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«Θεοί Και Ήρωες Της Ελληνικής Μυθολογίας» - «Οι
Σημαντικότερες Εφευρέσεις Των Αρχαίων Ελλήνων»

Δυο εκθέσεις για τον ελληνικό
πολιτισμό στο Κέντρο Ιππασίας

Δύο εκθέσεις με μοναδικό πολιτιστικό και εκπαιδευτικό ενδιαφέρον
παρουσιάζονται στο Κέντρο Ιππασίας στο Γουδή. Οι εκθέσεις διαρθρώνονται σε δύο
θεματικές που αλληλοσυμπληρώνονται, αποτυπώνοντας τη συνολική εικόνα του
αρχαίου ελληνικού πολιτισμού: «Θεοί Και Ήρωες Της Ελληνικής Μυθολογίας»  - «Οι
Σημαντικότερες  Εφευρέσεις Των Αρχαίων Ελλήνων».

Yupiii | Βγες Έξω | ΤέχνεςΤέχνες | 31.10.2013 | 21:22 | SHARE

ΑΠΟΨΕΙΣ

Κωνσταντίνος Αντωνάτος
Η Χρυσή Δεκάδα Της Εβδομάδας

Η επαναστάτρια Ελεονώρα, η άλλη
Καινούργιου & η πιο ντροπιαστική στιγμή

1

4

<

>

http://www.yupiii.gr/gossip/c88554/Leyterhs_Petroynias-H_entypwsiakh_fwtogr.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88554/Leyterhs_Petroynias-H_entypwsiakh_fwtogr.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88554/Leyterhs_Petroynias-H_entypwsiakh_fwtogr.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88558/Sakhs_Royvas_-_Katia_Zygoylh-O_neogennht.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88558/Sakhs_Royvas_-_Katia_Zygoylh-O_neogennht.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88558/Sakhs_Royvas_-_Katia_Zygoylh-O_neogennht.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88551/Faih_Skorda-Sthn_A8hna_me_toys_goneis_th.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88551/Faih_Skorda-Sthn_A8hna_me_toys_goneis_th.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88551/Faih_Skorda-Sthn_A8hna_me_toys_goneis_th.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88548/O_Polemos_Twn_Tabloids-Oi_pio_exwfreniko.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88548/O_Polemos_Twn_Tabloids-Oi_pio_exwfreniko.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88548/O_Polemos_Twn_Tabloids-Oi_pio_exwfreniko.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88546/Elenh_Menegakh-H_proswpikh_istoria_poy_d.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88546/Elenh_Menegakh-H_proswpikh_istoria_poy_d.html
http://www.yupiii.gr/gossip/c88546/Elenh_Menegakh-H_proswpikh_istoria_poy_d.html
http://www.yupiii.gr/
http://www.yupiii.gr/lists/authors/marina/
http://feeds.yupiii.gr/feed_by_84.xml
http://www.yupiii.gr/art/
https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.yupiii.gr/art/c58141/8eoi_Kai_Hrwes_Ths_Ellhnikhs_My8ologias.html
https://twitter.com/share?text=&url=http://www.yupiii.gr/art/c58141/8eoi_Kai_Hrwes_Ths_Ellhnikhs_My8ologias.html
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://www.yupiii.gr/art/c58141/8eoi_Kai_Hrwes_Ths_Ellhnikhs_My8ologias.html
mailto:?Subject=%CE%94%CE%B5%CF%82%20%CE%B1%CF%85%CF%84%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%20link%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%20Yupiii.gr&body=http://www.yupiii.gr/art/c58141/8eoi_Kai_Hrwes_Ths_Ellhnikhs_My8ologias.html
http://www.yupiii.gr/photo-galleries/9617/8eoi_Kai_Hrwes_Ths_Ellhnikhs_My8ologias_.html#photo-126176
http://www.yupiii.gr/photo-galleries/9617/8eoi_Kai_Hrwes_Ths_Ellhnikhs_My8ologias_.html#photo-126172
http://www.yupiii.gr/photo-galleries/9617/8eoi_Kai_Hrwes_Ths_Ellhnikhs_My8ologias_.html#photo-126173
http://www.yupiii.gr/photo-galleries/9617/8eoi_Kai_Hrwes_Ths_Ellhnikhs_My8ologias_.html#photo-126174
http://www.yupiii.gr/photo-galleries/9617/8eoi_Kai_Hrwes_Ths_Ellhnikhs_My8ologias_.html#photo-126175
http://www.yupiii.gr/photo-galleries/9617/8eoi_Kai_Hrwes_Ths_Ellhnikhs_My8ologias_.html#photo-126177
http://www.yupiii.gr/photo-galleries/9617/8eoi_Kai_Hrwes_Ths_Ellhnikhs_My8ologias_.html#photo-126178
http://www.yupiii.gr/apopsi/
http://www.yupiii.gr/apopsi/c88467/H_Xrysh_Dekada_Ths_Evdomadas-H_epanastat.html
http://www.yupiii.gr/apopsi/c88467/H_Xrysh_Dekada_Ths_Evdomadas-H_epanastat.html
http://www.yupiii.gr/apopsi/c88467/H_Xrysh_Dekada_Ths_Evdomadas-H_epanastat.html


2/6/2016 «Θεοί Και Ήρωες Της Ελληνικής Μυθολογίας»  «Οι Σημαντικότερες Εφευρέσεις Των Αρχαίων Ελλήνων»  Δυο εκθέσεις για τον ελληνικό πολιτ…

http://www.yupiii.gr/art/c58141/8eoi_Kai_Hrwes_Ths_Ellhnikhs_My8ologias.html 2/9

 
«Θεοί Και Ήρωες Της Ελληνικής Μυθολογίας»             
Η έκθεση συγκεντρώνει περισσότερα από 90 ξεχωριστά έργα με επίκεντρο την
Αρχαϊκή, Κλασσική και Ελληνιστική περίοδο (6ος-1ος αιώνας π.Χ.).
 

 
Οι θεματικοί άξονες της έκθεσης περιλαμβάνουν:  
 - Υπερμεγέθη τρισδιάστατα χειροποίητα ομοιώματα ύψους από 2,5 έως 3,5 μέτρων,
των Θεών και των Ηρώων της ελληνικής μυθολογίας.
- Πανάρχαιες φιγούρες του Κύκλωπα, του Δία, του Ποσειδώνα, του Ηρακλή και των
υπολοίπων πρωταγωνιστών της ελληνικής μυθολογίας.
- Χρηστικά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν, σύμφωνα με τα αρχαία κείμενα, οι
Ολύμπιοι Θεοί και ήρωες στην καθημερινότητά τους.
- Μικρο - ναυπηγική αρχαίων πλοίων
- Ανακατασκευές αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας
- Ανακατασκευές Αρχαίων μουσικών  οργάνων
- Αντίγραφα από αγγεία: Κλασικής περιόδου ερυθρόμορφου και  μελανόμορφού
ρυθμού, Γεωμετρικής, Κορινθιακής , Μυκηναϊκής, Μινωικής, Κυκλαδικής περιόδου
- Έργα ζωγραφικής που αναπαριστούν τα πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας με
την υπογραφή σημαντικών Ελλήνων ζωγράφων.
- Έργα γλυπτικής οι ήρωες της ελληνικής μυθολογίας με την υπογραφή σπουδαίων
Ελλήνων γλυπτών.
- Εγκαταστάσεις multimedia που παρουσιάζουν τους άξονες της Έκθεσης. 

«Οι Σημαντικότερες  Εφευρέσεις Των Αρχαίων Ελλήνων»
Στην έκθεση παρουσιάζονται 45 εξαιρετικές εφευρέσεις του αρχαιοελληνικού
τεχνολογικού θαύματος (από το «ρομπότ - υπηρέτρια» του Φίλωνος μέχρι τον
«κινηματογράφο» του Ήρωνος και από το υδραυλικό ωρολόγιο του  Αρχιμήδη μέχρι
τον «αναλογικό υπολογιστή» των Αντικυθήρων) που καλύπτουν την περίοδο από το
2000 π.Χ. μέχρι το τέλος του αρχαίου ελληνικού κόσμου. 
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Σε κάθε σχέση σου, εσύ κι ο/η Άλλος/η
κολυμπάτε σε έναν ωκεανό εμπιστοσύνης
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σταματώ!».
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Πώς Θα Είναι Το Μέλλον
Της Τεχνολογίας Το 2045;
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Πρώτη Η Ελλάδα Σε
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Κοινωνικού Αποκλεισμού
Σύμφωνα με έκθεση της

«Εκατό Xρόνια Maserati»
Στο Ελληνικό Μουσείο
Αυτοκινήτου

 

 
Η έκθεση στοχεύει στην ανάδειξη του αρχαίου ελληνικού τεχνολογικού πολιτισμού
και την προσφορά του στην εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας, με την
επανάκτησή του από τον δυτικό πολιτισμό.
 
Info:
«Θεοί Και Ήρωες Της Ελληνικής Μυθολογίας»  - «Οι Σημαντικότερες  Εφευρέσεις
Των Αρχαίων Ελλήνων»
Χώρος: Κέντρο Ιππασίας – Ολυμπιακά Ακίνητα Γουδή (δίπλα στο Badminton)
Διάρκεια έκθεσης: Aπό τις 30 Οκτωβρίου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 
Ώρες λειτουργίας : Δευτέρα – Παρασκευή: 9.00 – 14.00 (αφορά κυρίως τα σχολεία)
Παρασκευή: 9.00 – 14.00 & 17.00 – 22.00 (αφορά κυρίως το ευρύ κοινό)
Σάββατο – Κυριακή & Αργίες: 10.00 – 22.00
Πληροφορίες: τηλ. 2315 151048 - 9
 

Έκθεση, Κέντρο Ιππασίας, Οι Σημαντικότερες Εφευρέσεις Των Αρχαίων Ελλήνων, Θεοί Και Ήρωες Της
Ελληνικής Μυθολογίας
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