώµατα ναών και αναθηµατικά γλυπτά της αρχαϊκής
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εποχής, γλυπτά του «αυστηρού ρυθµού», αετώµατα και µετόπες του Παρθενώνα, τη ζωφόρο του Παρθενώνα, του Ερέχθειου και του ναού της Αθηνάς Νίκης, τις Καρυάτιδες, πήλινα ειδώλια και αγγεία από το Ιερό των Νυµφών και πολλά άλλα αριστουργήµατα της αρχαίας ελληνικής τέχνης.

ΑΡΧ
ΧΑΙΟ
ΟΛΟΓΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΟΛΥΜΠΙΑ
ΑΣ

Άποψη αίθουσας του Μουσείου Ολυµπίας (προσωπικό αρχείο ∆ήµητρας Λαµπρέτσα)

Το αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυµπίας συγκροτήθηκε το 1886 και αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα αρχαιολογικά Μουσεία της Ελλάδας. Οι συλλογές του αποτελούνται από τα αρχαιολογικά ευρήµατα που έχουν βρεθεί στον Ιερό χώρο της Ολυµπίας, τα σηµαντικότερα των οποίων είναι αυτά από το ιερό του ∆ιός.
Τα αντικείµενα που εκτίθενται στο ανακαινισµένο κατά το 2004 Μουσείο ανήκουν στις βασικές Συλλογές, όπως η Προϊστορική Συλλογή, η Συλλογή των Χαλκών, η Συλλογή των Πήλινων, η Συλλογή των
Γλυπτών και η Συλλογή των Ολυµπιακών Αγώνων.

ΑΡΧΑΙΟ
ΟΛΟΓΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ∆ΕΛ
ΛΦΩΝ
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο των ∆ελφών φυλάσσονται όλα τα ευρήµατα των
ανασκαφών από τον αρχαιολογικό χώρο των ∆ελφών. Οι ∆ελφοί αποτελούσαν το κέντρο του αρχαίου κόσµου (ο οµφαλός της γης) και οι θησαυροί που εκτίθενται στο Μουσείο είναι ανάλογοι της φήµης του. Πρόκειται
για ένα από τα Μουσεία µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα στην Ελλάδα.
Χαρακτηριστικό έκθεµα του Μουσείου είναι ο Ηνίοχος.

Ο Ηνίοχος των ∆ελφών στο Μουσείο
των ∆ελφών
(http://www.culture.gr/2/21/211/
21110m/00/lk10m012.jpg)
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ΑΡΧ
ΧΑΙΟ
ΟΛΟΓΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΗΡΑ
ΑΚΛΕΙΟ
ΟΥ

Ο δίσκος της Φαιστού στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
(http://www.culture.gr/)

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου είναι κατ’ εξοχήν
Μουσείο του Μινωικού Πολιτισµού. Τα εκθέµατά του
προέρχονται από ανάκτορα, σπήλαια, τάφους και οικίες
και εκτίθενται κατά χρονική αλληλουχία, αλλά και βάση
της προέλευσής τους. Τα αντικείµενα των Συλλογών του
Μουσείου προέχονται από τη Νεολιθική Εποχή έως και
τη Ρωµαϊκή περίοδο. Χαρακτηριστικά και διάσηµα εκθέµατα του Μουσείου είναι η τοιχογραφία µε τα Ταυροκαθάψια, οι θεές των Όφεων και ο δίσκος της Φαιστού.

ΑΡΧΑΙΟ
ΟΛΟΓΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΘΕΣ
ΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΚΗΣ
Σ
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης συγκαταλέγεται στα πιο σηµαντικά Μουσεία της Ελλάδας. Είναι το µεγαλύτερο αρχαιολογικό Μουσείο στη βόρεια Ελλάδα. Το κτίριο του Μουσείου εγκανιάστηκε το 1962 και από τότε αποτελεί κοιτίδα του πολιτισµού των Μακεδόνων. Το Μουσείο ανακαινίστηκε από το 2003 και προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2006. Οι Συλλογές του περιλαµβάνουν αντικείµενα εκτεθειµένα κατά θεµατικές ενότητες, όπως ο Χρυσός των Μακεδόνων, η Γένεση των Πόλεων, η
Προϊστορία, η Θεσσαλονίκη, τα Γλυπτά και η Μακεδονία.

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
(προσωπικό αρχείο Βασίλη Γαλανάκου)

ΑΡΧ
ΧΑΙΟ
ΟΛΟΓΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΒΕΡΓΙΝ
ΝΑΣ
Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Βεργίνας στεγάζεται στο ίδιο το κτίσµα, όπου το 1977 αποκαλύφτηκαν
οι βασιλικοί τάφοι των Αιγών. Εξωτερικά έχει τη µορφή χωµάτινου τύµβου και στο εσωτερικό του εκτίθενται από το 1997 οι θησαυροί που βρέθηκαν µέσα στους τάφους.
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Άποψη της αίθουσας µε τη χρυσή λάρνακα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βεργίνας
(http://alexander.macedonia.culture.gr/2/21/211/21117a/00/lk17a07i.jpg)

Ο χαµηλός φωτισµός της έκθεσης υποβάλει τον επισκέπτη σε µία µυστικιστική ατµόσφαιρα. Τα ευρήµατα από τον τάφο του Φιλίππου, όπως τα όπλα, ο σωρός των υπολειµµάτων της νεκρικής πυράς, η
χρυσή λάρνακα που περιείχε τα οστά του βασιλιά και το στεφάνι βελανιδιάς που έφερε στο κεφάλι του
ο νεκρός είναι λίγα µόνο από τα µακεδονικά εκθέµατα που ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να θαυµάσει. Πρωτότυπη και µοναδική είναι η τελευταία αίθουσα του κτιρίου, ειδικά διαµορφωµένη ώστε να προσφέρει στον επισκέπτη τη µοναδική εµπειρία να ακούσει τον ίδιο τον ανασκαφέα Μανόλη Ανδρόνικο
να τον ξεναγεί στα µνηµεία.

ΒΥΖΑΝΤΙΝ
ΝΟ ΚΑΙ ΧΡΙΣ
ΣΤΙΑ
ΑΝΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΑΘΗΝ
ΝΑΣ
Το προσφάτως ανακαινισµένο Βυζαντικό και Χριστιανικό Μουσείο της Αθήνας αποτελεί ένα από τα πιο
σύγχρονα Μουσεία της Ελλάδος και από τα πιο σηµαντικά του είδους του στον κόσµο. Ιδρύθηκε το
1914 και διαθέτει περισσότερα από 25.000 αντικείµενα, οργανωµένα σε Συλλογές που χρονολογούνται
από τον 3ο έως και τον 20ο αιώνα.
Οι συλλογές του Μουσείου αποτελούνται από αντικείµενα βυζαντινής τέχνης, όπως εικόνες, θρησκευτικά κειµήλια, ξυλόγλυπτα και γλυπτά εκκλησιαστικά αντικείµενα, τοιχογραφίες, έργα µικροτεχνίας,
κεραµική και υφάσµατα, χειρόγραφα, σχέδια, χαλκογραφίες, καθώς και αντίγραφα έργων βυζαντινών
και µεταβυζαντινών τοιχογραφιών και ψηφιδωτών. Προέρχονται από ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο αλλά και από περιοχές όπου άνθισε ο ελληνισµός.

Άποψη της αίθουσας µε εκθέµατα που ανήκουν στην ενότητα «λατρεία και τέχνη» του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας
(http://www.culture.gr/)
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ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΒΥΖΑΝΤΙΝ
ΝΟΥ ΠΟ
ΟΛΙΤΙΣ
ΣΜΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣ
ΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΚΗ

Άποψη της αίθουσας του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού µε θέµα
«Από την Εικονοµαχία στη λάµψη των Μακεδόνων και των Κοµνηνών»
(http://www.mbp.gr/html/gr/mo_mesovys.htm#)

Το Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού στη Θεσσαλονίκη ιδρύθηκε το 1994 και το 2005 απέσπασε το Βραβείο του Συµβουλίου της Ευρώπης. Είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα Μουσεία της Ελλάδας και στοχεύει στην παρουσίαση ποικίλων όψεων της ζωής κατά τη βυζαντινή και µεταβυζαντινή περίοδο. Τα εκθέµατά του προέρχονται κυρίως από τον βορειοελλαδικό χώρο και µάλιστα τη Θεσσαλονίκη, τη σηµαντικότερη πόλη µετά την Κωνσταντινούπολη στο ευρωπαϊκό τµήµα της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Η µόνιµη έκθεση του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισµού παρουσιάζει ποικίλες όψεις της τέχνης και του πολιτισµού του Βυζαντίου αλλά και της εποχής µετά την κατάλυση της βυζαντινής αυτοκρατορίας το 1453
από τους Οθωµανούς Τούρκους. Παράλληλα, µε το σύνολο των δραστηριοτήτων του, αποτελεί υποδειγµατικό κέντρο διαφύλαξης, έρευνας και προβολής του βυζαντινού και µεταβυζαντινού πολιτισµού.

ΜΟ
ΟΥΣΕΙΟ
Ο ΚΥΚΛΑ∆ΙΚ
ΚΗΣ
Σ ΤΕΧ
ΧΝΗΣ
Σ ΓΟ
ΟΥΛΑΝ∆ΡΗ (Α
ΑΘΗΝ
ΝΑ)
Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Αθήνα ιδρύθηκε το 1986 µε σκοπό να στεγάσει και να
εκθέσει αντικείµενα από την ιδιωτική συλλογή
των Νικολάου και Αικατερίνης Γουλανδρή µε
αντικείµενα Κυκλαδικής Τέχνης και Αρχαίας
Ελληνικής Πλαστικής. Το Μουσείο εκθέτει από
τα πιο σηµαντικά έργα Κυκλαδικής Τέχνης παγκοσµίως και φιλοξενεί τακτικά στους χώρους
του περιοδικές εκθέσεις µε µοναδικά έργα από το εξωτερικό και την Ελλάδα.
Άποψη του εκθεσιακού χώρου του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης Γουλανδρή (http://www.culture.gr/)
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ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΕΛ
ΛΛΗΝ
ΝΙΚ
ΚΗΣ
Σ ΛΑΪΚ
ΚΗΣ
Σ ΤΕΧ
ΧΝΗΣ
Σ
Το Μουσείο Ελληνικής Λαικής Τέχνης ιδρύθηκε το 1918 και αποτελεί µικρογραφία του ελληνικού λαϊκού πολιτισµού, καθώς τα αντικείµενα που φιλοξενεί προέρχονται από όλους τους κλάδους της ελληνικής λαϊκής τέχνης. Οι Συλλογές του καλύπτουν µία χρονική περίοδο από το 1650 έως και σήµερα και
αναφέρονται σε θέµατα όπως η Κεντητική, η Υφαντική, οι Ενδυµασίες, οι Μεταµφιέσεις, το Θέατρο
Σκιών, την Αργυροχοία, τη Μεταλλοτεχνία, την Κεραµική, την Ξυλογλυπτική, τη Λυθογλυπτική και τη
Λαϊκή Ζωγραφική.

ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΜΠΕΝ
ΝΑΚΗ

Άποψη της περιοδικής έκθεσης «ΧΡΑΑΤΣ» στο
µουσείο Μπενάκη της οδού Πειραιώς.
(προσωπικό αρχείο συγγραφέα)

Το Μουσείο Μπενάκη αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά, ιδιωτικά Μουσεία της Ελλάδας. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό στο κοινό
και οργανώνει τακτικά περιοδικές εκθέσεις µε πρωτότυπα θέµατα. Οι Συλλογές του αποτελούνται από σπάνια αντικείµενα
και καλύπτουν ποικίλες πτυχές του ελληνικού πολιτισµού από
την Παλαιολιθική έως και τη σύγχρονη εποχή. Στο Μουσείο
Μπενάκη υπάγεται και το νέο Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης, µε
αντικείµενα άγνωστα για το ευρύ, ελληνικό κοινό, τα οποία
προσφέρουν στον επισκέπτη µία γνωριµία µε τον ισλαµικό κόσµο. Το νέο κτίριο του Μουσείου Μπενάκη, στην οδό Πειραιώς,
φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις και έχει αποκτήσει ήδη φανατικούς επισκέπτες.

ΕΘ
ΘΝΙΚ
ΚΟ ΙΣ
ΣΤΟ
ΟΡΙΚ
ΚΟ ΜΟ
ΟΥΣΕΙΟ
Ο
Το Εθνικό Ιστορικό Μουσείο εκθέτει ένα σηµαντικό µέρος των ιστορικών κειµηλίων που έχει συλλέξει η Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδας. Μέσα από τις µόνιµες Συλλογές του, οι οποίες εκτίθενται κατά χρονολογική σειρά και καλύπτουν µία χρονολογική
περίοδο 600 χρόνων, παρουσιάζεται η ιστορική εξέλιξη του νεότερου
ελληνισµού. Τα εκθέµατά του περιλαµβάνουν υδατογραφίες, προσωπογραφίες, ανδριάντες, προσωπικά έπιπλα σηµαντικών προσώπων
της ελληνικής ιστορίας, πολεµικά αντικείµενα, ενδυµασίες κ.ά.

Εξωτερική όψη του Εθνικού
Ιστορικού Μουσείου
(http://www.culture.gr/)
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ΝΟΜΙΣ
ΣΜΑΤΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο
Το Νοµισµατικό Μουσείο Αθηνών είναι ένα από τα ελάχιστα του είδους του στον κόσµο και το µοναδικό στο χώρο των Βαλκανίων. Το κτίριο εγκαινιάσθηκε το 1881 και στεγάζεται στο Ιλίου Μέλαθρον, που
υπήρξε η οικία του Ερρίκου Σλήµαν. Εσωτερικά είναι
διακοσµηµένο µε τοιχογραφίες που αντιγράφουν θέµατα της Ποµπηίας και ευρήµατα των ανασκαφών του
Σλήµαν στην Τροία και τις Μυκήνες. Περίπου 600.000
νοµίσµατα που καλύπτουν τον αρχαίο ελληνικό κόσµο,
τη ρωµαϊκή περίοδο, το Βυζάντιο, το δυτικό Μεσαίωνα και τους νεότερους χρόνους, «θησαυροί» (κλειστά
νοµισµατικά σύνολα), σταθµία, µολυβδόβουλλα, µετάλλια και πολύτιµοι λίθοι, αποτελούν τον πυρήνα των
Συλλογών του Μουσείου. Επίσης, ένα πλούσιο αρχείο
εγγράφων (περίπου 10.000) πλαισιώνει και συµπληρώΕξωτερική όψη του Νοµισµατικού Μουσείου
(http://www.culture.gr/)
νει το αρχαιολογικό υλικό.

ΕΛ
ΛΛΗΝ
ΝΙΚ
ΚΟ ΠΑ
ΑΙ∆
∆ΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο
Το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο που βρίσκεται στην Πλάκα ιδρύθηκε το 1987 και αποτελεί ένα από τα πιο
πρωτότυπα µουσεία του είδους του, καθώς είναι διαδραστικό, πολυθεµατικό και συµµετοχικό, το µοναδικό στην Ελλάδα. Τα εκθέµατά του παρουσιάζονται κατά θεµατικές ενότητες και, τα περισσότερα, αποτελούν χρηστικά αντικείµενα και δηµιουργίες παιδιών. Η επίσκεψη στο Μουσείο αυτό, που έχει ψυχαγωγικό και µορφωτικό χαρακτήρα, περιλαµβάνει πλούσιες δρατηριότητες και µία διαφορετική µουσειακή προσέγγιση, καθώς οι επισκέπτες καλούνται να βιώσουν οι ίδιοι, µέσω των ειδικών διαδραστικών προγραµµάτων που τους προσφέρονται, τη χρήση των αντικειµένων. Σηµαντική είναι η πρωτοβουλία του υποµνηµατισµού των εκθεµάτων του Μουσείου σε γλώσσα Braille.

ΕΘ
ΘΝΙΚ
ΚΗ ΠΙΝ
ΝΑΚΟΘΗΚ
ΚΗ
ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΑΛΕΞΑ
ΑΝ∆ΡΟ
ΟΥ ΣΟΥΤΖ
ΖΟΥ
Η Εθνική Πινακοθήκη ιδρύθηκε το 1900 και αποτελεί έναν από τους εκθεσιακούς χώρους µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα στην Αθήνα. Σε αυτό οφείλεται η οργάνωση πολυάριθµων περιοδικών εκθέσεων µε θέµατα αγαπητά στο ευρύ κοινό. Οι µόνιµες Συλλογές του Μουσείου αποτελούνται από έργα τέχνης, τα παλαιότερα των οποίων χρονολογούνται τον 15ο αιώνα. Οι πίνακες, που στην πλειονότητά τους
ανήκουν σε Έλληνες καλλιτέχνες, καλύπτουν όλες τις περιόδους της ελληνικής ζωγραφικής. Η Πινακοθήκη φιλοξενεί και συλλογή γλυπτών έργων.
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ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΓΟ
ΟΥΛΑΝ∆ΡΗ ΦΥΣΙΚ
ΚΗΣ
Σ ΙΣ
ΣΤΟ
ΟΡΙΑ
ΑΣ
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή βρίσκεται στην Κηφισιά και έχει στόχο την ευαισθητοποίηση
των ανθρώπων σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε το 1964 και από τότε έχει τιµηθεί
µε πολλά βραβεία για την προσφορά του στην προώθηση των φυσικών επιστηµών. Πρόκειται για ένα
Μουσείο ιδιαίτερα αγαπητό στα παιδιά, καθώς εκτός από τα αντικείµενα που εκθέτει, οργανώνει τακτικά εκδηλώσεις και δραστηριότητες στη φύση. Τα εκθέµατά του είναι οργανωµένα κατά Συλλογές, όπως αυτή των θηλαστικών, των εντόµων, της γεωλογίας, των πετρωµάτων, της παλαιοντολογίας, των πτηνών κ.ά. Το Μουσείο διαθέτει ακόµα φυτοθήκη µε δείγµατα φυτών από την Ελλάδα και την Ανατολική
Μεσόγειο.

ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΣΑΡΑ
ΑΚΑΤΣ
ΣΑΝΩΝ - ΣΕΡΡΕΣ
Σ

Αναπαράσταση αντίσκηνου των Σαρακατσάνων στο Μουσείο Σαρακατσάνων στις Σέρρες
(http://www.culture.gr/)

Το Μουσείο Σαρακατσάνων στις Σέρρες είναι µοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα, έχει λάβει διακρίσεις για την προσφορά του και αποτελεί έναν σηµαντικό εκθεσιακό χώρο στη βόρεια Ελλάδα. Το Μουσείο αποσκοπεί στη γνωριµία του κοινού µε τη ζωή, την τέχνη και την κουλτούρα των Σαρακατσάνων.
Η παρουσίαση των εκθεµάτων πραγµατοποιείται µέσω αναπαραστάσεων σηµαντικών πτυχών της ζωής
των Σαρακατσάνων. Χαρακτηριστική είναι η αναπαράσταση µιας σαρακατσάνικης καλύβας και ενός
σχολείου. Άλλα εκθέµατα του Μουσείου είναι τα υφαντά, οι ενδυµασίες και τα χρηστικά αντικείµενα.
Πλούσιο είναι και το φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζει στιγµιότυπα από την παραδοσιακή- νοµαδική ζωή των Σαρακατσάνων από τις αρχές του 20ου αιώνα.
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ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΕΛ
ΛΛΗΝ
ΝΙΚ
ΚΗΣ
Σ ΙΣ
ΣΤΟ
ΟΡΙΑ
ΑΣ ΜΕ ΚΕΡΙΝ
ΝΑ ΟΜΟΙΩ
ΩΜΑΤΑ
Α - ΓΙΑ
ΑΝΝΕΝ
ΝΑ

Κέρινο έκθεµα µε θέµα «Οι γυναίκες της Πίνδου»
στο Μουσείο Κέρινων Οµοιωµάτων Π. Βρέλλη
(http://www.vrellis.org/lib/jpeg-l/pindos.jpg)

Το Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας µε κέρινα οµοιώµατα ιδρύθηκε στα Ιωάννινα από τον Παύλο Βρέλλη, οποίος
αφιέρωσε 50 χρόνια µελέτης - έρευνας και 12 χρόνια
καλλιτεχνικής δηµιουργίας για να περατώσει το έργο
του. Το Μουσείο είναι µοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα. Τα εκθέµατά του είναι φιλοτεχνηµένα από κερί, από τον ίδιο τον ιδρυτή του Μουσείου. Μέσα από την παρουσίαση των κέρινων εκθεµάτων πραγµατοποιείται µία
αναδροµή στους σηµαντικότερους σταθµούς της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Τα θέµατα είναι οικεία στο ελληνικό κοινό και αφορούν γεγονότα, όπως η ίδρυση της
Φιλικής Εταιρείας και πρόσωπα, όπως η Κυρά της Ρω,
ο Κοσµάς ο Αιτωλός, ο Ρήγας Βελεστινλής και πολλά
άλλα. Η µεγάλη ποικιλία των κέρινων οµοιωµάτων εµπλουτίζεται µε οπτικοακουστικό υλικό, ενώ η όλη έκθεση έχει ως φόντο ένα βραχώδες περιβάλλον, το οποίο γοητεύει τον επισκέπτη.

ΕΝ
ΝΥ∆ΡΕΙΟ
Ο ΡΟ
Ο∆ΟΥ
Το κτίριο του Υδροβιολογικού Σταθµού Ρόδου κατασκευάστηκε κατά την χρονική περίοδο 1934-1936.
Σήµερα λειτουργεί σαν Μουσείο-Ενυδρείο και ερευνητική µονάδα και ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών. Σκοπός του Υ.Σ.Ρ. είναι η διατήρηση και προβολή ταριχευµένων και ζωντανών εκθεµάτων του θαλασσίου µεσογειακού χώρου. Στα ενυδρεία οι επισκέπτες µπορούν να θαυµάσουν είδη από Ανθόζωα, Μαλάκια Γαστερόποδα και Κεφαλόποδα, Καρκινοειδή, Εχινόδερµα, ψάρια διαφόρων
οικογενειών και θαλάσσιες χελώνες. Στο Μουσείο παρουσιάζονται εκθέµατα όπως ασπόνδυλα, είδη καρχαριών και άλλων ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, οδοντοκήτη και µεσογειακές φώκιες.

ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΚΟΣΜΗΜ
ΜΑΤΟ
ΟΣ ΗΛ
ΛΙΑ
Α ΛΑΛΑΟΥΝΗΣ
ΣΤΗΝ
Ν ΑΘΗΝ
ΝΑ
Το Μουσείο Κοσµήµατος Ηλία Λαλαούνη είναι ένα διεθνές κέντρο µελέτης του κοσµήµατος. Η µόνιµη
έκθεση περιλαµβάνει τις δηµιουργίες του Ηλία Λαλαούνη, τα χρυσά κοσµήµατα του οποίου τον έχουν
κάνει διάσηµο στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Στη µόνιµη έκθεση περιλαµβάνονται 3.000 κοσµήµατα και µικρογλυπτά από 45 συλλογές σχεδιασµένες από τον Ηλία Λαλαούνη κατά την περίοδο 1940-1992. Ανάµεσά τους βρίσκονται κοσµήµατα εµπνευσµένα από την προϊστορική τέχνη, την Ελλάδα της εποχής του Χαλκού, από κοσµήµατα της Κλασικής
και της Ελληνιστικής περιόδου, το Βυζάντιο, την Περσική, Οθωµανική τέχνη και τους πολιτισµούς της
Άπω Ανατολής, καθώς και συλλογές εµπνευσµένες από την πρόοδο της τεχνολογίας και της επιστήµης.
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ΜΑΚΕ∆
∆ΟΝΙΚ
ΚΟ ΜΟ
ΟΥΣΕΙΟ
Ο ΣΥΓΧ
ΧΡΟ
ΟΝΗΣ
Σ ΤΕΧ
ΧΝΗΣ
Σ ΣΤΗ ΘΕΣ
ΣΣΑΛΟΝΙΚ
ΚΗ
Το ίδρυµα «Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης» ιδρύθηκε το 1994 και σήµερα η µόνιµη συλλογή του ξεπερνά τα 1.800 έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Εκτός από την έκθεση της µόνιµης συλλογής που εκτίθεται σε έναν χώρο 4.000τ.µ. , πάνω από 100 επιλεγµένες εκθέσεις Ελλήνων και ξένων
καλλιτεχνών έχουν διοργανωθεί µέχρι σήµερα: αναδροµικές των Τσαρούχη, Τσόκλη, Κόντογλου, Χατζηκυριάκου-Γκίκα, Κοκκινίδη, Φασιανού, Σπυρόπουλου, Ψυχοπαίδη, Παύλου, Κεσσανλή, Ακριθάκη,
Warhol, Κατζουράκη, Περδικίδη παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στον ελληνικό χώρο. Επίσης, εκθέσεις έργων του Fluxus, των R. και S. Delaunay, Μatta, Viallat, Beuys, Uecker, Greenaway, Hockney, Ernst,
Barlach, Beckmann, Ζερβού, Κανιάρη, Βαρώτσου, Τάκι, Μολφέση, Λαζόγκα, Παπαδηµητρίου, Αντωνάκου, Ζογγολόπουλου, Μυταρά, Τριανταφύλλου, Οικονοµόπουλου, Λουκόπουλου, Αληθεινού, Θεόδουλου και πολλών ακόµη καθόρισαν την εκθεσιακή δράση του ΜΜΣΤ.

ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΜΕΤΑ
ΑΞΗΣ
Σ ΣΟΥΦΛΙΟ
ΟΥ
Το Μουσείο Μετάξης Σουφλίου άνοιξε για το κοινό το 1990 και αποτελεί µοναδικό στο είδος του Μουσείο στην Ελλάδα. Σκοπός της µόνιµης έκθεσής του είναι η παρουσίαση των προβιοµηχανικών τεχνικών της εκτροφής των µεταξοσκωλήκων (σηροτροφίας) και επεξεργασίας του µεταξιού (µεταξουργίας)
καθώς και της κοινωνικό-οικονοµικής τους σηµασίας για το Σουφλί και την ευρύτερη περιοχή του Έβρου.
Η έκθεση αποτελείται από τέσσερις εκθετικές ενότητες και περιλαµβάνει 46 συνολικά εκθετικές µονάδες µε διδιάστατο τεκµηριωτικό και πληροφοριακό υλικό (κείµενα, φωτογραφίες, σχέδια, χάρτες) και
παραδοσιακά αντικείµενα σχετικά µε τη σηροτροφία και τη µεταξουργία.

Άποψη της εκθεσιακής ενότητας «Η επεξεργασία του µεταξιού» του Μουσείου Μετάξης στο Σουφλί
(http://www.culture.gr/)
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ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΙΣ
ΣΤΟ
ΟΡΙΑ
ΑΣ ΤΗΣ
Σ ΕΛ
ΛΛΗΝ
ΝΙΚ
ΚΗΣ
Σ ΕΝ
Ν∆ΥΜΑΣΙΑ
ΑΣ ΤΟ
ΟΥ ΛΥΚΕΙΟ
ΟΥ ΕΛ
ΛΛΗΝ
ΝΙ∆
∆ΩΝ
Το Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυµασίας στην Αθήνα εγκαινιάστηκε το 1988. Είναι ένα κατ’ εξοχήν ενδυµατολογικό µουσείο, το οποίο περιλαµβάνει στις συλλογές του περίπου 25.000 αντικείµενα,
κυρίως αυθεντικές τοπικές φορεσιές και κοσµήµατα του ιστορικού ελληνικού χώρου. Τα αντικείµενα αυτά φυλάσσονται στις αποθήκες του Μουσείου, ενώ µέρος τους µόνο εκτίθεται περιοδικά στις θεµατικές εκθέσεις του Μουσείου.

ΥΠΑ
ΑΙΘ
ΘΡΙΟ
Ο ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο Υ∆ΡΟ
ΟΚΙΝ
ΝΗΣ
ΣΗΣ
Σ ∆ΗΜ
ΜΗΤΣ
ΣΑΝΑΣ
Το Υπαίθριο Μουσείο Υδροκίνησης άνοιξε για το κοινό το 1997. Σε µια έκταση ενός στρέµµατος έχουν
αναστηλωθεί τα κτίρια ενός νερόµυλου µε τη συστεγασµένη νεροτριβή, ενός βυρσοδεψείου µε την κατοικία του βυρσοδέψη και ενός µπαρουτόµυλου και έχουν αποκατασταθεί οι µόνιµοι εξοπλισµοί τους
στην αρχική τους µορφή και λειτουργία. Επίσης έχει αποκατασταθεί ο ερειπιώνας δύο βυρσοδεψείων
και έχουν κτιστεί τρία κιόσκια (πωλητήριο, αποθήκες, χώροι υγιεινής) τα οποία καλύπτουν τις λειτουργικές ανάγκες του µουσείου. ΄Ολα τα προβιοµηχανικά αυτά εργαστήρια στήριζαν τη λειτουργία τους
στη χρήση του νερού. Κάθε ένα από τα αποκαταστηµένα κτίρια των παλιών παραδοσιακών εργαστηρίων
έχει µια µόνιµη έκθεση µε θεµατικό περιεχόµενο σχετικό µε το εργαστήριο στο οποίο στεγάζεται.

ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΤΗΣ
Σ ΕΛ
ΛΙΑ
ΑΣ ΚΑΙ ΤΟ
ΟΥ ΕΛ
ΛΛΗΝ
ΝΙΚ
ΚΟΥ ΛΑ∆ΙΟ
ΟΥ ΣΤΗ ΣΠΑ
ΑΡΤΗ
Στο Μουσείο παρουσιάζεται η µακραίωνη ιστορία της ελιάς και του λαδιού και, παράλληλα, αναδεικνύεται η πολύπλευρη σηµασία τους για τον ελλαδικό χώρο, σε πεδία όπως η οικονοµία, η διατροφή, η υγιεινή, οι λατρευτικές συνήθειες, τα λαϊκά έθιµα. Ακόµα, παρουσιάζεται η εξέλιξη της τεχνολογίας των ελαιοτριβείων στην Ελλάδα από τους µεταβυζαντινούς χρόνους έως το πρώτο µισό του 20ού αιώνα. Εκτίθενται µηχανισµοί που σώζονται ή /και έχουν αποκατασταθεί, καθώς και µεγάλες κινούµενες µακέτες,
που βοηθούν τους επισκέπτες να αντιληφθούν τις παραδοσιακές τεχνικές παραγωγής του λαδιού. Όταν
ολοκληρωθεί η υπαίθρια έκθεση του Μουσείου, θα εγκατασταθούν στον περιβάλλοντα χώρο τρία ελαιοτριβεία, ένα των προϊστορικών, ένα των αρχαίων και ένα των βυζαντινών χρόνων.
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ΕΡΩ
ΩΤΗΣ
ΣΕΙΣ
Σ - ΘΕΜ
ΜΑΤΑ
Α ΓΙΑ
Α ΣΥΖΗΤΗΣ
ΣΗ
1. Έχετε επισκεφθεί κάποιο από τα παραπάνω Μουσεία; Ποιες εντυπώσεις αποκοµίσατε; Συζητείστε τις
µέσα στην τάξη.
2. Γνωρίζετε πόσα Μουσεία έχει ο τόπος σας; Τα έχετε επισκεφθεί;
3. Γνωρίζετε ότι πολλά Μουσεία της χώρας µας ανακαινίστηκαν εν όψει των Ολυµπιακών Αγώνων; Επισκεφθήκατε κάποιο από αυτά µετά την ανακαίνισή του; Αν ναι, ποια είναι η γνώµη σας για τη σύγχρονη εκθεσιακή του µορφή;
4. Μοιραστείτε µία θετική και µία αρνητική εµπειρία σας σε µουσειακό χώρο µε τους υπόλοιπους εκπαιδευόµενους της τάξης σας.

∆ΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
Σ
1. Επισκεφθείτε το Μουσείο της περιοχής σας. Κρατείστε σηµειώσεις σχετικά µε τα εκθέµατα που σας
εντυπωσίασαν. Προσπαθήστε να συλλέξετε πληροφορίες για αυτά και µοιραστείτε τις νέες γνώσεις
σας µε τους συµµαθητές σας.
2. Επισκεφθείτε ως οµάδα ένα Μουσείο της επιλογής σας. Μελετήστε τον εκθεσιακό χώρο και προσπαθείστε να εντοπίσετε τα αδύναµα σηµεία του. Κρατήστε σηµειώσεις και προσπαθήστε να οργανώσετε ένα σχέδιο βελτίωσης του χώρου, προβολής των εκθεµάτων κ.λ.π.

ΒΙΒ
ΒΛΙΟ
ΟΓΡΑ
ΑΦΙΑ
Α
Βουδούρη, ∆άφνη, 2003, Κράτος και Μουσεία, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα, σελ. 10, 15, 16, 29
Μιχαλόπουλος, Αριστείδης, 2000, Τα Μουσεία της Ελλάδας, Εκδόσεις Ερευνητές, Αθήνα, Τόµος 1,
σελ. 67, 120, 205
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ΤΑ
Α ΜΕΓΑ
ΑΛΑ ΜΟΥΣΕΙΑ
Α ΤΟ
ΟΥ ΕΞΩ
ΩΤΕΡΙΚ
ΚΟΥ: ΕΥ
ΥΡΩ
ΩΠΗ

Η Ευυρώπηη θεωρείίτααι κατεξξοχχήν η ήπεειρρος τω
ων τεεχνών. Η κοιτίδα του πολιτισµού, όπου για πρώτη φορά, σε ευρωπαϊκό έδαφος, συνελήφθη η ιδέα του Μουσείου τον 17ο αιώνα µε τη σηµασία που έχει ο
όρο µέχρι σήµερα. Η ιδέα, δηλαδή, της φύλαξης των αντικειµένων σε ένα χώρο, όπου θα διασφαλιζόταν η πολιτισµική τους αξία, θα προφυλάσσονταν από τις φθορές και θα εκτίθονταν σε προθήκες, ώστε να µπορούν όλοι οι επισκέπτες του Μουσείου να τα θαυµάσουν.
Σήµερα, τα ευρωπαϊκά Μουσεία θεωρούνται από τα πιο πλούσια σε συλλογές παγκοσµίως και δέχονται εκατοµµύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Τα εκθέµατά τους προέρχονται από όλες τις γωνιές του
πλανήτη και αποτελούν σύνοψη της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς.

Παρακάτω παρουσιάζονται µερικά από τα µεγαλύτερα και πιο αντιπροσωπευτικά στο είδος τους Μουσεία της Ευρώπης.

ΚΑΤΑ
ΑΛΟΓΟ
ΟΣ ΚΑΙ ΙΣ
ΣΤΟ
ΟΣΕΛ
ΛΙ∆
∆ΕΣ
Σ ΤΩ
ΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩ
ΩΝ ΠΟ
ΟΥ ΠΑ
ΑΡΟ
ΟΥΣΙΑ
ΑΖΟΝΤΑ
ΑΙ
ΒΡΕΤΑ
ΑΝΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο- ΛΟΝ∆ΙΝ
ΝΟ, ΑΓΓΛ
ΛΙΑ
Α
http://www.thebritishmuseum.ac.uk/
ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΦΥΣΙΚ
ΚΗΣ
Σ ΙΣ
ΣΤΟ
ΟΡΙΑ
ΑΣ- ΛΟΝ∆ΙΝ
ΝΟ, ΑΓΓΛ
ΛΙΑ
Α
http://www.nhm.ac.uk/
ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΛΟΥΒΡΟ
ΟΥ- ΠΑ
ΑΡΙΣ
ΣΙ, ΓΑ
ΑΛΛΙΑ
Α
http://www.louvre.fr/llv/commun/home_flash.jsp?bmLocale=en
ΜΟ
ΟΥΣΕΙΟ
Ο ΠΕΡΓΑ
ΑΜΟΥ- ΒΕΡΟ
ΟΛΙΝ
ΝΟ, ΓΕΡΜ
ΜΑΝΙΑ
Α
http://www.sacred-destinations.com/germany/berlin-pergamon-museum.htm
ΠΙΝ
ΝΑΚΟΘΗΚ
ΚΗ ΟΥΦΙΤΣ
ΣΙ- ΦΛΩΡΕΝ
ΝΤΙΑ
Α, ΙΤΑ
ΑΛΙΑ
Α
http://www.polomuseale.firenze.it/uffizi/
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ΠΡ
ΡΑ∆Ο-ΜΑ
Α∆ΡΙΤΗ, ΙΣ
ΣΠΑ
ΑΝΙΑ
Α
http://museoprado.mcu.es/home.html
ΤΟ
ΟΠ ΚΑΠΙ-Κ
ΚΩΝΣΤΑ
ΑΝΤΙΝ
ΝΟΥΠΟ
ΟΛΗ, ΤΟ
ΟΥΡΚ
ΚΙΑ
Α
http://www.ee.bilkent.edu.tr/~history/topkapi.html
ΕΡΜ
ΜΙΤΑ
ΑΖ-Α
ΑΓΙΑ
Α ΠΕΤΡΟ
ΟΥΠΟ
ΟΛΗ, ΡΩ
ΩΣΙΑ
Α
http://www.hermitagemuseum.org/

ΤΟ
Ο ΒΡΕΤΑ
ΑΝΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΣΤΟ
Ο ΛΟΝ∆ΙΝ
ΝΟ
Το Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο θεωρείται το εθνικό βασιλικό Μουσείο της Αγγλίας. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα Μουσεία του κόσµου και οι Συλλογές του, αρχαιολογικές κατά το πλείστον, συγκεντρώθηκαν στο Μουσείο από άγγλους στρατιώτες που έφεραν τα αντικείµενα ως λάφυρα πολέµου, από πολιτικούς ή περιηγητές, όπως ο λόρδος Έλγιν ο οποίος µετέφερε σχεδόν ολόκληρο τον γλυπτό διάκοσµο του Παρθενώνα τον 19ο αιώνα, από τις αγγλικές αποικίες σε όλο τον κόσµο, τον καιρό που η Βρετανία υπήρξε αυτοκρατορία, και, τα τελευταία χρόνια, από
αγορές σε πλειστηριασµούς.

Εισιτήριο του Βρετανικού Μουσείου από το 1790
(Caygill, Marjorie, 1981, The story of the British
Museum, British Museum Publications, London, σελ.12)

Ο Λόρδος Έλλγιν και ταα γλυπτάά τοου Πααρθ
θενώ
ώναα
Στα τέλη του 18 αιώνα, ο άγγλος λόρδος Έλγιν διορίστηκε Πρέσβης της Αυτού Μεγαλειότητας του Βασιλιά της Βρετανίας στην Αυτοκρατορική Αυλή του Σελίµ Γ΄, Σουλτάνου της Τουρκίας. Κατά τη διάρκεια
της προετοιµασίας της αποστολής του στην Κωνσταντινούπολη ο Έλγιν επέλεγε τους συνεργάτες που
θα τον ακολουθούσαν στο ταξίδι του. Ανάµεσά τους ήταν και ο αρχιτέκτονας Τόµας Χάρρισον, θαυµαστής της ελληνικής τέχνης και ο πρώτος ο οποίος εµφύσησε στον Έλγιν την ιδέα της συλλογής των ελληνικών γλυπτών.
Το 1801 ο Έλγιν και οι συνεργάτες του πραγµατοποίησαν το πρώτο τους ταξίδι στην Ελλάδα. Με φιρµάνι που εκδόθηκε από την Πύλη και απευθυνόταν προς τον Βοεβόδα, τον Καδή (αρχι-δικαστή της
Αθήνας) και τον διοικητή του Φρουρίου (Ακρόπολη) οι Οθωµανοί έδιναν στους καλλιτέχνες της οµάδας
του Έλγιν την άδεια για τα ακόλουθα, τα οποία ζητούσαν:
– να εισέρχονται ελεύθερα στην Ακρόπολη, να κάνουν σχέδια και να κατασκευάζουν γύψινα εκµαγεία
των αρχαίων αντικειµένων.
– να εγκαθιστούν σκαλωσιές στα µνηµεία και να πραγµατοποιούν ανασκαφές προκειµένου να ανακαλύψουν τα αρχαία θεµέλια.
– να µπορούν να αποµακρύνουν όλα τα γλυπτά ή τις επιγραφές που δεν αγγίζουν τα τείχη της Ακρόπολης.
ου

Στόχος του Έλγιν ήταν να έχουν την δυνατότητα να σχεδιάσουν ο,τι θεωρούσαν αξιόλογο, να κατα60

σκευάσουν αντίγραφα των αρχαίων αλλά και να εµπλουτίσουν τη συλλογή του Πρέσβη µε τα αρχαία αντικείµενα τα οποία θα έβρισκαν διάσπαρτα στην επιφάνεια ή στις ανασκαφές. Στο έγγραφο της Βρετανικής Πρεσβείας προς την Πύλη δεν υπήρχε καµία νύξη για αίτηση αφαίρεσης των γλυπτών από τα
µνηµεία. Με το πέρασµα των µηνών οι εργασίες στον αρχαιολογικό χώρο εντείνονταν και σύντοµα η οµάδα του Έλγιν, µε πρωτεργάτη τον αιδεσιµότατο Φίλιπ Χαντ, ζήτησε την άδεια του Βοεβόδα για να κατεβάσει µία από τις µετόπες του Παρθενώνα. Με διαστρέβλωση του φιρµανιού και πλουσιοπάροχα δώρα στη συνέχεια δόθηκε η άδεια και άρχισε η πρώτη κάθοδος του γλυπτού διακόσµου του ναού µε βαρούλκα, σχοινιά και εργατικό δυναµικό που αποτελούνταν από πέντε ξένους και είκοσι Έλληνες.
Οι δύο πρώτες µετόπες που αφαιρέθηκαν µεταφέρθηκαν σε βρετανικό πλοίο µαζί µε άλλα αριστουρΕυελγήµατα της αρχαιότητας. Χαρακτηριστική είναι η φράση του Χάντ ο οποίος έγραψε στον Έλγιν: «Ε
πιστώ
ώ ότι θα φτάάσουν ασφαλώς στηνν Αγγλίαα, όποου πρέπεει να αποοδειιχθούν ανεεκτίµητηης αξίας στηνν υπηρρεσίαα τηςς βελτίίωσηςς τοου Εθνικκού Γοούστου.»»
Οι κύριες αφαιρέσεις των γλυπτών του Παρθενώνα πραγµατοποιήθηκαν από το 1801 έω το 1805.
Συνεχίστηκαν, όµως, µε χρονικές διακοπές για πολλά χρόνια ακόµα. Το 1816 η αρχαία ελληνική Συλλογή του λόρδου Έλγιν περιήλθε στο Βρετανικό Μοσείο του Λονδίνου. Από τότε το µεγαλύτερο µέρος
του γλυπτού διακόσµου του Παρθενώνα εκτίθεται εκεί.
Τα γλυπτά του Παρθενώνα, που έγιναν γνωστά ως «Ελγίνεια Μάρµαρα», αποτελούν θέµα συζητήσεων
ακόµα και σήµερα, ιδιαίτερα µετά την απόδειξη της καταστροφής της επιφάνειάς τους από τους επιµελητές του Βρετανικού Μουσείου. Η Ελληνική Κυβέρνηση καταβάλει προσπάθειες για τον επαναπατρισµό
τους και την έκθεσή τους στο υπό ανέγερση νέο Μουσείο της Ακροπόλεως. Σύµµαχοί της είναι πολλοί πολιτισµικοί φορείς του εξωτερικού, καθώς και πολίτες άλλων κρατών, συµπεριλαµβανοµένου και της Μεγάλης Βρετανίας, οι οποίοι είναι υπέρµαχοι της επιστροφής των γλυπτών σε ελληνικό έδαφος.

∆ιαµαρτυρία για τη σπατάλη χρηµάτων για την αγορά των γλυπτών του Παρθενώνα το 1816. Γελοιογραφία του Κρούκσανκ
(St. Clair, William, 1999, Ο λόρδος Έλγιν και τα Μάρµαρα,
Μετάφραση Μαίρη Περαντάκου - Cook, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα, σελ.373)

Οι Συλλλογές τοου Βρεταανικκού Μουσσείου
Η συλλογή της Αρχαίαας Αιγγύπτοου και τοου Σουδάν
Περιλαµβάνει σηµαντικά αντικείµενα της καθηµερινής ζωής των αρχαίων πολιτισµών της κοιλάδας του
Νείλου, που χρονολογούνται από τη Νεολιθική Εποχή (γύρω στο 10.000π.Χ.) έως την Κοπτική (Χριστια61

νική) Περίοδο (12ος αι µ.Χ.). Η Αιγυπτιακή Συλλογή του Βρετανικού Μουσείο είναι η µεγαλύτερη Συλλογή αιγυπτιακών αντικειµένων εκτός του Μουσείου του Καΐρου.
∆ιάάσηµοο έκθεµαα τηης συλλογήςς: η στήλη της Ροζέτας (η τρίγλωσση επιγραφή της οποίας ήταν το κλειδί
για την αποκρυπτογράφηση της αιγυπτιακής ιερογλυφικής από τον Jean-Francois Champollion)

Εξωτερική όψη του Βρετανικού Μουσείου
(http://www.richard-seaman.com/Travel/UK/London/PhotoGalleries/Sights/)

Η συλλογή τηςς Αρχαίαας Εγγγύς Ανατοολής
Καλύπτει µία χρονολογική περίοδο από την Νεολιθική Εποχή µέχρι την άφιξη του Ισλάµ τον 7ο αι µ.Χ.
Τα εκθέµατα προέρχονται από χώρες όπως το Ιράκ, το Ιράν, το Ισραήλ, τη Συρία, το Λίβανο, την Ιορδανία, την Τουρκία, τον Καύκασο, την Κεντρική Ασία και τον Αραβικό κόσµο.
∆ιάάσηµοο έκκθεµµα τηςς συλλλογήςς: η στήλη της Νινευή.
Η Ασιαατικκή Συλλογή
Τα εκθέµατα προέρχονται από ολόκληρη την ασιατική ήπειρο και χρονολογούνται από τη Νεολιθική
Εποχή µέχρι σήµερα.
∆ιάάσηµαα εκκθέµααταα τηςς συλλλογήςς: τα ινδικά γλυπτά, οι κινέζικες πορσελάνες και τα ιαπωνικά ξίφη.
Η Συλλογή Νοµισσµάάτω
ων και Μετααλλίω
ων
Μία από τις πλέον περίφηµες νοµισµατικές συλλογές του κόσµου που περιλαµβάνει περίπου 1.000.000
αντικείµενα. Τα εκθέµατα χρονολογούνται από τη γέννηση των νοµισµάτων (περίπου τον 7ο αι π.Χ.) έως
και σήµερα. Η συλλογή περιλαµβάνει και χαρτονοµίσµατα, ζυγαριές και χρηµατοκιβώτια.
Η Συλλλογή τω
ων Ποολιτισσµώ
ών της Αφρικκήςς, τηςς Ωκεανίαας και της Αµερικκής
Χαρακτηρίζεται ως εθνογραφική συλλογή και παρουσιάζει τους πολιτισµούς των ιθαγενών σε όλο τον
κόσµο. Επικεντρώνεται όµως, σε λαούς της Αφρικής, της Ασίας, της Μέσης Ανατολής, του Ειρηνικού,
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της Αυστραλίας, της Αµερικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Το µεγαλύτερο µέρος των αντικειµένων
χρονολογείται στον 19ο και 20ο αιώνα.
∆ιάάσηµαα εκθέµααταα τηης συλλογήςς: τα έργα τέχνης από τους πολιτισµούς των Μάγια και των Αζτέκων και
το άγαλµα του Hoa Hakananai από το Νησί του Πάσχα.
Η Συλλλογή τω
ων Ελλληνικκών και Ρωµααϊκκών Αρχαιοοτήτω
ων

Εσωτερική άποψη της αίθουσας µε τα ελληνικά γλυπτά (Βρετανικό Μουσείο)
(http://theducks.org/albums/england/elgin_marbles.jpg)

Θεωρείται από τις σηµαντικότερες συλλογές της κλασικής αρχαιότητας παγκοσµίως. Τα εκθέµατα χρονολογούνται από της Ελληνική Εποχή του Χαλκού (γύρω στο 3.200π.Χ.) έως και τον 4ο αι. µ.Χ.
∆ιάάσηµµα εκκθέµααταα τηςς συλλλογήςς: ο γλυπτός διάκοσµος του Παρθενώνα, τα γλυπτά από το Μαυσωλείο της Αλικαρνασσού, ο Ναός της Αρτέµιδος της Εφέσσου, το Μνηµείο των Νηρηίδων από την Ξάνθο της Λυκίας.
Η Συλλοογή τηςς Πρροϊσστοορίαας και τηςς Ευυρώπηςς
Πρόκειται για µια καινούρια Συλλογή, η οποία περιλαµβάνει από παλαιολιθικά εργαλεία της Ασίας και
της Αφρικής (πριν από 2.000.000 χρόνια) µέχρι αρχαιολογικά ευρήµατα από όλη την Ευρώπη, καθώς
και σύγχρονα αντικείµενα.
∆ιάάσηµαα εκκθέµααταα τηςς συλλλογήςς: τα ρολόγια και τα εκθέµατα από τη ρωµαϊκή Βρετανία.
Η Συλλογήή Ζωγραφικκών Έργγων Τέχχνηςς και Έντυπω
ων Τεχχνώ
ών
Κατατάσσεται ανάµεσα στις τρεις καλύτερες στο είδος της παγκοσµίως.
Περιλαµβάνει βιβλία, καταλόγους και πίνακες ζωγραφικής.
∆ιάάσηµαα εκθέµααταα τηςς συλλογήςς: τα έργα των ζωγράφων όπως ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Ρέµπραντ, ο Γκόγια και ο Ραφαήλ.
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ΤΟ
Ο ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΦΥΣΙΚ
ΚΗΣ
Σ ΙΣ
ΣΤΟ
ΟΡΙΑ
ΑΣ ΣΤΟ
Ο ΛΟΝ∆ΙΝ
ΝΟ
Είναι το µεγαλύτερο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στην Αγγλία και ένα από τα µεγαλύτερα του κόσµου στο
είδος του. Αγαπητό ιδιαίτερα στα παιδιά, εντυπωσιάζει µε την εφευρετικότητα του τρόπου παρουσιάσης των
εκθεµάτων (π.χ. µε τη χρήση οπτικοακουστικών µέσων) και τα µοναδικά του εκθέµατα, όπως η συλλογή µε
τους δεινόσαυρους. Το κτίριο όπου στεγάζεται είναι από τα πιο όµορφα και επιβλητικά του Λονδίνου.

Εξωτερική όψη του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου
(http://www.soulofamerica.com/tours/london_resources/london_arts/Natural_History_Museum.jpg)

Οι Συλλογέςς τοου Μουσείοου Φυσσικκήςς Ισστοορίαας
Οι αίθ
θουυσες τηςς ζωήςς
Ο επισκέπτης ανακαλύπτει καταπληκτικά γεγονότα για τη ζωή, τον πλανήτη, το περιβάλλον µας και την
εξέλιξη. Από την εποχή των ∆εινοσαύρων µέχρι τους µετεωρίτες που διαµόρφωσαν τη γη, οι αίθουσες
της ζωής καταπλήσσουν.
∆ιάάσηµοο έκθεµαα: ο σκελετός του δεινόσαυρου ∆ιπλόδοκου.
Οι αίθ
θουσεςς της Γηςς!
Εξερευνούµε τον πλανήτη µας, ανακαλύπτουµε τις φυσικές δυνάµεις που τον επηρεάζουν και τον διαµορφώνουν και εντοπίζουµε τους θησαυρούς του. Πρόκειται για ένα πραγµατικό ταξίδι γύρω από τη Γη µας!
∆ιάάσηµοο έκθεεµαα: η µηχανή του σεισµού (δίνει στον επισκέπτη ακριβώς την εµπειρία ενός σεισµού πολλών ρίχτερ!).
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Αίθουσα ∆εινόσαυρου
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
(http://www.mykreeve.net/london/kensin
gton/natural_history_museum/natural_his
tory_museum_main_hall.jpg)

Αίθουσες της Γης
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
(http://www.mykreeve.net/london/kensington/natural
_history_museum/natural_history_museum_earth_gall
eries.jpg)

Τοο κένντρρο τοου ∆αρβίνοου
Είναι η βάση των επιστηµόνων του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας. Ένα πρωτοποριακό κέντρο, όπου εξοικειώνεται κανείς µε την επιστηµονική έρευνα. Στον επισκέπτη δίνεται, επιπλέον, η δυνατότητα να παρακολουθήσει ζωντανά το επιστηµονικό έργο των ερευνητών του Μουσείου και να συνοµιλήσει µε τους
ειδικούς επιστήµονες. Ακόµα, το κέντρο του ∆αρβίνου στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας παρέχει καθηµερινά θεάµατα στους επισκέπτες δωρεάν.
∆ιάάσηµαα εκκθέµααταα: τα βαζάκια µε αλκοόλ που περιέχουν συνολικά 22.000.000 σπάνια και µη πλάσµατα.

ΤΟ
Ο ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΤΟ
ΟΥ ΛΟΥΒΡΟ
ΟΥ ΣΤΟ
Ο ΠΑ
ΑΡΙΣ
ΣΙ

Εξωτερική όψη του Μουσείου του Λούβρου
(http://www.artlex.com/ArtLex/m/images/museum_louvre.pyram.lg.jpg)
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Είναι το εθνικό Μουσείο της Γαλλίας και από τα µεγαλύτερα του κόσµου. Γνωστό για την Μόνα Λίζα (Τζοκόντα) του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και την Αφροδίτη της Μήλου, δέχεται πλήθος επισκεπτών καθηµερινά. ∆ιατηρεί το ακαδηµαϊκό του ύφος, παρολαυτά οι µοναδικές του Συλλογές επιβάλλουν να το επισκεφθεί κανείς.

Οι συλλογές τοου Λούβρου
Η συλλογή Αρχαιοοτήτω
ων τηςς Εγγγύς Ανατοολής
Μία συλλογή αφιερωµένη στους αρχαίους πολιτισµούς της Εγγύς Ανατολής, περιλαµβάνει αντικείµενα
που χρονολούνται από το 8.000π.Χ. έως και την άφιξη του Ισλάµ (τον 7ο αιώνα).
Η Συλλλογή τω
ων Αιγγυπτιαακών Αρχαιοοτήτω
ων
Παρουσιάζει αντικείµενα από τους πολιτισµούς που αναπτύχθηκαν στην κοιλάδα του Νείλου, από την
Προϊστορική Εποχή (περίπου το 4.000π.Χ.) έως και τα Χριστιανικά Χρόνια (4ος αιώνας).
Η Συλλοογή τω
ων Ελλληννικκών, Ετρρουσσκικκών
και Ρωµαϊκκών Αρχαιοοτήτω
ων
Τα αντικείµενα της Συλλογής χρονολογούνται από τη Νεολιθική Εποχή έως και τον 6ο αι. µ.Χ. Παρουσιάζεται η ιστορία των πολιτισµών της Μεσογείου και υπογραµµίζεται µέσω του τρόπου έκθεσής τους
η µεταξύ του σχέση.
∆ιάάσηµαα εκκθέµααταα τηςς Συλλογήςς: η Νίκη της Σαµοθράκης και η Αφροδίτη της Μήλου.
Η Συλλογή Ισσλαµικκής Τέχχνηςς
Εκτίθενται περισσότερα από 1.000 αντικείµενα, η πλειοψηωία των οποίων προέχονται είτε από την Αυλή είτε από την ελίτ της εποχής. Τα εκθέµατα προέρχονται από τρεις ηπείρους και καλύπτουν µία χρονική περίοδο 1.300 χρόνων. Χαρακτηριστικό των αντικειµένων είναι η έµπνευση των καλλιτεχνών που
τα φιλοτέχνησαν και η ποικιλοµορφία τους.
Η Συλλλοογή τηςς Μεσσαιω
ωνικκήςς, Αναγενννησσιαακήςς και Μοοντέρρνας Γλλυπτικκήςς
Η Συλλογή εγκαινιάστηκε το 1824 και είναι αφιερωµένη στα γλυπτά.
Η Συλλλογή τω
ων ∆ιαακοσµητικκών Τεεχνών
Παρουσιάζει ιδιαίτερη ποικιλία αντικειµένων. Περιλαµβάνει κοσµήµατα, χαλιά, ελεφαντοστέινα και χάλκινα αντικείµενα, καθώς και έπιπλα. Όλα τα αντικείµενα χρονολογούνται από το Μεσαίωνα έως και το
πρώτο µισό του 19ου αιώνα.
ων Ζωγραφικκών Έρργων
Η Συλλογή τω
Πρόκειται για µια Συλλογή που αντικατοπτρίζει τον εγκυκλοπεδικό χαρακτήρα του Μουσείου του Λούβρου, καθώς παρουσιάζει κάθε ευρωπαϊκή Σχολή από τον 13ο αιώνα έως το 1848.
∆ιάσηµα εκθέµατα της Συλλογής: η Μόνα Λίζα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι, η Σφαγή της Χίου του Ευγένιου Ντελακρουά.
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Η Συλλοογή Ζωγραφικκών Έρργωνν Τέέχνηςς και Ένντυυπω
ων Τεχχνών
Πρόκειται για µία εκπληκτική Συλλογή έργων τέχνης σε χαρτί, η οποία περιλαµβάνει παστέλ, µινιατούρες, πίνακες, χαρακτικά κ.ά.

ΤΟ
Ο ΠΑ
ΑΛΑΤΙ ΤΟ
ΟΠ ΚΑΠΙ ΣΤΗΝ
Ν ΚΩΝΣΤΑ
ΑΝΤΙΝ
ΝΟΥΠΟ
ΟΛΗ
Χτισµένο ανάµεσα στο 1459 και 1456, το παλάτι αποτέλεσε κύρια κατοικία του Μωάµεθ Β'. Το Σαράι,
όπως το αποκαλούν οι Τούρκοι, εκτός από κατοικία των Οθωµανών Σουλτάνων, αποτέλεσε και κυβερνητικό κέντρο. Επιπλέον, στον ίδιο χώρο στεγαζόταν και µία Σχολή εκπαίδευσης Στρατιωτών και ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Το Τοπκαπί έπαψε να στεγάζει την οικογένεια του Σουλτάνου το 1853 και µετατράπηκε σε Μουσείο το 1924.

Εξωτερική όψη του Τοπ Καπί
(http://www.arakea.be/site/g_top_11927.htm)

Ο χώρος σήµερα έχει διαµορφωθεί ειδικά για τους επισκέπτες και αποτελεί από τα πλέον τουριστικά µέρη. Υπέροχοι κήποι, αυλές και περίπτερα τραβούν την προσοχή. Στο χώρο του παλατιού, εκτός από το φηµισµένο χαρέµι, µπορεί κανείς να επικεφθεί την έκθεση όπλων και πανοπλιών, τη βιβλιοθήκη,
την έκθεση των αυτοκρατορικών ενδυµάτων, τις κουζίνες που φιλοξενούν εκθέσεις κεραµικών, υαλικών και ασηµικών,την αίθουσα του θρόνου, την έκθεση ρολογιών και το θησαυροφυλάκιο. Η συλλογή
των θησαυρών από την Οθωµανική Αυτοκρατορία αλλά και από άλλες περιοχές καταπλήσσει.
Τοο Χαρέµµι
Το Τοπκαπί Σαράι υπήρξε διάσηµο και για το χαρέµι µε τις πανέµορφες γυναίκες του! Το χαρέµ ήταν η
οικεία των συζύγων, παλλακίδων και παιδιών του Σουλτάνου. Ήταν χώρος απαγορευµένος και φρουρούνταν από µαύρους ευνούχους. Οι µόνοι άντρες που µπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο χώρο αυτό ήταν ο Σουλτάνος και οι γιοί του.
Πρόκειται για ένα σωστό λαβύρινθο µε διαδρόµους, υπνοδωµάτια, αίθουσες µε πλακίδια, λουτρά, πύρ67

γους, αυλές, βιβλιοθήκη, σάλες κ.ά. Η πολυτέλεια των χώρων καταδεικνύει την χλιδή του Σουλτάνου
και οι επισκέπτες µένουν έκθαµβοι από τους θησαυρούς.

Άποψη από το χαρέµι του Τοπ Καπί
(http://www.eylemcengiz.com/photos/topkapi/topkapi_harem_800x554.jpg)

ΤΟ
Ο ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΕΡΜ
ΜΙΤΑ
ΑΖ ΣΤΗΝ
Ν ΑΓΙΑ
Α ΠΕΤΡ
ΡΟΥΠΟ
ΟΛΗ
Το Μουσείο εκθέτει αντικείµενα που αναπαριστούν «τις εποχές και τους ανθρώπους». Οι Συλλογές, που
απαριθµούν πάνω από 3.000.000 εκθέµατα, συγκεντρώνουν το «άρωµα του κόσµου» από την Παλαιολιθική µέχρι και τη Σύγχρονη Εποχή. Πρόκειται για ένα αξιόλογο Μουσείο στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας.

Εξωτερική όψη του Μουσείου Ερµιτάζ
(http://spb.tourarena.com/taeng.nsf/(vwSubSectionsForWeb)/3-4?OpenDocument)

Οι Συλλογές τοου Ερρµιτάάζ
Η Συλλλογή τηςς Πρροϊσστοορικκήςς Τέχχνηςς
Η Συλλογή περιλαµβάνει πάνω από 2.000.000 αρχαία αντικείµενα, από την Παλαιολιθική Εποχή µέχρι
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και τον Μεσαίωνα. Είναι η µεγαλύτερη αρχαιολογική Συλλογή στη Ρωσσία. Τα αντικείµενα προέρχονται
από τη Ρωσσία, αντανακλούν τη ζωή των αρχαίων νοµαδικών φυλών, των λαών της Βαλτικής, των αρχαίων Σαρµατών κ.ά. και έχουν βρεθεί σε ανασκαφές του 18ου αιώνα έως και σήµερα.
Η Συλλογή τηςς Αρχαιόότηταας
Μέσα από 100.000 εκθέµατα παρουσιάζεται η τέχνη και ο πολιτισµός της Αρχαίας Ελλάδας, της Αρχαίας
Ρώµης, της Ιταλίας και των αρχαίων λαών της βόρειας Μαύρης Θάλασσας. Τα πρωιµότερα αντικείµενα χρονολογούνται στο 2.000π.Χ. και τα νεότερα στον 4ο αι. π.Χ. Η Συλλογή περιλαµβάνει αγάλµατα,
ενεπίγραφες στήλες, Ταναγραίες, ρωµαϊκούς ανδριάντες κ.ά. Χαρακτηριστικά, όµως, είναι τα ελληνικά, Ιταλικά και Ετρουσκικά αγγεία µε πανέµορφες παραστάσεις, που εκθέτει το Μουσείο (15.000 αντικείµενα), γνωστά παγκοσµίως.
Η Συλλογή τηςς Τέχχνηςς τηςς ∆υτικκήςς Ευρρώπηςς

Άποψη της αίθουσας µε τα δυτικά έργα ζωγραφικής του Μουσείου Ερµιτάζ
(http://www.asergeev.com/pictures/archives/compress/2005/459/01.htm)

Θεωρείται µία από τις καταπληκτικότερες Συλλογές του κόσµου και είναι ο πυρήνας των Συλλογών του
Ερµιτάζ. Καλύπτει 120 αίθουσες του Μουσείου και παρουσιάζει την εξέλιξη της τέχνης από τη Μεσαιωνική Εποχή µέχρι σήµερα. Περιλαµβάνει έργα από όλες τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, όπως Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία (και Φλαµανδία), Αγγλία, Γερµανία κ.ά.
Η Συλλογή Όπλλων και Παανοπλλιώ
ών
Εκτίθενται 15.000 αντικείµενα που αντικατοπτρίζουν την εξέλιξη του πολεµικού εξοπλισµού της Ρωσσίας,
της ∆υτικής Ευρώπης και της Ανατολής από το Μεσαίωνα έως τις αρχές του 20ου αιώνα. Η Συλλογή
συγκροτήθηκε αρχικά ιδιωτικά από τον τσάρο Νικόλαο Ι. Τα αντικείµενα προέρχονταια από εργαστήρια κατασκευής πολεµικού εξοπλισµού της Ρωσσίας, και της Ευρώπης (Γερµανία, Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία κ.ά.) καθώς και από πολλούς σπουδαίους στρατιωτικούς. Σε πολλά αντικείµενα η τεχνική του µετάλλου είναι µοναδική, όπως σε αυτά του Ιράν, της Τουρκίας και της Ινδίας.
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Η Συλλογή τηςς Ανατοολικκήςς - Ασιαατικκήςς Τέχχνηςς
Περιλαµβάνει ζωγραφικά έργα τέχνης, γλυπτά, κοσµήµατα και λατρευτικά αντικείµενα από την Ανατολή. Οι 50 αίθουσες της Συλλογής αποτελούν αξιόλογη ιστορική αναδροµή στους ανατολικούς πολιτισµούς, όπως αυτούς της Μεσοποταµίας, του Βυζαντίου και της Εγγύς και Άπω Ανατολής.
Η Συλλλογή τοου Ρω
ωσσικκού Ποολιτισσµοού
Παρουσιάζει τη Ρωσσική ιστορία τριακοσίων χρόνων µέσα από 300.000 εκθέµατα. Η Συλλογή διαθέτει
εικόνες και µικροαντικείµενα από τη ζωή των Ρώσσων και αντικείµενα από σπουδαίες προσωπικότητες
της Ρωσσίας, όπως ο Πέτρος ο Μέγας και η Αικατερίνη η Μεγάλη.
Η έκθεση τουυ Πολλέµου
∆ηµιουργήθηκε πρόσφατα και παρουσίαζεται στο κοινό προς ανάµνηση της νίκης του Πατριωτικού Πολέµου το 1812. Η έκθεση παρουσιάζεται στο χειµερινό Παλάτι, όπου εκτίθενται και πολλά αντικείµενα
από την τσαρική οικογένεια.
Η Νοµισσµαατικκή Συλλλογή
Είναι η µεγαλύτερη Συλλογή νοµισµάτων της Ρωσσίας και περιλαµβάνει νοµίσµατα από τη Ρωσσία, τον
αρχαίο κόσµο, την Ανατολή και τη ∆ύση, καθώς, επίσης, και µετάλλια, οικόσηµα και σφραγιδόλιθους.
Η Συλλλογή τω
ων Θησσαυρρών
Είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες Συλλογές του Μουσείου και πήρε την ονοµασία της τον 18ο αιώνα από την Αικατερίνη τη Μεγάλη. Αποτελείται από την Αίθουσα του Χρυσού, όπου εκτίθενται έργα από χρυσό από την Ευρασία, την Ανατολή και τη Μαύρη Θάλασσα από τον 7ο αι. π.Χ. έως και τον 19ο αιώνα, και
τις Αίθουσες των ∆ιαµαντιών, όπου εκτίθενται κοσµήµατα, από την 3η χιλιετία π.Χ. έως και τις αρχές του
20ου αιώνα.

Η ΠΙΝ
ΝΑΚΟΘΗΚ
ΚΗ ΟΥΦΙΤΣ
ΣΙ ΣΤΗ ΦΛΩΡΕΝ
ΝΤΙΑ
Α
Το κτίριο της Πινακοθήκης Ουφίτσι κατασκευάστηκε τον 16ο αιώνα µε σκοπό να στεγάσει τα γραφεία διοικητικών αξιωµατούχων και σε αυτό οφείλει και την ονοµασία του. Παρολαυτά, από την αρχή φιλοξενούσε
έργα τέχνης που ανήκαν στην οικογένεια των Μεδίκων, ώσπου τον 18ο αιώνα οι συλλογές δωρίστηκαν στο
∆ηµόσιο. Σήµερα το Ουφίτσι είναι από τις πιο διάσηµες πινακοθήκες παγκοσµίως και εκθέτει ζωγραφικά
έργα από τον 13ο έως τον 18ο αιώνα. Η πιο φηµισµένη από τις Συλλογές του είναι αυτή µε τα έργα των µεγάλων ζωγράφων της Αναγέννησης. Εκτός από τους πίνακες, στο Μουσείο εκτίθενται και γλυπτά.
Οι εκθεσιακοί χώροι του Ουφίτσι ακολουθούν µία χρονολογική σειρά παρουσίασης των αριστουργηµάτων του:
Στις πρώτες αίθουσες ο επισκέπτης συναντά τα πρώτα αξιόλογα έργα της ∆υτικής ζωγραφικής και
του διεθνούς Γοτθικού στυλ. Ακολουθούν οι αίθουσες µε τα πρώτα έργα του Λεονάρντο Ντα Βίντσι και
του Βερόκιο, συνεχίζει κανείς την περιήγησή του στους χώρους µε τα πορτρέτα των Μεδίκων (της πιο
σηµαντικής φλωρεντινής οικογένειας) και φθάνει στο χώρο όπου εκτίθενται τα περισσότερα έργα της
Αναγέννησης. Συνεχίζοντας, ο επισκέπτης θαυµάζει τα έργα του 16ου αιώνα, που φιλοτεχνήθηκαν α70

Εξωτερική όψη της πινακοθήκης Ουφίτσι
(http://www.comune.fi.it/viverefirenze/foto/foto2/2-01.jpg)

πό ζωγράφους όπως ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Τιτσιάνο και ο Ραφαήλ. Προχωρώντας, παρουσιάζονται τα
µανιεριστικά έργα και τα δηµιουργήµατα των Βενετών καλλιτεχνών. Τελειώνοντας την περιήγηση, µπορεί κανείς να δει τα έργα ζωγράφων του 17ου αιώνα, όπως ο Καραβάτζιο και ο Ρέµπραντ.

ΤΟ
Ο ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΠΡ
ΡΑ∆Ο ΣΤΗ ΜΑ∆ΡΙΤΗ
Το Μουσείο του Πράδο στη Μαδρίτη είναι κατεξοχήν Μουσείο µε γλυπτά και πίνακες, διαθέτει, όµως,
και συλλογές µε σχέδια, έντυπα, νοµίσµατα, µετάλλια και διακοσµητικά αντικείµενα.

Εξωτερική όψη του Μουσείου Πράδο
(http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Madrid-prado.jpg)

Οι Συλλλογές τοου Πρράδο
Η Συλλογή τηςς Ισσπαανικκήςς Ζωγρααφικκήςς
Τα έργα τέχνης της Συλλογής χρονολογούνται από το 1100 µέχρι το 1850. Παρουσιάζονται έργα του
Μεσαίωνα και της Αναγέννησης, τα καταπληκτικά έργα του Θεοτοκόπουλου (Ελ Γκρέκο), καθώς και πίνακες των Βελάσκεθ και Γκόγια.
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Η Συλλλογή τηςς Φλαµανδδικκήςς και Ολλανδικκήςς Ζωγραφικκήςς
Τα έργα προέρχονται από την Ολλανδία του 16ου αιώνα, όταν η χώρα τελούσε υπό την διακυβέρνηση του
Ισπανικού Στέµµατος, και στο λόγο αυτό οφείλεται η πληθώρα έργων τέχνης στο Πράδο από την Ολλανδία.
Πολύ σηµαντικά έργα είναι και τα Φλαµανδικά του 17ου αιώνα από ζωγράφους, όπως ο Πωλ Ρούµπενς.
Η Συλλογή τηςς Γεερµαανικκήςς Ζωγραφικκήςς
Πρόκειται για µικρή, αλλά σηµαντική, Συλλογή µε έργα που χρονολογούνται από το 1450 έως το 1800.
Η Συλλλογή τηςς Ιτααλικκήςς Ζωγραφικκήςς
Η Συλλογή παρουσιάζει µία σειρά πινάκων γνωστών ζωγράφων της Ιταλικής Αναγέννησης, όπως ο Μποτιτσέλι, ο Ραφαήλ, έργα Βενετών ζωγράφων, όπως ο Τιτσιάνο, ο Βερονέζε και ο Τιντορέτο, καθώς και
έργα του 17ου και του 18ου αιώνα.
Η Συλλογή τηςς Γααλλικκήςς Ζωγραφικκήςς
Οι φιλικές σχέσεις µεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας τον 17ο αιώνα και τα αποκτήµατα των Ισπανών Βασιλέων, αποτέλεσαν τη βάση της Συλλογής των πινάκων Γάλλων καλλιτεχνών στο Πράδο.
Η Συλλογή τω
ων ∆ιαακοσµηητικκών Τεεχνών
Η Συλλογή διαθέτει περίπου 4.000 σχέδια. Τα πιο χαρακτηριστικά είναι αυτά του Φρανθίσκο Γκόγια, τα
οποία είναι και µοναδικά στον κόσµο.
Η Συλλλογή Γλλυπτώ
ών
Τα περισσότερα έργα της Συλλογής προέρχονται από την Ιταλία και µεταφέρθηκαν στο Πράδο στο διάστηµα από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα. Πρόκειται για ελληνικά γλυπτά έργα που χρονολογούνται από
την αρχαική µέχρι και την ελληνιστική εποχή, καθώς και για έργα της ρωµαϊκής εποχής.

ΤΟ
Ο ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΠΕΡΓΑ
ΑΜΟ
ΟΥ ΣΤΟ
Ο ΒΕΡ
ΡΟΛΙΝ
ΝΟ
Το Μουσείο αποτελείται από τρεις µεγάλες Συλλογές: τη Συλλογή µε τις Κλασικές Αρχαιότητες, το Μουσείο της Εγγύς Ανατολής και το Μουσείο Ισλαµικής Τέχνης. Τα εκθέµατα του Μουσείου Περγάµου είναι µοναδικά και διάσηµα για την επιτόπια αναπαράσταση τριών αρχαίων κατασκευών: του Βωµού του
∆ιός, της Πύλης της Αγοράς της Μιλήτου και της Πύλης της Ιστάρ.

Ο βωµός στο Μουσείου της Περγάµου (http://fototrip.de/Deutschland/Berlin/Museen/Pergamon/body_pergamon.html)
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Η Συλλλογή Κλασικκών Αρχαιοοτήτω
ων
Σήµα κατατεθέν της Συλλογής αποτελεί ο Βωµός του ∆ιός από την Πέργαµο. Καλύπτει µία ολόκληρη
αίθουσα και χρειάστηκαν 20 χρόνια για να συγκεντρωθούν τα τµήµατα του Βωµού και να κατασκευαστεί ένας νέος στον εκθεσιακό χώρο του Μουσείου. Στην ίδια Συλλογή ανήκει και η Πύλη της Αγοράς
της Μιλήτου, όπως και άλλα έργα από τον αρχαιοελληνικό και ρωµαϊκό κόσµο.
Τοο Μουσείο τηης Εγγγύς Αναατοολής
Τα αντικείµενα του Μουσείου συγκροτούν µία από τις µεγαλύτερες Συλλογές παγκοσµίως. Προέρχονται από τους Βαβυλώνιους, τους Πέρσες και τους Ασσύριους. ∆ιάσηµο έκθεµα αποτελεί η Πύλη της
Ιστάρ (580π.Χ.) και ο θρόνος του βασιλιά Ναβουχοδονόσορα ΙΙ (604-562π.Χ.).

Η πύλη της Ιστάρ στο Μουσείο της Περγάµου
(http://www.arthistoryclub.com/art_history/Image:Pergamonmuseum_Babylon_Ischtar-Tor.jpg

Τοο Μουσείο Ισσλαµικκήςς Τέέχνης
Εκθέτει µινιατούρες, χαλιά, ξυλόγλυπτα αντικείµενα και εικονογραφηµένα χειρόγραφα.
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ΕΡΩ
ΩΤΗΣ
ΣΕΙΣ
Σ - ΘΕΜ
ΜΑΤΑ
Α ΓΙΑ
Α ΣΥΖΗΤΗΣ
ΣΗ
1. Πώς κρίνετε το θέµα της επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στη γενέτειρά τους;
2. Τα ευρωπαϊκά Μουσεία φιλοξενούν αντικείµενα από πολιτισµούς όλου του πλανήτη. Κάποιοι θεωρούν
ότι οι συλλογές αυτές θα πρέπει να εκτίθενται µόνο στα Μουσεία των χωρών προέλευσής τους. Άλλοι
πιστεύουν ότι είναι µια ιδανική περίπτωση οι επισκέπτες να γνωρίσουν µέσω της έκθεσης αντικειµένων µακρινούς πολιτισµούς, τη χώρα των οποίων ίσως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν
ποτέ. Ποια είναι η δική σας γνώµη;
3. Έχετε επισκεφθεί κάποιο από τα Μουσεία που αναφέρθηκαν; Ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας;
4. Με ποια κριτήρια επιλέγετε να επισκεφθείτε ένα Μουσείο του εξωτερικού, ενώ βρίσκεστε σε ταξίδι
αναψυχής;
5. Γνωρίζατε ότι τα ευρωπαϊκά Μουσεία διαθέτουν τα σηµαντικότερα αντικείµενα της παγκόσµιας ιστορίας; Μπορεί κανείς να τα θεωρήσει ως κέντρα της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς;

∆ΡΑ
ΑΣΤΗΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
Σ
1. Βρείτε µία φωτογραφία ενός αντικειµένου που εκτίθεται σε κάποιο από τα παραπάνω Μουσεία και
παρουσιάστε το στην τάξη, αναφέροντας τις βασικές πληροφορίες, όπως χρονολογία, χώρα προέλευσης, υλικό, ιδιότητα κ.λ.
2. Προσπαθείστε να βρείτε ποιά ελληνικά αντικείµενα εκτίθενται σε Μουσεία άλλων χωρών της Ευρώπης.

ΒΙΒ
ΒΛΙΟ
ΟΓΡΑ
ΑΦΙΑ
Α
St. Clair, William, 1999, Ο λόρδος Έλγιν και τα Μάρµαρα, µετάφραση Μαίρη Περαντάκου-Cook, Ελληνικά Γράµµατα, Αθήνα
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ΜΟΥΣΕΙΑ
Α ΤΗΣΣ ΑΜΕΡ
ΡΙΚ
ΚΗΣΣ

Η Αµερική είναι µία ήπειρος µε σηµαντική ιστορία και εξαιρετικούς πολιτισµούς µε τους οποίους το ελληνικό κοινό δεν είναι ιδιαίτερα εξοικειωµένο. Πολιτισµοί, όπως αυτοί των Αζτέκων, των Ίνκας, των Μάγια και των Ινδιάνων έχουν «µεταφερθεί» στους µουσειακούς χώρους των κρατών της Αµερικής. Στον
ευρωπαϊκό χώρο ελάχιστα είναι τα Μουσεία που φιλοξενούν αντικείµενα των πολιτισµών αυτών και ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που πολύ λίγοι γνωρίζουν σχετικά.
Οι Ηνωµένες Πολιτείες είναι η χώρα µε τα περισσότερα και σηµαντικότερα Μουσεία της ηπείρου αυτής και διαθέτει από τα πλέον σύγχρονα Μουσεία παγκοσµίως. Στα Μουσεία των Η.Π.Α. εκτίθενται αντικείµενα (πολλά εκ των οποίων είναι µοναδικά) από όλους τους πολιτισµούς του κόσµου και παρουσιάζουν συνοπτικά την παγκόσµια ιστορία. Καθώς οι ΗΠΑ αποτελούν τουριστική χώρα, τα αµερικανικά
µουσεία δέχονται εκατοµµύρια επισκεπτών κάθε χρόνο και πρωτοπορούν στον τοµέα της Μουσειολογίας. Εξίσου σηµαντική είναι και η προσφορά του Καναδά στον τοµέα των Μουσείων, όπου έχουν συγκεντρωθεί πολλοί θησαυροί από πολιτισµούς όλου του κόσµου.
Τα Μουσεία της Κεντρικής και Νότιας Αµερικής εκθέτουν αντικείµενα των µεγάλων, εγχώριων πολιτισµών. Εκτός απο τις χώρες µε τουρισµό, όπως το Μεξικό και το Περού, οι υπόλοιπες µειονεκτούν
σε τουρίστες - επισκέπτες, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι τα Μουσεία τους δεν παρουσιάζουν σηµαντικά εκθέµατα.
Παρακάτω γίνεται µία σύντοµη παρουσίαση των σηµαντικότερων Μουσείων της αµερικανικής ηπείρου.

∆ΙΕΥ
ΥΘΥΝΣΕΙΣ
Σ ΣΤΟ
Ο ∆ΙΑ
Α∆ΙΚ
ΚΤΥ
ΥΟ ΤΩ
ΩΝ ΑΜΕΡΙΚ
ΚΑΝΙΚ
ΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩ
ΩΝ ΠΟ
ΟΥ ΠΑ
ΑΡΟ
ΟΥΣΙΑ
ΑΖΟΝΤΑ
ΑΙ
Μητρροποολιτικκό Μουσείοο Νέας Υόρκηςς
http://www.metmuseum.org/
Μουσείοο Σύγχχρονης Τέέχνηςς (M
MoMA) -Ν
Νέα Υόρκκη
http://www.moma.org/
Μοουσεείοο J. Paaul Gettyy
http://www.getty.edu/
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Βασιλλικκό Μοουσσείοο τοου Οντάάριοο - Καναδάς
http://www.rom.on.ca/
Εθννικκό Ανθρωποολογικκό Μουσείοο τοου Μεξικκού
http://www.mexicocity.com.mx/mantro.html
Εθ
θνικκό Αρχαιολλογικκό, Ανθ
θρωποολογγικκό και Ισστορρικκό Μουσείο τουυ Περρού
http://museonacional.perucultural.org.pe/

ΜΗΤΡΟ
ΟΠΟ
ΟΛΙΤΙΚ
ΚΟ ΜΟ
ΟΥΣΕΙΟ
Ο ΝΕΑ
ΑΣ ΥΟΡΚ
ΚΗΣ
Σ
Το Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης είναι ένα από τα διασηµότερα και σηµαντικότερα Μουσεία στον κόσµο. Ιδρύθηκε το 1870 και περιλαµβάνει στις Συλλογές του περισσότερα από 2.000.000 αντικείµενα από όλα τα µέρη της υφηλίου, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα. Είναι ο πόλος έλξης των
τουριστών - επισκεπτών των Η.Π.Α. και οι Συλλογές του καλύπτουν ποικιλία θεµάτων ικανοποιώντας το
ενδιαφέρον όλων.

Εξωτερική όψη του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης (http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/usa/new-york/newyork-city/photos/digital-photos/met-new-york.JPG)

Οι Συλλλογέςς τοου Μητρροποολιτικκού Μοουσσείοου
ων Αµερρικκανικκών διαακοσµητικκών τεχχνώ
ών περιλαµβάνει έπιπλα, υαλικά, ασηµικά, κεραµικά
Η Συλλογή τω
ο
ο
και υφάσµατα από τον 17 έως τον 20 αιώνα.
ων Αµεερικκανικκών ζωγραφικκών και γλυπτώ
ών έργων τέέχνηςς αποτελείται από πορτρέτα, τοπία,
Η Συλλογή τω
ιστορικούς πίνακες, λαϊκή τέχνη και γλυπτική από τα χρόνια της αποικιοκρατίας έως τις αρχές του 20ο
αιώνα.
Η Συλλογή Τέέχνηης τηςς Εγγγύς Αναατοολήςς περιλαµβάνει αντικείµενα από ελεφαντοστό και πολύτιµα µέ76

ταλλα, αναθηµατικές επιγραφές και γλυπτά από την περιοχή της Ανατολίας µέχρι την κοιλάδα του Ινδού,
που χρονολογούνται από τη Νεολιθική εποχή (8.000π.Χ.) µέχρι την Αραβική κυριαρχία (7ος αιώνας).
ων περιλαµβάνει πολεµικό εξοπλισµό για άνδρες, παιδιά και ίππους,
Η Συλλογή Πολλεµικκών αντικκειµέένω
όπλα και πολεµικά αντικείµενα εξαιρετικής τέχνης από την Ευρώπη, την Ασία και την Αµερική.
Η Συλλογή Τέχχνηςς τηςς Αφρικκήςς, τηςς Ωκεανίαας και τηςς Αµερρικκήςς είναι από τις σηµαντικότερες του Μουσείου. Περιλαµβάνει τελετουργικά αντικείµενα και µνηµεία, κοσµήµατα και χρηστικά αντικείµενα από
τις τρεις ηπείρους και τα νησιά του Ειρηνικού, που χρονολογούνται από το 2.000π.Χ. έως και σήµερα.
Η Συλλογή Ασιαατικκήςς Τέχχνηςς περιλαµβάνει πίνακες ζωγραφικής, καλλιγραφίες, γλυπτά, κεραµικά, χαλκά, πορσελάνες και άλλα ασιατικά αντικείµενα από την Ιαπωνία, την Κίνα, την Κορέα και τη νοτιοανατολική Ασία, από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα.
ωνικκή Συλλλογή αποτελείται από έργα τέχνης της µεσαιωνικής Ευρώπης, όπως γλυπτά, εικονοΗ Μεσσαιω
γραφηµένα χειρόγραφα, υάλινα, µετάλλινα και ελεφαντοστέινα αντικείµενα, πίνακες και χαλιά.
Η Ενδδυµαατοολογικκή Συλλογή παρουσιάζει χαρακτηριστικά γυναικεία, ανδρικά και παιδικά ενδύµατα που
προέρχονται από όλες τις ηπείρους.
Στην Αιγγυπτιαακή Συλλλογή ανήκουν σηµαντικά έργα τέχνης από την αρχαία Αίγυπτο (από το Αρχαίο Βασίλειο έως τον 4ο αιώνα), όπως επιγραφές, στήλες, ταφικά αντικείµενα, κοσµήµατα, αρχιτεκτονικά γλυπτά και αντικείµενα καθηµερινής χρήσης.
ων Ευρρωπααικκών Γλλυπτώ
ών και τω
ων ∆ιαακοσµητικκών Τεχχνών περιλαµβάνει αντικείµενα από τη ∆υΗ Συλλλογή τω
τική Ευρώπη που χρονολογούνται από την Αναγέννηση έως και τη σύγχρονη εποχή. Τα πιο χαρακτηριστικά έργα που εκτίθενται είναι τα γλυπτά, τα υαλικά, τα µετάλλινα αντικείµενα και τα επιστηµονικά εργαλεία.
ων Σχεδδίω
ων αποτελείται από σχέδια, βιβλία και έργα σε χαρτί από την Αναγέννηση και εξής.
Η Συλλλογή τω
ων Ευρρωπααϊκκών Πιννάκων περιλαµβάνει έργα ιταλών, γάλλων, φλαµανδών, βρετανών, γερΗ Συλλογή τω
µανών και ισπανών καλλιτεχνών από τον 12ο έως τον 18ο αιώνα.
ων Βιββλίω
ων περιλαµβάνει σπάνιες, πρώτες εκδόσεις βιβλίων, εγχειρίδια, βιβλία µε καλλιτεΗ Συλλογγή τω
χνική βιβλιοδεσία και άλλα.
Η Φωτοογραφικκή Συλλογή αποτελείται από φωτογραφικά ντοκουµέντα από όλες τις χώρες του κόσµου.
Η Ελλληννορωµααϊκκή Συλλλογή είναι από τις διασηµότερες του Μουσείου. Τα αντικείµενα προέρχονται από την
Ελλάδα, την Ρώµη, την Ετρουρία, από τις αρχαίες ελληνικές και ρωµαϊκές αποικίες και την Κύπρο. Τα πιο
χαρακτηριστικά εκθέµατα είναι τα γλυπτά και χαλκά έργα, τα αγγεία, οι τοιχογραφίες και τα κοσµήµατα.
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Η Συλλλογή Ισσλαµικκήςς Τέέχνηςς αποτελείται από χειρόγραφα, µικρογραφίες, χαλιά, αρχιτεκτονικά στοιχεία
και διακοσµητικά αντικείµενα από την ίδρυση του Ισλάµ (7ος αιώνας) και εξής. Τα αντικείµενα προέρχονται από όλες τις χώρες του αραβικού κόσµου.
Τα αντικείµενα της προσωπικής συλλογής του Roberrt Lehmaan είναι δωρεά του ιδιοκτήτη στο Μουσείο.
Τα περισσότερα είναι πίνακες, σχέδια και διακοσµητικά, προέρχονται από την Ιταλία και τις βόρειες χώρες και χρονολογούνται από την Αναγέννηση έως τον 20ο αιώνα.
ωνικκήςς Τέχχνηςς αποτελείται από έργα τέχνης, όπως γλυπτά, τελετουργικά αγγεία και
Η Συλλλογή Μεσαιω
χαλιά, που προέρχονται από το Βυζάντιο και τις χώρες της ∆υτικής Ευρώπης.
Η Συλλογή Μοοντέέρνας Τέχχνηςς περιλαµβάνει αµερικανικούς και ευρωπαϊκούς πίνακες και αρχιτεκτονικά σχέδια που αντιπροσωπεύουν τα κυριότερα κινήµατα τέχνης από το 1900.
Η Συλλογή Μουσσικκών Οργάνων καλύπτει τη µουσική παράδοση πολλών χωρών, παρουσιάζοντας τα
όργανα και αναδεικνύοντας την ιστορική, τεχνική και κοινωνική τους σηµασία.
ων Antoonioo Ratti έχει υφάσµατα από όλους τους πολιτισµούς, το παλαιότερο εκ των
Το Κέντρρο Υφασµάάτω
οποίων χρονολογείται στο 3.000π.Χ.

ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΣΥΓΧ
ΧΡΟ
ΟΝΗΣ
Σ ΤΕΧ
ΧΝΗΣ
Σ (Μ
ΜοΜΑ)
Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε από µία δωρεά 9 αντικειµένων. Σήµερα διαθέτει πάνω από 150.000 σχέδια, πίνακες, φωτογραφίες, γλυπτά και αρχιτεκτονικές µακέτες. Τα φιλµ,
οι ταινίες και τα αντικείµενα όπως αφίσες και ιστορικά ντοκουµέντα αγγίζουν τις 22.000. Οι Συλλογές
του το καθιστούν ένα από τα κυριότερα Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης παγκοσµίως.

Εσωτερική όψη του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης (MOMA) (http://pdberger.com/images/MOMA.jpg)
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Οι Συλλλογές τοου Μοουσσείοου Σύγγχρονηςς Τέέχνηςς τηςς Νέαας Υόρκηςς
Η Συλλογή τηςς Αρχχιτεεκτονικκήςς και τοου Σχεδίουυ είναι η πρώτη συλλογή παγκοσµίως που είναι αφιερωµένη στην αρχιτεκτονική και το σχέδιο. Ιδρύθηκε ως συλλογή το 1932 στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
και αποτελεί από τις σηµαντικότερες θεµατικές του ενότητες. Τα κινήµατα αρχιτεκτονικής του 20ου αιώνα παρουσιάζονται µέσα από φωτογραφικό υλικό, µακέτες και σχέδια. Η Συλλογή Σχεδίου αποτελείται από 3.000 αντικείµενα, όπως έπιπλα, υφάσµατα, σπορ αυτοκίνητα, εργαλεία και ένα ελικόπτερο!
ων του 20ου είναι αυτή του Μουσείου Σύγχρονης
Μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές Συλλλογές Σχεδδίω
Τέχνης. Αποτελείται από 6.000 έργα σε χαρτί, τα οποία περιλαµβάνουν υδατογραφίες, έργα µε µολύβι, κάρβουνο, µελάνι, κολάζ κ.ά.
ών ιδρύθηκε το 1935 και διαθέτει περισσότερα από 22.000 φιλµ όλων των εποχών και
Η Συλλλογή Τααιννιώ
ειδών. Κάποια από αυτά είναι αρνητικά φιλµ, ενώ µεγάλος είναι και ο αριθµός βιντεοταινιών.
ών και Ζωγρααφικκών Έρργω
ων Τέέχνηςς είναι η µεγαλύτερη και η πληρέστερη συλλογή σύγΗ Συλλογή Γλλυπτώ
χρονων έργων τέχνης παγκοσµίως. Περιλαµβάνει 3.200 έργα από το τέλος του 19ου αιώνα µέχρι σήµερα, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα µεγαλύτερα κινήµατα τέχνης.
Η Φωτοογρραφικκή Συλλλογή ιδρύθηκε το 1940 και αποτελείται από 25.000 έργα που χρονολογούνται από
το 1840 και εξής. Είναι από τις σηµαντικότερες συλλογές του κόσµου και οι φωτογραφίες προέρχονται
από καλλιτέχνες, δηµοσιογράφους, επιστήµονες και ερασιτέχνες.
ων Ενντύύπω
ων και τω
ων Εικκονογραφηµµένων Βιβλλίω
ων περιλαµβάνει πάνω από 50.000 αντικείΗ Συλλογή τω
µενα από το 1880 µέχρι σήµερα. Παράλληλα µε τα έργα παρουσιάζονται και οι τεχνικές κατασκευής τους,
από την ξυλογραφία και τη λιθογραφία µέχρι την ψηφιακή τεχνολογία.

Ι∆
∆ΡΥΜΑ J. PAUL GETTY
Y
Το ίδρυµα J. Paul Getty βρίσκεται στην καλιφόρνια των Ηνωµένων Πολιτειών και αποτελείται από δύο
Μουσεία: το Κέντρο J. Paul Getty στο Los Angeles και την έπαυλη J. Paul Getty στο Malibu (η οποία εγκαινιάστηκε πρόσφατα). Είναι από τα µεγαλύτερα και δηµοφιλέστερα Μουσεία της Αµερικής, παρόλο
που τα τελευταία χρόνια ο τρόπος απόκτησης των αντικειµένων που εκθέτει τίθεται υπό αµφισβήτηση.
Η τελευταία έφορος του Μουσείου κλήθηκε προσφάτως να καταθέσει ενώπιον της δικαιοσύνης για παράνοµη αγορά ελληνικών και ρωµαϊκών αρχαιοτήτων.
Α. ΚΕΝ
ΝΤΡΟ
Ο J. PA
AUL GETTY
Y
Το Μουσείο χαρακτηρίζεται από τη µοντέρνα αρχιτεκτονική του. Είναι πολύ δραστήριο σε περιοδικές
εκθέσεις και ανανεώνει διαρκώς τα εκθέµατά του. Οι Συλλογές του περιλαµβάνουν αντικείµενα ∆υτι-
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κής Τέχνης από το Μεσαίωνα έως τη σύγχρονη εποχή. Τα σηµαντικότερα αντικείµενα που εκθέτει είναι ευρωπαϊκοί πίνακες, σκίτσα, εικονογραφηµένα χειρόγραφα, γλυπτά, διακοσµητικές τέχνες και φωτογραφίες. Οι εκθεσιακοί του χώροι χωρίζονται κατά ενότητες.
Η βόρεια έκθεση έχει ως θέµα τους Κλασικκούςς ∆εσµοούςς (δεσµοί µε την αρχαιότητα) και αποτελείται από
µία µικρή συλλογή αρχαιοτήτων, καθώς και έργων ζωγραφικής και γλυπτικής από το 1600 έως το 1650.
Η ανατολική έκθεση παρουσιάζει πρρώιµµα έρργα Μπααρόκ (17ος αιώνας). Πολλά είναι τα έργα ολλανδών,
φλαµανδών, γάλλων και ισπανών καλλιτεχνών της εποχής, καθώς και γλυπτά έργα που χρονολογούνται έως το 1800.
Στη νότια έκθεσης φιλοξενούνται ζωγραφικκά έρργα του 18ου αιώνα και το µεγαλύτερο µερος της συλώπηςς.
λογής µε τις διαακοσµητικκές τέχχνεςς τηςς Ευρώ
Στη δυτική έκθεση εκτίθενται γλυπτά έργα ιταλών καλλιτεχνών και διακοσµητικές τέχνες που χρονολογούνται από το 1700 έως το 1900.
Β. Η ΕΠΑ
ΑΥΛΗ J. PA
AUL GETTY
Y
Η έπαυλη αποτελεί εκπαιδευτικό κέντρο και Μουσείο αφιερωµένο στη µελέτη της τέχνης των πολιτισµών
της αρχαίας Ελλάδας, της Ρώµης και της Ετρουρίας. Περίπου 44.000 αρχαία αντικείµενα ανήκουν στην
έπαυλη, η οποία έχει ρωµαϊκή αρχιτεκτονική και άνοιξε για το κοινό προσφάτως. Τα 1.200 εκθέµατα του
Μουσείου παρουσιάζονται σε 23 αίθουσες κατά θεµατικές ενότητες, όπως οι Θεοί, το Θέατρο, ο ∆ιόνυσος, η ιστορία του Τρωικού πολέµου κ.ά.
Η Συλλογή περιλαµβάνει αντικείµενα, όπως έργα µνηµειακής πλαστικής, αγγεία, νοµίσµατα και κοσµήµατα, που χρονολογούνται από το 6.500π.Χ. έως και το 400µ.Χ. Κάποια από τα αντικείµενα του Μουσείου, όπως µια µούµια,εκτίθενται για πρώτη φορά σε κοινή θέα.

ΒΑΣΙΛ
ΛΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΤΟ
ΟΥ ΟΝΤΑ
ΑΡΙΟ
Ο
Το Βασιλικό Μουσείο του Οντάριο βρίσκεται στο Τορόντο
του Καναδά. Χαρακτηρίζεται από την ποικιλία των Συλλογών
του που αναφέρονται σε όλους τους πολιτισµούς του κόσµου και τη Φυσική Ιστορία. Πολλές από τις αίθουσες του
Μουσείου εγκαινιάστηκαν πρόσφατα και οι επισκέπτες του
Μουσείου δηλώνουν γοητευµένοι από τον πρωτότυπο τρόπο έκθεσης των Συλλογών. Είναι ένα από τα µεγαλύτερα και
σηµαντικότερα Μουσεία του Καναδά.
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Εξωτερική όψη του Βασιλικού Μουσείου του Οντάριο
(http://www.romanianational.com/gallery/albums/rep
ere/Royal_Ontario_Museum.jpg)

Οι Συλλογέςς τοου Βαασιλλικκού Μοουσσείοου τοου Οντάάριοο είνναι εκτεεθιµέένες στιςς αίθ
θουσεςς κατάά θεµµατικκέςς ενότητεες:
θουσα τηης Κίννας εκθέτει 2.500 σηµαντικά αντικείµενα του κινεζικού πολιτισµού, που χρονολογούΗ Αίθ
νται από την Προϊστορική Εποχή έως τον 18ο αιώνα.
Η Έκκθεσση Κιννεζικκήςς Γλλυπτικκής παρουσιάζει λίθινα, χαλκά, ξύλινα και πήλινα αγάλµατα του Βούδα και
κινεζικών θεοτήτων.
ων Ναών είναι ένας από τους πιο ευχάριστους χώρους του ΜουσείΗ Αίθουσσα µεε τηνν Κιννεζικκή Τέέχνη τω
ου, όπου παρουσιάζονται τρεις τοιχογραφίες του πιο καλοδιατηρηµένου αρχαίου ναού της Κίνας και
τεραστίων διαστάσεων, ξύλινα αγάλµατα των bodhisattvas (οµοιώµατα του Βούδα).
Η Αίθουσα τηςς Κιννεζζικκής Αρχιτεεκτοονικκής είναι η πρώτη έκθεση στη Βόρεια Αµερική αφιερωµένη στην
αρχιτεκτονική της Κίνας και η µεγαλύτερη συλλογή κινεζικών στοιχείων αρχιτεκτονικής εκτός Κίνας.
θουσσα τηςς Ιααπω
ωνίαας παρουσιάζονται ιαπωνικά κεραµικά, γλυπτά, αντικείµενα σχετικά µε το τεΣτην Αίθ
λετουργικό του τσαγιού, πανοπλίες και πίνακες ζωγραφικής.
Στην Αίθοουσσα τηςς Κορέαας προβάλλεται µέσω της Συλλογής των κεραµικών, των πινάκων, των αντικειµένων της βουδιστικής τέχνης και των επίπλων η ιστορία και ο πλούσιος πολιτισµός της Κορέας.
θουσα τουυ Κανααδά εκθέτει στοιχεία από τους «πρώτους ανθρώπους» της βόρειας Αµερικής.
Η Αίθ
θουσσα τηςς Εποοχήςς τοου Χαλκού στοο Αιγγαίοο περιλαµβάνει 200 αντικείµενα από την Κυκλαδική, τη ΜιΗ Αίθ
νωική, τη Μυκηναϊκή και τη Γεωµετρική εποχή στην Ελλάδα.
Στην Αίθοουσσα τηςς Αρχαίαας Κύπρρου εκτίθενται 300 αντικείµενα του κυπριακού πολιτισµού, µε σηµαντικότερα αυτά που χρονολογούνται από την Εποχή του Χαλκού έως και την Ελληνιστική Περίοδο (2.200
-30π.Χ.).
Η Αίθοουσα τηςς Ελλλάδας παρουσιάζει ελληνικά γλυπτά, πήλινα ειδώλια, αγγεία, νοµίσµατα και κοσµήµατα που χρονολογούνται από την αρχή της Αρχαϊκής Εποχής (700π.Χ.) έως το τέλος της Ελληνιστικής περιόδου (31π.Χ.).
θουσες τηςς Αιγγύπτοου εκτίθενται αντικείµενα από τον αρχαίο αιγυπτιακό πολιτισµό, όπως γεωργιΣτις Αίθ
κά εργαλεία, µούµιες, κοσµήµατα και ταφικά αντικείµενα που καλύπτουν όλες τις ιστορικές περιόδους
του συγκεκριµένου πολιτισµού.
θουσα τοου Ρω
ωµααϊκκού Κόσµοου φωτίζει τις κυριότερες πτυχές της Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας και παΗ Αίθ
ρουσιάζει αντικείµενα από µέταλλο, υαλί και πηλό.
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θουσσα τοου Ισσλάµ παρουσιάζει αναπαραστατικά τα σηµαντικότερα σηµεία µιας ισλαµικής πόλης, όΗ Αίθ
πως την αγορά, το τζαµί και το σπίτι. Πολλά αντικείµενα, όπως εικονογραφηµένα χειρόγραφα του Κορανίου, κοσµήµατα, βιβλία και κεραµική συµπληρώνουν την έκθεση.
θουσσεςς τηςς Ευρρώπηςς παρουσιάζουν διακοσµητικές τέχνες από την Κεντρική και ∆υτική Ευρώπη,
Οι Αίθ
από το Μεσαίωνα έως και σήµερα.

ΕΘ
ΘΝΙΚ
ΚΟ ΑΝΘΡΩ
ΩΠΟ
ΟΛΟΓΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΤΟ
ΟΥ ΜΕΞΙΚ
ΚΟΥ
Το Εθνικό Ανθρωπολογικό Μουσείο του Μεξικού είναι το σηµαντικότερο Μουσείο αρχαιολογίας και
ανθρωπολογίας στο ∆υτικό ηµισφαίριο. Ιδρύθηκε το 1964 και φιλοξενεί την πληρέστερη συλλογή αντικειµένων της προ-Κολοµβιανής τέχνης. Στους 26 εκθεσιακούς του χώρους παρουσιάζονται συγκεντρωµένα κατά χρονολογική σειρά και χωρισµένα σε γεωγραφικά διαµερίσµατα τα σηµαντικότερα δείγµατα του πολιτισµού των ιθαγενών του Μεξικού και των προ-Κολοµβιανών πολιτισµών.

Εξωτερική όψη του Εθνικού Ανθρωπολογικού Μουσείου του Μεξικού
(http://www.bluffton.edu/~sullivanm/mexico/mexicocity/museoarch/119extfrontcropped.jpg )

Οι Συλλλογέςς του Εθνικού Μουσείου Ανθρωπολογίας αποτελούνται από αντικείµενα καθηµερινής χρήσης των πολιτισµών του Μεξικού, όπως γεωργικά εργαλεία, κεραµικά, υφάσµατα, παραδοσιακές ενδυµασίες και θρησκευτικές παραστάσεις, και είναι εµπλουτισµένες από πλούσιο εποπτικό υλικό (χάρτες,
διαγράµµατα, φωτογραφίες κ.λ.π.).
Οι θεµατικές ενότητες της έκθεσης αναφέρονται στην εισαγωγή στην Ανθρωπολογία και την ιστορία της Κεντρικής Αµερικής, στους Τολτέκους, στους Μάγια, στην εθνογραφία και σε άλλου τοπικούς πολιτισµούς.

ΕΘ
ΘΝΙΚ
ΚΟ ΑΡΧ
ΧΑΙΟ
ΟΛΟΓΙΚ
ΚΟ, ΑΝΘ
ΘΡΩΠΟ
ΟΛΟΓΙΚ
ΚΟ ΚΑΙ ΙΣ
ΣΤΟ
ΟΡΙΚ
ΚΟ ΜΟ
ΟΥΣΕΙΟ
Ο ΤΟ
ΟΥ ΠΕΡ
ΡΟΥ
Το Εθνικό Μουσείο Αρχαιολογίας, Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Περού είναι το παλαιότερο Μουσείο της χώρας. Οι Συλλογές του περιλαµβάνουν κεραµικά και µετάλλινα αντικείµενα, υφάσµατα και
ανθρώπινα οστά. Χρονολογούνται από την προϊσπανική εποχή, την εποχή της αποικιοκρατίας έως και
τα χρόνια της δηµοκρατίας στο Περού.
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ΕΡΩ
ΩΤΗΣ
ΣΕΙΣ
Σ - ΘΕΜ
ΜΑΤΑ
Α ΓΙΑ
Α ΣΥΖΗΤΗΣ
ΣΗ
1. Έχετε επισκεφθεί κάποιο Μουσείο της Αµερικής; Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας;
2. Τα Μουσεία του Καναδά και των Η.Π.Α. εκθέτουν αντικείµενα από όλες τις χώρες του κόσµου. Κάποια, µάλιστα, αποτελούνται από Συλλογές µόνο από το εξωτερικό. Πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν
σηµαντικό ένα Μουσείο να περιλαµβάνει αντικείµενα από όλο τον κόσµο. Άλλοι πιστεύουν οτι τα αντικείµενα αυτά πρέπει να εκτίθενται µόνο στος χώρες προέλευσής τους. Ποιά είναι η γνώµη σας;
3. Ποιό από τα Μουσεία που παρουσιάστηκαν θα σας κινούσε το ενδιαφέρον για να το επισκεφθείτε
και γιατί;

ΠΡΟ
ΟΤΕΙΝ
ΝΟΜΕΝ
ΝΕΣ
Σ ∆ΡΑΣΤΗΡ
ΡΙΟ
ΟΤΗΤΕΣ
Σ
Προσπαθήστε να συλλέξετε πληροφορίες (από το διαδίκτυο, δηµοσιεύµατα στον Τύπο κ.λ.π.) για την πολιτική της συλλογής αντικειµένων των Μουσείων των Η.Π.Α. που παρουσιάστηκαν. Με ποιους τρόπους
ήρθαν τα αντικείµενα από άλλες χώρες στην ιδιοκτησία των Μουσείων αυτών; Μπορείτε να εργαστείτε
σε οµάδες και να παρουσιάσετε τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας στην τάξη.
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ΜΟΥΣΕΙΑ
Α ΤΗΣ
Σ ΑΣΙΑ
ΑΣ, ΤΗΣ
Σ ΑΦΡΙΚ
ΚΗΣ
Σ ΚΑΙ ΤΗΣ
Σ ΩΚΕΑ
ΑΝΙΑ
ΑΣ

Τα περισσότερα από τα Μουσεία της Ασίας, της Αφρικής και της Ωκεανίας είναι άγνωστα στο ευρύ ελληνικό κοινό, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στις χώρες αυτές. Τα Μουσεία των ηπείρων αυτών διακρίνονται για τον πλούτο των αντικειµένων που φιλοξενούν, τα οποία ανήκουν σε ξεχωριστούς
αρχαίους πολιτισµούς.
Οι χώρες της Ωκεανίας, της Αφρικής και της Ασίας δεν έχουν τον αριθµό τουριστών - επισκεπτών
που δέχονται τα Μουσεία της Ευρώπης και των Η.Π.Α., παρολαυτά δεν υστερούν ως προς την πολιτισµική αξία των εκθεµάτων τους και τις σύγχρονες µεθόδους έκθεσης. Ιδιαίτερα τα Μουσεία της Άπω
Ανατολής (Ιαπωνία, Ταϊβάν, Κίνα) και της Αυστραλίας έχουν δηµιουργήσει πρωτότυπα Μουσεία και έχουν κατακτήσει την προτίµηση του εντόπιου πληθυσµού τους. Η ανάθεση των Ολυµπιακών Αγώνων το
2008 στο Πεκίνο αποτέλεσε έναυσµα στις χώρες της ανατολικής Ασίας να ιδρύσουν πολλά νέα Μουσεία, καθώς αναµένεται να αυξηθεί ο αριθµός των τουριστών σε σχέση µε το παρελθόν.
Πολλά από τα αντικείµενα των πολιτισµών των τριών
αυτών ηπείρων εκτίθενται και σε Μουσεία της Ευρώπης,
κυρίως στην Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερµανία. Τα περισσότερα από αυτά περιήλθαν στην ιδιοκτησία των ευρωπαϊκών Μουσείων από τα θαλάσσια ταξίδια των Ευρωπαίων εξερευνητών (π.χ. του Κουκ στην Ωκεανία), τις κατακτήσεις (όπως, για παράδειγµα, του Ναπολέοντα στην
Αίγυπτο) και την αποικιοκρατία (κυρίως στην αφρικανική
Ήπειρο). Πολλοί ήταν, επίσης, οι Ευρωπαίοι καλλιτέχνες
οι οποίοι δήλωσαν τον θαυµασµό τους για την τέχνη της
Ιαπωνίας και της Ωκεανίας κατά τον 19ο αιώνα. Μέσα από την καλλιτεχνική τους δηµιουργία κατέστησαν τα αντικείµενα που προέρχονταν από τις χώρες αυτά περιζήτητα και συνέβαλαν στη µεταφορά πολλών από αυτών
σε ευρωπαϊκό έδαφος (όπως µάσκες ιθαγενών, κινέζικες
πορσελάνες και ιαπωνικές υδατογραφίες).

Μάσκα ιθαγενών της Ωκεανίας (Παπούα Νέα Γουινέα)
(http://www.glenbow.org/images/img-col-oceania-hig-4.jpg)

Πλήγµα στα Μουσεία της Ασίας, αλλά παράλληλα και στην παγκόσµια πολιτισµική κληρονοµιά, αποτέλεσε ο πόλεµος σε χώρες της Αραβικής χερσονήσου, του Ιράκ και του Αφγανιστάν. Ανυπολόγιστες
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είναι οι υλικές ζηµιές σε µουσειακά κτίρια, ενώ αναρίθµητα είναι τα αντικείµενα που αποτέλεσαν εύκολη λεία λαθρεµπόρων. Τα τελευταία χρόνια αντικείµενα των αρχαίων πολιτισµών των Σουµερίων, των
Βαβυλωνίων και των Χετταίων που φυλάσσονταν σε Μουσεία των χωρών αυτών κυκλοφορούν σε λίστες
πλειστηριασµών στο διαδίκτυο και σε παράνοµες αγορές. Το ∆ιεθνές Συµβούλιο των Μουσείων και άλλοι φορείς καταβάλλουν προσπάθειες εξάρθρωσης της σπείρας της παράνοµης αγοραπωλησίας των
αντικειµένων αυτών και εθελοντές, ειδικοί στα Μουσεία, συνεισφέρουν στην αποκατάσταση των χώρων
πολιτισµού.

∆ΙΕΥ
ΥΘΥΝΣΕΙΣ
Σ ΣΤΟ
Ο ∆ΙΑ
Α∆ΙΚ
ΚΤΥ
ΥΟ ΤΩ
ΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩ
ΩΝ ΠΟ
ΟΥ ΠΑ
ΑΡΟ
ΟΥΣΙΑ
ΑΖΟΝΤΑ
ΑΙ
Αιγυπτιαακό Μουσείοο Καΐρρου
http://www.egyptianmuseum.gov.eg/
Εθ
θνικκό Μουσσείοο τηης Ιααπω
ωνίαας
http://www.tnm.go.jp/en/servlet/Con?pageId=X00&processId=00
Τοο Μοουσείο τοου Εθ
θνικκού Ανακτόόρου στηνν Τααϊββάν
http://www.npm.gov.tw/main/fmain_en.htm
Εθ
θνικκό Μουσσείοο τηςς Κίναας
http://www.nmch.gov.cn/en/index.jsp
Μοουσείοο τοου Ισσραήλλ
http://www.imj.org.il/
Εθ
θνικκό Μουσσείο Αυστρραλίαας
http://www.nma.gov.au/

ΤΟ
Ο ΑΙΓΥ
ΥΠΤΙΑ
ΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΤΟ
ΟΥ ΚΑΙΡΟ
ΟΥ
Το Μουσείο του Καΐρρου είναι το µεγαλύτερο αιγυπτιακό Μουσείο του κόσµου. Ιδρύθηκε το 1853 και οι
Συλλογές του αποτελούνται από 120.000 αρχαιολογικά αντικείµενα από την Προϊστορική εποχή έως και
την Ελληνορωµαϊκή περίοδο.
Οι εκθεσιακοί του χώροι παρουσιάζουν λαµπρά δείγµατα του αιγυπτιακού πολιτισµού, ο οποίος είναι και ένας από τους σηµαντικότερους της παγκόσµιας ιστορίας. Το Μουσείο του Καΐρου είναι ένα από τα πιο δηµοφιλή Μουσεία του κόσµου.
Οι Συλλλογέςς τοου Μουσείοου τοου Καΐρρου
ων Κοσµηµµάτω
ων παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ανάµεσα στους αρχαίους θησαυρούς,
Η Συλλογή τω
καθώς τα κοσµήµατα των αρχαίων Αιγυπτίων είναι περίτεχνα και αποδεικνύουν το µεγαλείο της τέχνης
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του πολιτισµού αυτού. ∆ιακρίνονται για την ποιότητα, τα σχέδια, τα χρώµατα και τα πολύτιµα υλικά τους.
Ήταν λατρεµένα αντικείµενα των Φαραώ και τα περισσότερα κρύβουν ιδιαίτερους συµβολισµούς.
ων Γλλυπτώ
ών είναι εντυπωσιακή και αφοπλίζει τον επισκέπτη µε το µέγεθος των αντικειµέΗ Συλλογή τω
νων. Τα αιγυπτιακά γλυπτά έχουν θρησκευτικό ρόλο και φιλοτεχνήθηκαν για να δηλώσουν τις θρησκευτικές αρχές των αρχαίων Αιγυπτίων, όπως αυτή της αιωνιότητας. Τα γλυπτά που εκτίθενται ήταν τοποθετηµένα στους ναούς και στους τάφους.
θουσσα µεε τιςς Μούµιεςς είναι η πιο σύγχρονη του Μουσείου και έχει ξεχωριστό εισιτήριο στην είσοΗ αίθ
δό της. Στην αίθουσα αυτή φυλάσσονται κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες κλίµατος οι µούµιες των αρχαίων Φαραώ και των συζύγων τους. Η διαδικασία της µουµιοποίησης για τους αρχαίους αιγυπτίους τελούνταν µε ιδιαίτερες τελετουργίες καθώς εξασφάλιζε στον θανόντα την αιώνια ζωή.
ών είναι από τις πιο σηµαντικές παγκοσµίως. Τα αντικείµεΗ Συλλογή µε τα αντικείµενα του Τοουτααγχαµώ
να από τον τάφο του αποτελούν τη µοναδική ολοκληρωµένη Συλλογή προσωπικών αντικειµένων Φαραώ και είναι εξαιρετικής αισθητικής. Η Συλλογή αυτή αποτελεί το µαργαριτάρι του Μουσείου του Καΐρου
και είναι ο πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων επισκεπτών από όλα τα µέρη του κόσµου κάθε χρόνο.
Η ανακάλυψη τοου τάάφουυ τοου Τοουτααγχαµώ
ών
Το όνοµα του Τουταγχαµών είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένο µε το όνοµα του άγγλου αρχαιολόγου
Howard Carter, του ανασκαφέα του τάφου. Η θρυλική ανακάλυψή του το 1922 θεωρείται µία από τις
πιο σηµαντικές, αν όχι η σηµαντικότερη, αρχαιολογική ανακάλυψη στην ιστορία.
Στις 4 Νοεµβρίου του 1922 το εργατικό προσωπικό του Carter βρέθηκε µπροστά στις σκάλες της εισόδου του τάφου του Τουταγχαµών, στην Κοιλάδα των Βασιλέων, στις ∆υτικές Θήβες. Μέχρι τότε κανείς δεν θα µπορούσε να φανταστεί ότι ο Carter είχε ανακαλύψει ένα από τα σηµαντικότερα ευρήµατα
στην ιστορία της αρχαιολογίας. Ο ίδιος, ως αρχαιολόγος, µόνο όνειρα θα µπορούσε να έχει για ένα τέτοιο εύρηµα, κυρίως µετά την µακρά περίοδο των ανασκαφών του στην Αίγυπτο, οι οποίες δεν είχαν αποφέρει κάτι ουσιαστικό.
Το απόγευµα της 26ης Νοεµβρίου ο Carter µαζί µε τον βοηθό του κόµη του Carnavon άνοιξαν µία
εσοχή στην είσοδο του τάφου και έριξαν φως στο δωµάτιο, για πρώτη φορά µετά από 3.000 χρόνια. Χαώρακτηριστική είναι η σκηνή την οποία αφηγείται ο παρευρισκόµενος George Herbert: «ο Carterr κρατώ
ντας έννα κεερί έββαλε µέσα το κεφ
φάλλι του....γγιαα λίγγα λεπτάά δενν έλλεγγε τίποοταα, εννώ εγώ είχχα τροµεερή αγωνίαα. Πίσστεψ
ψα οτι γιαα µίία ακόµη φορά θα αποογοοητεευόόµοουν και τον ρώτησσα αν βλέπεει κάτι. Εκκείννος µοου
απάντησσε: ναι, ναι, είίναι υπέέροχο!»
Ήδη από την είσοδο του τάφου ο Carter και οι συνεργάτες του είχαν υποψιαστεί ότι πρόκειται για
βασιλικό τάφο. Οι σφραγίδες παρέπεµπαν στην 18η δυναστεία και το όνοµα Τουταγχαµών είχε αποκαλυφθεί. Κανένας, όµως, δεν µπορούσε να διανοηθεί ότι η µικρή είσοδος θα έκρυβε έναν τέτοιο θησαυρό. Προχωρώντας ο Carter βρέθηκε µπροστά σε µία σφραγισµένη πόρτα και από ένα µικρό άνοιγµα προσπάθησε να δει µε τη βοήθεια ενό κεριού. Ο ίδιος έγραψε στο ηµερολόγιό του: «Στην
αρχή δεν µππορρούσα ναα διαακρίννω τίίποοταα. Ο ζεσστόός αέρρας ποου έβγαιννε απόό τον τάάφο έκκανε τοο φωςς
ναα τρρέµει και ήτααν αδύνατοο ναα κατααλάβω
ω. Ότααν συνήθισσα τοο φως αυττό άρχισσα να διακρίνω λεπττο 87

µέρειεςς από τοο δωµάτιοο...πααράξεννα ζώα, αγάλµααταα και χρυυσάφι - πανττού άσττραφτε χρυσός...θθαύ µααζα ταα πιοο εκκπλληκκτικκά πρράγµααταα τηςς ζωής µοου....πρράγµααταα ποου ήξερρα πω
ως δενν θα ξανααέβλεπα.»
Αυτή ήταν η πρώτη εµπειρία από τον προθάλαµο του τάφου. Ένα πρόσθετο δωµάτιο δίπλα στον προθάλαµο περιείχε σε ακαταστασία πολλά ακόµα αντικείµενα που συντρόφευαν το νεκρό στο ταξίδι
του, ενώ ο νεκρικός θάλαµος όπου φυλασσόταν η σαρκοφάγος µε τη µούµια του Φαραώ έκρυβε ακόµη πιο συγκλονιστικά αντικείµενα.

Ο Προθάλαµος του τάφου του Τουταγχαµών κατά την ανακάλυψή του (Reeves, Nicholas, 1990, The complete Tutankhamun: the king,
the tomb and the royal treasure, Thames and Hudson Ltd, London, σελ. 79)

Το επίσηµο άνοιγµα του νεκρικού θαλάµου πραγµατοποιήθηκε λίγο καιρό αργότερα, καθώς η διαδικασία µεταφοράς και καταγραφής των αντικειµένων των δύο προηγούµενων δωµατίων, λόγω του µεγάλου αριθµού τους, υπήρξε χρονοβόρα. Ο νεκρικός θάλαµος έφερε τοιχογραφίες και φιλοξενούσε
τη σαρκοφάγο του Φαραώ, η οποία περιείχε στο κατώτερο στρώµα της τη µούµια του βασιλιά µε το πολύτιµο νεκρικό του προσωπείο. ∆ίπλα στον θάλαµο αυτό, σε ένα µικρό δωµάτιο φυλάσσονταν οι θησαυροί του Τουταγχαµών. Ο Carter στις αρχές του 1923 γράφει στο ηµερολόγιό του για την είσοδό του στην
αίθουσα του θησαυρού: «....ηη πύλη δεν ήταν σφραγισσµένη...µµιαα µαατιάά µόόνοο ήτααν αρκετή γιαα να αντιλληφθούµε τοο µέγγεθθος τοου θησσαυρρού...εδδώ βρίσκοντται τα πιοο ποολύτιµαα αντικκείµµεννα όλου τοου τάάφου.»»
Ο Τουταγχαµών, ως Φαραώ, υπήρξε εν ζωή ο «γιος του Ρα», ο βασιλιάς του ήλιου, µε τον οποίο ταξίδεψε µέσα από τον ουρανό για να ξαναγεννηθεί. Ταυτόχρονα, όµως, υπήρξε και άνθρωπος, του οποίου οι µεταθανάτιες ανάγκες θα ήταν οι ίδιες µε αυτές της ζωής του στη γη. Για αυτό µαζί του θάφτηκαν όλα τα προσωπικά του αντικείµενα, έπιπλα για τη νέα του κατοικία, παιχνίδια και ειδώλια για να τον
προστατεύουν, τρόφιµα για να τον συντηρούν. Ο τάφος του είναι ένας µικρόκοσµος από τις ελπίδες και
δοξασίες ενός βασιλιά, ο οποίος θάφτηκε πριν από 3.000 χρόνια σε ηλικία 17 ετών. Με την ανακάλυψη του τάφου του οι αρχαιολόγοι έδωσαν και πάλι λάµψη στο όνοµά του, που είχε ξεχαστεί για 30 αιώνες, και τον κατέστησαν τον πιο δηµοφιλή αιγύπτιο Φαραώ.
Εκτός από το Μουσείο του Καΐρου, όπου εκτίθεται ο µεγαλύτερος και πολυτιµότερος όγκος των αντικειµένων του τάφου του Τουταγχαµών, πολλά είναι και τα αντικείµενα από τον τάφο που κοσµούν άλλα Μουσεία, όπως το Βρετανικό, το Λούβρο, το Μητροπολιτικό της Νέας Υόρκης, του Μονάχου, του
Βερολίνου, του Σικάγο και του Τορίνο.
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(Γιαα περρισσσότερρες πλληρροφ
φορίες σχετικκά µε τηνν τέέχνη τω
ων αντικκειµέένω
ων τοου τάφου τοου Τουταγγχαµώ
ών µποορείττε ναα απεευθυνθείίτε στοο εκπααιδδευττικό υλικό γιαα τοο εκπααιδδευτικκό πρόόγραµµαα «ΙΙστοορίαα τηςς Τέχνηςς» τηςς
Άννυς Μάλαµα.))

ΕΘ
ΘΝΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΙΑ
ΑΠΩ
ΩΝΙΑ
ΑΣ
Το Εθνικό Μουσείο της Ιαπωνίας στο Τόκιο ιδρύθηκε το 1872 και παρουσιάζει στις εκθέσεις του τις σηµαντικότερες τέχνες του ιαπωνικού πολιτισµού, όπως την καλλιγραφία, η οποία είναι διάσηµη παγκοσµίως.
Επιπλέον, στις Συλλογές του ανήκουν και αντικείµενα άλλων πολιτισµών, όπως του κινεζικού, του κορεανικού και του ινδικού.

Εξωτερική όψη του Εθνικού Μουσείου του Τόκιο
(http://www.carto.net/neumann/travelling/japan_2004_09/09_tokyo_2004_09_2425/11_tokyo_national_museum_hyokeikan_building.jpg)

Οι Συλλογέςς τοου Εθ
θνικκού Μουσσείοου τηςς Ιααπω
ωνίαας
ων περιλαµβάνει ευρήµατα από τον αρχαίο ιαπωνικό πολιτισµό, όπως αγγεία, ειΗ Συλλλογή Αρχαιοοτήήτω
δώλια, ξύλινα, λίθινα, µετάλλινα, υάλινα και χαλκά αντικείµενα. Τα περισσότερα εκθέµατα της Συλλογές αυτής προέρχονται από ιερά και τάφους.
ων Γλλυπτώ
ών ανήκουν αριστουργήµατα από ξύλο, µέταλλο και άλλα υλικά, τα περισσότεΣτη Συλλλογή τω
ρα εκ των οποίων παριστάνουν θεότητες.
Η Συλλογή τηςς Καλλιγγραφίαας είναι η πιο αγαπητή στο κοινό. Αποτελεί την ιδιαίτερη τέχνη του ιαπωνικού
πολιτισµού, την πιο αγαπητή στο ιαπωνικό κοινό και την πλέον διαδεδοµένη στις υπόλοιπες χώρες. Η
Συλλογή περιλαµβάνει τα Bokuseki τα οποία είναι κείµενα που γράφτηκαν από τους δάσκαλους Ζεν,
πολλά βιβλία και ντοκουµέντα, αρχαία ιαπωνικά χειρόγραφα, αντίγραφα από τον κινεζικό πολιτισµό και
άλλα.
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ων ∆ιαακοσµητικκών Τεχχνώ
ών είναι η µεγαλύτερη του Μουσείου και αποτελείται από ποικίλα
Η Συλλλογή τω
εκθέµατα. Τα έργα από µέταλλο περιλαµβάνουν καθρέφτες, αντικείµενα από την καθηµερινή ζωή και
έργα του Βουδισµού. Αξιόλογα είναι, επίσης, τα πολεµικά αντικείµενα, όπως ξίφη και πανοπλίες των Σαµουράι. Τα κεραµικά έργα από την Ιαπωνία και την Κίνα, όπως πορσελάνες, κατέχουν σηµαντικό ρόλο
στη Συλλογή αυτή, ενώ τα υφάσµατα και τα πλουµιστά ενδύµατα είναι µοναδικά, κυρίως λόγω της παλαιότητάς τους.
Η Συλλλογή µεε ταα Ζωγρραφικκά έρργα περιλαµβάνει αντικείµενα από την Ιαπωνία, την Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες. Εκτίθενται έργα βουδιστικά, πορτρέτα, υδατογραφίες, τοπία, πάπυροι, ξυλογραφίες και σύγχρονα έργα τέχνης.

ΕΘ
ΘΝΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΤΗΣ
Σ ΚΙΝ
ΝΑΣ

Εξωτερική όψη του Εθνικού Μουσείου της Κίνας (http://www.chinamuseums.com/images/nationalm1.jpg)

Το Εθνικό Μουσείο της Κίνας συστεγάζει σε ένα από τα πιο σηµαντικά κτίρια του Πεκίνου τα δύο σηµαντικότερα Μουσεία στην Κίνα: το Μουσείο της Κινεζικής Επανάστασης και το Μουσείο Κινεζικής Ιστορίας. Και τα δύο Μουσεία άνοιξαν για το κοινό το 1961.

Α. ΤΟ
Ο ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΤΗΣ
Σ ΚΙΝ
ΝΕΖ
ΖΙΚ
ΚΗΣ
Σ ΕΠΑ
ΑΝΑΣΤΑ
ΑΣΗΣ
Σ
Το κτίριο του Μουσείου Κινεζικής Επανάστασης ιδρύθηκε το 1959 σηµατοδοτώντας την 10η επέτειο της
ίδρυσης της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας. Μέσα από τα εκθέµατα του Μουσείου παρουσιάζεται η ιστορία του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κίνας τα τελευταία 150 χρόνια.
Οι Συλλογές του έχουν πολιτικό περιεχόµενο και εκτίθενται κατά θεµατικές ενότητες: η πρώτη έκθεση αποτελείται από εκθέµατα που σχετίζονται µε την Πααλαιάά ∆ηµοκκρατικκή Επαανάστααση της περιόδου
1840 - 1911. Η επόµενη ενότητα έχει ως θέµα τη Νέαα ∆ηµοοκρατικκή Επαανάστααση και καλύπτει τη χρονική περίοδο από το 1911 έως το 1949. Η τελευταία ενότητα αφορά τον Θρίααµββο τηςς Επαανάσταασηςς και
τηνν Ίδρυσση τοου Σοσιααλισσµοού και περιλαµβάνει στοιχεία από το 1949 και εξής.
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Πολλά είναι επίσης τα εκτεθειµένα αντικείµενα από τη νεότερη ιστορία της Κίνας, όπως της Ίδρυσης του
Κινεζικού Κοµµουνιστικού Κόµµατος (1919-1921), των δύο Εµφυλίων Πολέµων (1924-1927 και 1927-1937),
του αντιστασιακού αγώνα κατά της Ιαπωνίας (1937-1945) και του απελευθερωτικού αγώνα (1945-1949).

Β. ΤΟ
Ο ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΚΙΝ
ΝΕΖ
ΖΙΚ
ΚΗΣ
Σ ΙΣ
ΣΤΟ
ΟΡΙΑ
ΑΣ
Στο Μουσείο εκτίθενται αντικείµενα από τις τρεις σηµαντικότερες περιόδους της Κινεζικής ιστορίας. Η
ωνίαα (500.000 - 4.000π.Χ.).
πρώτη εκθεσιακή ενότητα περιλαµβάνει εκθέµατα από την Πρρωτόόγονη Κοινω
ων Σκλάβων (2.100 - 475π.Χ.). Η Τρίτη ενότητα παΗ δεύτερη ενότητα είναι αφιερωµένη στην Κοιννωνίαα τω
ρουσιάζει την Φεουδδαλλικκή Κοιννωνίαα και επικεντρώνεται στην περίοδο από το 221π.Χ. έως το 1911.
Πολλά από τα εκθέµατα είναι σπάνια αριστουργήµατα και θεωρούνται ως εθνικοί θησαυροί. Χαρακτηριστικά είναι τα απολιθώµατα από τον Άνθρωπο του Πεκίνου, τα γραπτά αγγεία της νεολιθικής εποχής και πολλά µοναδικά αντικείµενα που ανήκαν στους άρχοντες των κινεζικών δυναστειών.

ΤΟ
Ο ΕΘ
ΘΝΙΚ
ΚΟ ΠΑ
ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ
Σ ΤΑ
ΑΪΒ
ΒΑΝ
Το Εθνικό Παλάτι της Ταϊβάν λειτουργεί ως Μουσείο από το 1925, αλλά λόγω των εχθροπραξιών στην
νοτιοανατολική Ασία στα µέσα του 20ου αιώνα το Μουσείο ανακαινίστηκε και άνοιξε -µετά από πολλές
δυσκολίες- για το κοινό µόλις το 1965. Τα αντικείµενά του προέχονται από την αυτοκρατορική Συλλογή του παρελθόντος, η οποία - όπως και σε πολλά ευρωπαϊκά Μουσεία - ενσωµατώθηκε µετέπειτα στη
Συλλογή του Μουσείου.

Εξωτερική όψη από το Παλάτι της Ταιβάν (http://www.burgessbroadcast.org/taiwan/Taipei200406/pics/P6040026.jpg)

Σήµερα το Μουσείο αποτελεί κοιτίδα της ιστορίας και του πολιτισµού της Κίνας. Οι Συλλογές του εµπλουτίστηκαν µε νέα αντικείµενα και το Παλάτι - Μουσείο έχει πλέον εθνικό και δηµόσιο χαρακτήρα.
Υπολογίζεται οτι το Μουσείο δέχεται κάθε χρόνο 3.000.000 επισκέπτες και αυτό το καθιστά ένα από τα
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πιο δηµοφιλή και σηµαντικά Μουσεία της Ασίας. Καθώς η πρόσβαση στην Ταϊβάν, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι δύσκολη, το Μουσείο οργανώνει τακτικά περιοδικές εκθέσεις µε τα εκθέµατά του
σε άλλες χώρες, συνεισφέροντας, έτσι, στην εξάπλωση της γνώσης του κινέζικου πολιτισµού.
Οι Συλλογές του Μουσείου εκτίθενται σε 35 αίθουσες του Παλατιού. Χωρίζονται ανάλογα µε τα αντικείµενα που περιλαµβάνουν σε ενότητες, όπως η κερραµικκή (και ποορσελάνες), ταα βιββλία, η καλλιγγραφίαα, ταα χαλιάά, ταα έργα ζωγραφικκήςς και ταα χάλκιναα αντικκείµεενα.

ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΤΟ
ΟΥ ΙΣ
ΣΡΑΗΛ
Λ
Το Μουσείο του Ισραήλ στην Ιερουσαλήµ ιδρύθηκε το 1965 και αποτελεί εκπαιδευτικό κέντρο της τέχνης και της αρχαιολογίας της χώρας του. Πρόκειται δια ένα ιδιαίτερα οργανωµένο Μουσείο, µε σύγχρονες µεθόδους έκθεσης και ποικιλία εκδηλώσεων. Σηµαντική είναι η προσφορά των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων του Μουσείου.
Οι Συλλογές του αποτελούνται από 500.000 αντικείµενα τέχνης, αρχαιολογίας, εθνογραφίας και
Ιουδαϊσµού, τα οποία αντιπροσωπεύουν την ιστορία του παγκόσµιου πολιτισµού.
Οι Συλλογέές τοου Μουσείουυ
Η πτέρυγα µε τα αρχαιολογικά εκθέµατα είναι η σηµαντικότερη του Μουσείου. Η έκθεση έχει τίτλο «η
αρχαιοολογίαα τοου Ισσραήλ»» και περιλαµβάνει αντικείµενα όλων των περιόδων, από τη Χαλκολιθική εποχή
έως το Βυζάντιο. Τα εκθέµατα της αρχαιολογικής Συλλογής παρουσιάζονται σε δύο ενότητες: η πρώτη αφορά τη θέση του Ισραήλ ως συνδετική γέφυρα των πολιτισµών της Αιγύπτου και της Μεσοποταµίας, ενώ η δεύτερη εστιάζει στην τοπική κοινωνία.
θνογρραφίαα» προβάλλει µέσα από τα εκΗ έκθεση που έχει θέµα τον «Ιοουδαϊκκό κόσµοο και τηνν εββραϊκκή εθ
θέµατά της (τα οποία είναι κυρίως τελετουργικά) την ιστορία και τον χαρακτήρα της εβραϊκής θρησκείας
και κοινωνίας.
Η πτέρυγα της Τέέχνης παρουσιάζει εκθέµατα από όλο τον κόσµο. Οι Συλλογές αποτελούνται από έργα τέχνης από τον ευρωπαϊκό χώρο, µοντέρνα τέχνη του Ισραήλ, έργα σύγχρονης τέχνης, αρχιτεκτονική, φωτογραφικό υλικό, και αντικείµενα από την Ασία, την Ωκεανία και την Αµερική.

ΕΘ
ΘΝΙΚ
ΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Ο ΑΥΣΤΡΑ
ΑΛΙΑ
ΑΣ
Το Εθνικό Μουσείο της Αυστραλίας άνοιξε για το κοινό στην Καµπέρα το 2001. Είναι ένα από τα πλέον
σύγχρονα Μουσεία της Αυστραλίας παρόλο που η ιδέα της ίδρυσής του είχε προταθεί πριν 100 χρόνια.
Το 2005 το νεοσύστατο αυτό Μουσείο ανακηρύχτηκε ως ο σηµααντικκότεεροος τοουρισστικκόςς πρροορισσµόός τηης
Αυστρραλίαας.
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Εξωτερική όψη του Εθνικού Μουσείο της Αυστραλίας (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/e/e2/National_museum_australia.jpg)

Οι Συλλλογέςς του προήλθαν από αγορές και από δηµόσιες δωρεές. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα Μουσείο κοινωνικής ιστορίας, το οποίο επικεντρώνεται στην ιστορία και τον πολιτισµό των ιθαγενών της Αυστραλίας, την ιστορία και την κοινωνία της Αυστραλίας µετά την εγκατάσταση των Ευρωπαίων το 1788
και τη σχέση του ανθρώπου µε το περιβάλλον.
Τα αντικείµενα των Συλλογών αυτών καλύπτουν τις τρεις ενότητες που ενδιαφέρουν το Μουσείο: η γη,
τοο έθνοος και οι άνθρωποοι. Στους πέντε εκθεσιακούς χώρους του Μουσείου οι ενότητες αυτές αποτελούν τον βασικό άξονα ερµηνείας των εκθεµάτων.
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ΕΡΩ
ΩΤΗΣ
ΣΕΙΣ
Σ - ΘΕΜ
ΜΑΤΑ
Α ΓΙΑ
Α ΣΥΖΗΤΗΣ
ΣΗ
1. Η ιστορία του τάφου του Τουταγχαµών αποτελεί θρύλο για πολλούς λάτρεις της αρχαιότητας. Επίσης,
πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι πραγµατοποιούν ένα υπερατλαντικό ταξίδι για να θαυµάσουν µεµονωµένα τα αντικείµενα που ανήκουν σε αντίστοιχους θρύλους. Εσείς θα πραγµατοποιούσατε µία τέτοια µακρινή επίσκεψη για να θαυµάσετε µία συγκεκριµένη συλλογή αντικειµένων;
2. Έχετε επισκεφθεί κάποιο Μουσείο σε µία από τις παραπάνω ηπείρους; Εάν ναι, ποιες ήταν οι εντυπώσεις σας; Μοιραστείτε τις µε την τάξη.
3. ∆ιακρίνατε διαφορές των Μουσείων που παρουσιάστηκαν σε σχέση µε τα ελληνικά Μουσεία ως προς
την οργάνωση και ερµηνεία των Συλλογών τους; (π.χ. το Εθνικό Μουσείο της Αυστραλίας ερµηνεύει τα εκθέµατά του πάντα σε σχέση µε τη γη, την εθνική ταυτότητα και τους ανθρώπους).

ΒΙΒ
ΒΛΙΟ
ΟΓΡΑ
ΑΦΙΑ
Α
Reeves, Nicholas, (1990), The Complete Tutankhamun: The King, The Tomb and The Royal Treasure,
Thames and Hudson Ltd, London, σελ. 10, 51, 54, 87

94

ΤΕΣ
ΣΤ ΓΝ
ΝΩΣΕΩ
ΩΝ
1. Παρακάτω παρουσιάζονται µερικά χαρακτηριστικά εκθέµατα των Μουσείων που αναφέρθηκαν. Κάθε ένα από αυτά προέρχεται από µία χώρα των τριών ηπείρων που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή. Προσπαθήστε να τα ταυτίσετε µε τις χώρες και τους πολιτισµούς στους οποίους ανήκουν.
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Ιαπωνία
Αίγυπτος
Ταϊβάν
Κίνα
Αυστραλία
Ισραήλ
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στ

Τεστ γνώσεων -απαντήσεις
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Η χρυσή µάσκα του Τουταγχαµών (Reeves, Nicholas, 1990, The complete Tutankhamun: the king, the
tomb and the royal treasure, Thames and Hudson Ltd, London, σελ. 115)
ΙΑΠΩΝΙΑ
Στολή πολεµιστή (15ος αιώνας)
(http://www.tnm.go.jp/en/servlet/Con?&pageId=E16&processId=01&col_id=F19987&img_id=C0037
020&ref=2&Q1=&Q2=&Q3=&Q4=________62___&Q5=&F1=&F2=)
ΤΑΙΒΑΝ
Μαξιλάρι σε µορφή παιδιού (∆υναστεία Sung, 960-1279)
(http://www.npm.gov.tw/en/e050601.htm)
ΚΙΝΑ
Απηδόσχηµο βάζο µε απεικόνιση δράκου
(http://www.nmch.gov.cn/en/collections/index.jsp)
ΙΣΡΑΗΛ
Ενδυµασία Εβραίας νύφης
(http://www.imj.org.il/eng/judaica/index.html)
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Βαλσαµωµένο ζώο της Αυστραλίας (πλατύπους)
(http://oz.stephan-brumme.com/gallery/mai%202004/canberra/DSC01533.jpg)
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