ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019
Το μουσείο αποκαλύπτει τα μυστικά του
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο συνεχίζει τη δράση «Ανοιχτό Μουσείο» από τον
Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο του 2019, με έναν δεύτερο κύκλο θεματικών
παρουσιάσεων που αποκαλύπτουν στους επισκέπτες τις αθέατες πλευρές του
μουσείου. Η δράση έχει στόχο να γνωρίσει στο ευρύ κοινό τις πολύπλευρες
εργασίες που διενεργούνται για την έρευνα, τη συντήρηση και την ανάδειξη των
αρχαιοτήτων.
Οι παρουσιάσεις, με διάρκεια από μισή έως μία ώρα, περιλαμβάνουν επιτόπια
παρατήρηση των εκθεμάτων και παρουσίαση με powerpoint. Μέσα από την
προσωπική επαφή με το εξειδικευμένο προσωπικό του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικές πτυχές
της επιστημονικής του δραστηριότητας.
Την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019 θα πραγματοποιηθούν δύο παρουσιάσεις (στις
12.00 και στις 12:45) της πρώτης στη σειρά θεματικής με τίτλο:
Αποκαθιστώντας την ομορφιά:
επεμβάσεις συντήρησης στο άγαλμα μιας άγνωστης Αφροδίτης
Ένα μήνα πριν αναδυθεί για πρώτη φορά σε κοινή θέα στο πλαίσιο της έκθεσης
«Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου», το μαρμάρινο άγαλμα της Αφροδίτης,
ρωμαϊκών χρόνων, παραλλαγή της Κνιδίας Αφροδίτης του Πραξιτέλη, θα
παρουσιαστεί στο Εργαστήριο Συντήρησης Γλυπτών του Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου. Αρχαιολόγοι και συντηρητές θα μιλήσουν για το
άγαλμα και την ιστορία του, την κατάσταση διατήρησής του, τις παλαιότερες
επεμβάσεις αποκατάστασης και την πρόσφατη συντήρησή του.
Για την παρακολούθηση απαιτείται δήλωση συμμετοχής στο τηλέφωνο
2132144800. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για 30 άτομα, σε ομάδες των 15
(στις 12:00 και 12:45). Απαραίτητη είναι η προμήθεια εισιτηρίου εισόδου στο
μουσείο.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Ώρες λειτουργίας (έως 28/2)): Δευτέρα 13:00-20:00, Τρίτη-Κυριακή 08:30-15:30
Διεύθυνση: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 28ης Οκτωβρίου 44, Αθήνα 10682
Τηλ: 213214 4800 Fax: 210 8213573
Email: eam@culture.gr , Ιστότοπος: www.namuseum.gr

Χορηγοί επικοινωνίας:

Λεζάντες φωτογραφιών:
Εικ. 1 και 2. Το άγαλμα της Αφροδίτης καθώς συντηρείται στο Εργαστήριο
Συντήρησης Γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου (© Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο/ TAΠΑ).

