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8 Φεβρουαρίου 8 Μαρτίου 2020

Περιοδική έκθεση: "αρχείον"
Παρουσίαση του αρχείου του φωτογράφου
Γιώργου Ξυλούρη
Εγκαίνια: Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2020, στις 12.00.

Χαιρετισμοί στην Αίθουσα Διαλέξεων (στον όροφο του Μουσείου).
Είσοδος ελεύθερη

Ο φωτογράφος Γ. Ξυλούρης υπήρξε πολύτιμος συνεργάτης
του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου για τέσσερεις δεκαετίες. Κατά τη διάρκεια της λαμπρής πορείας του συνεργάστηκε
επίσης με όλους τους σημαντικούς αρχαιολόγους της εποχής
του, όπως ο Νικόλαος Πλάτων, ο Στυλιανός Αλεξίου, ο Γιάννης Σακελλαράκης, ο Μανώλης Μπορμπουδάκης, ο Κωνσταντίνος Καλοκύρης, η Αγγελική Λεμπέση, ο Κωστής Δαβάρας.
Λίγο πριν πεθάνει τον Ιανουάριο του 2019, παρέδωσε μέρος
του φωτογραφικού του αρχείου στο Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου. Επιλογές από το συγκεκριμένο υλικό που αναδεικνύουν γνωστά εκθέματα του Μουσείου, παρουσιάζονται για
πρώτη φορά στο κοινό. Η έκθεση συνοδεύεται με ένα μικρό
αφιέρωμα στη μνήμη του την ημέρα των εγκαινίων της περιοδικής έκθεσης το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου.
Χώρος έκθεσης: Αίθουσα Πολυμεσικών Εφαρμογών
(στο ισόγειο του Μουσείου).
Διάρκεια έκθεσης: 8 Φεβρουαρίου έως 8 Μαρτίου 2020.
Είσοδος στην έκθεση με το εισιτήριο του Μουσείου.

Μάιος 2019 Μάρτιος 2020

«Δαίδαλος. Στα ίχνη του μυθικού τεχνίτη»
Τελευταίος μήνας για την περιοδική αρχαιολογική έκθεση «Δαίδαλος. Στα ίχνη του μυθικού τεχνίτη» στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου!
Ξεναγήσεις για ενήλικες και οικογένειες με παιδιά όλα τα Σαββατοκύριακα του Φεβρουαρίου με ελεύθερη είσοδο.
Δωρεάν διάθεση του εκπαιδευτικού φυλλαδίου για παιδιά «Εξερεύνησε τα Ίχνη του Δαίδαλου».
Το θέμα της έκθεσης εμπνέεται από τον μύθο του ευρηματικού
τεχνίτη Δαίδαλου, του αρχιτέκτονα του Λαβύρινθου και κινητή
αγαλμάτων. Επιλεγμένα αντικείμενα συγκροτούν θεματικές ενότητες που παρουσιάζουν πτυχές τεχνολογικής καινοτομίας κυρίως στους Μινωικούς χρόνους. Μέσα από τις τεχνικές κατασκευής λίθινων και πήλινων αγγείων, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό,
τη μνημειακή ζωγραφική και γλυπτική διακόσμηση των κτηρίων,
τα επιτεύγματα της πλαστικής και της μεταλλοτεχνίας, αλλά και
τις καινοτομίες στη ναυπηγική τέχνη, αναδεικνύεται η σημασία
της επινοητικότητας των αρχαίων τεχνιτών σε ένα ευρύ φάσμα
πρακτικών και τεχνών.
Χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό είχαν την
ευκαιρία να περιηγηθούν στις ενότητες της περιοδικής έκθεσης.
Περισσότερα από 2500 εκπαιδευτικά φυλλάδια που συνοδεύουν
την έκθεση διανεμήθηκαν σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που επισκέφθηκαν την έκθεση είτε με τη σχολική ομάδα είτε
με τις οικογένειές τους.
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Αίθουσα περιοδικών εκθέσεων (είσοδος από Δουκός Μποφώρ).
Διάρκεια έκθεσης: 10 Μαΐου 2019 - 1 Μαρτίου 2020.
Είσοδος στην περιοδική έκθεση με το εισιτήριο του Μουσείου.
Ξεναγήσεις από αρχαιολόγους του Μουσείου για ενήλικες με δωρεάν είσοδο:

Σάββατο 1 Φεβρουαρίου
Κυριακή 9 Φεβρουαρίου

Σάββατο 15 Φεβρουαρίου
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου
Σάββατο 29 Φεβρουαρίου

Συνάντηση στην είσοδο της έκθεσης στην οδό Μποφώρ στις 11.30.
Ξεναγήσεις από αρχαιολόγους του Μουσείου για οικογένειες
με παιδιά με δωρεάν είσοδο:

Κυριακή 2 Φεβρουαρίου. Ημέρα ελεύθερης εισόδου και στις
μόνιμες συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου.
Συνάντηση στην είσοδο της έκθεσης στην οδό Μποφώρ στις 11.30.
Κυριακή 1 Μαρτίου

Κυριακή 1 Μαρτίου, ώρα 11.30. Τελευταία ημέρα της έκθεσης!
Οι αρχαιολόγοι του Μουσείου σας περιμένουν για δωρεάν ξεναγήσεις στις θεματικές ενότητες για ενήλικες και παιδιά.
Ημέρα ελεύθερης εισόδου και στις μόνιμες συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου.

Θεματικές Διαλέξεις στο πλαίσιο της περιοδικής έκθεσης «Δαίδαλος. Στα Ίχνη του
Μυθικού Τεχνίτη».
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου
2020, στις 18.00

"Daidalos at Work"
Η ομότιμη καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Κλαίρη Παλυβού παρουσιάζει το βιβλίο της «Daidalos at Work. A Phenomenological Approach to
the Study of Minoan Architecture”.
Αίθουσα Διαλέξεων (στον όροφο του Μουσείου)
Είσοδος ελεύθερη

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου
2020, στις 18.00

«Στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Βιοκλιματικές αρχές στο σχεδιασμό των ανακτόρων της Κρήτης (1700-1350 π.Χ.)»
Διάλεξη της Δρ Στέλλας Χρυσουλάκη, Προϊσταμένης της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.
Αίθουσα Διαλέξεων (στον όροφο του Μουσείου).
Είσοδος ελεύθερη.
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Εκπαιδευτικό φυλλάδιο στο πλαίσιο της περιοδικής αρχαιολογικής έκθεσης "Δαίδαλος.
Στα ίχνη του μυθικού τεχνίτη"
Το εκπαιδευτικό φυλλάδιο «Εξερεύνησε τα ίχνη του Δαίδαλου»
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
σε συνεργασία με το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, στο
πλαίσιο της περιοδικής αρχαιολογικής έκθεσης "Δαίδαλος. Στα
ίχνη του μυθικού τεχνίτη".
Απευθύνεται κυρίως σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
που επισκέπτονται την έκθεση είτε με τη σχολική ομάδα είτε με
τις οικογένειές τους.
Το φυλλάδιο διατίθεται δωρεάν στο εκδοτήριο των εισιτηρίων
στην είσοδο του Μουσείου.

Εξερεύνησε
τα ίχνη
του

∆αίδαλου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ,
ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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978-960-386-423-3

Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Προγράμματα για μαθητές
Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού και για μαθητές Γυμνασίου
Συνεχίζονται τα ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα του Α.Μ.Η
για μαθητές Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού «Μια γιορτή στο παλάτι» και
για μαθητές Γυμνασίου «Ταξιδεύοντας στη Μεσόγειο».
Σε κάθε πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν έως εικοσιπέντε (25) μαθητές, συνοδευόμενοι από τουλάχιστον έναν εκπαιδευτικό. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα πραγματοποιούνται Τετάρτη και Πέμπτη, 09:00-11:00, στον χώρο του Αρχαιολογικού
Μουσείου Ηρακλείου.
Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 2810
279064, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 12:00-14:00 (υπεύθυνη
προγραμμάτων: κ. Κλειώ Τζανάκη).

Διάθεση του εκπαιδευτικού φυλλαδίου «Θεοί
και Ήρωες στο Α.Μ.Η.» για παιδιά και γονείς
Το εκπαιδευτικό φυλλάδιο για παιδιά και γονείς με τίτλο «Θεοί
και Ήρωες στο Α.Μ.Η.» απευθύνεται σε παιδιά άνω των 5 ετών.
Με την καθοδήγηση του φυλλαδίου και τη βοήθεια των συνοδών τους τα παιδιά ανακαλύπτουν τους θεούς και τους ήρωες
του αρχαίου ελληνικού κόσμου μέσα από τα εκθέματα του Μουσείου, ενώ παράλληλα έρχονται σε επαφή με γνωστούς κρητικούς μύθους.
Το φυλλάδιο θα διατίθεται δωρεάν από 1η Φεβρουαρίου στο εκδοτήριο των εισιτηρίων στην είσοδο του Μουσείου.

Το φυλλάδιο των µικρών επισκεπτών
Το φυλλάδιο αυτό ανήκει
στ__ν ____________________________
που επισκέφτηκε το Αρχαιολογικό Μουσείο
Hρακλείου στις _________________
µαζί µε __________________________

