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Είχαμεε τον κήπο
Είχα
στην άκρη της θάλασσας
Γιάννης Ρίτσος
Ρίτσος, Το εμβατήριο
ε βατήριο
του ωκεανού (1939-40)

θάλασσα δεν είναι απλώς στοιχείο άμεσα
ά εσα συνδεδεμένο
συνδεδε ένο μεε την Ελλάδα και τον ελλη
ελληνισ ό είναι η ίδια η ψυχή των Ελλήνων.
νισμό,
Ελλήνων Οι θαλάσσιοι δρό
δρόμοι
οι και τα ταξίδια αποτελούν
διαχρονικά προνομιακό
προνο ιακό πεδίο δράσης
δράσης, ανάπτυξης και πολιτισ
πολιτισμού
ού σε κάθε περίοδο της ελελ
ληνικής ιστορίας.
ιστορίας Το Αιγαίο
Αιγαίο, το Ιόνιο,
Ιόνιο όλη η Μεσόγειος,
Μεσόγειος αλλά και κάθε θάλασσα και ωκεα
ωκεανός όπου ταξιδεύουν ελληνικά καράβια
καράβια, γίνονται όχι μόνον
όνον πέρασμα
πέρασ α αλλά και τόπος
οικείος πεδίο δη
οικείος,
δημιουργίας
ιουργίας και τελικά πατρίδα των Ελλήνων.
Ελλήνων
Η μορφή
ορφή του Οδυσσέα,
Οδυσσέα εμβληματική,
ε βλη ατική αληθινή,
αληθινή οικεία
οικεία, παρακολουθεί την πορεία του
ελληνισ ού σταθερά
ελληνισμού
σταθερά. Οι διαδρο
διαδρομές
ές των Ελλήνων στους υδάτινους δρόμους
δρό ους ήταν,
ήταν ήδη από
την αρχαιότητα
αρχαιότητα, τρόπος επιβίωσης αλλά και ώσ
ώσμωσης
ωσης μεε όλους τους λαούς και τους άλ
άλλους πολιτισμούς.
πολιτισ ούς Ο προσπορισ
προσπορισμός
ός υλικών αγαθών
αγαθών, η αλιεία και το εμπόριο,
ε πόριο συνδυάστηκαν
αξεχώριστα μεε την ανακάλυψη νέων τόπων και κοινωνιών
κοινωνιών, την ανταλλαγή ιδεών και τον
πολιτισ ικό συγχρωτισ
πολιτισμικό
συγχρωτισμό.
ό Αυτός ο τρόπος ζωής
ζωής, βασισμένος
βασισ ένος στην εξωστρέφεια και τη
διαλογική σχέση
σχέση, σφράγισε ανεξίτηλα την κοσ
κοσμοθεωρία
οθεωρία αλλά και την καθη
καθημερινότητα
ερινότητα των
Ελλήνων σε κάθε επίπεδο,
Ελλήνων,
επίπεδο πολιτικό,
πολιτικό κοινωνικό
κοινωνικό, οικονο
οικονομικό,
ικό πολιτισ
πολιτισμικό.
ικό Δια
Διαμόρφωσε
όρφωσε
επίσης την κουλτούρα ανεκτικότητας
ανεκτικότητας, αλληλεγγύης
αλληλεγγύης, φιλοξενίας που αδρά δείγματά
δείγ ατά της
βιώνου ε στις μέρες
βιώνουμε
έρες μας
ας σ’
σ ένα περιβάλλον μάλιστα
άλιστα διεθνούς αναγνώρισης μεε αφορ
αφορμή
ή
τις προσφυγικές
προσφυγικές-μεταναστευτικές
εταναστευτικές ροές.
ροές Τέλος ανέδειξε τα θαλάσσια ταξίδια σε μέσο
έσο διαρδιαρ
κούς αναζήτησης και δείκτη άνθισης.
άνθισης
Ιστορίες ταξιδιών και πολιτισ
πολιτισμών
ών της θάλασσας μας
ας διηγούνται οι «Μικρές
Μικρές Οδύσσειες».
Οδύσσειες
Αντίθετα όμως
ό ως προς τον τίτλο της,
της η περιοδική αυτή έκθεση στο Περιστύλιο της Βουλής
των Ελλήνων είναι μεγάλη
εγάλη και ση
σημαντική,
αντική όχι ποσοτικά αλλά ποιοτικά.
ποιοτικά Επιλεγ
Επιλεγμένες
ένες αρ
αρχαιότητες προερχόμενες
χαιότητες,
προερχό ενες από τις ανεξάντλητες και πολύτιμες
πολύτι ες συλλογές του Εθνικού ΑρΑρ
χαιολογικού Μουσείου,
Μουσείου παρουσιάζονται μαζί
αζί μεε νεώτερους πίνακες ζωγραφικής και
ιστορικούς χάρτες
χάρτες, από τη Συλλογή Έργων Τέχνης και τη Χαρτοθήκη της Βιβλιοθήκης της
Βουλής.
Βουλής
Τα αριστουργηματικά
αριστουργη ατικά αρχαία έργα και καλλιτεχνή
καλλιτεχνήματα,
ατα χρονολογού
χρονολογούμενα
ενα από την προϊστορική μέχρι
έχρι την ύστερη αρχαιότητα
αρχαιότητα, μαζί
αζί μεε εξαίρετες θαλασσογραφίες της νεοελληνινεοελληνι
κής ζωγραφικής
ζωγραφικής, από τον 19οο αιώνα μέχρι
έχρι και σή
σήμερα,
ερα αλλά και μεε ιστορικά δείγ
δείγματα
ατα της
ευρωπαϊκής χαρτογραφίας
χαρτογραφίας, από την Αναγέννηση μέχρι
έχρι τον Διαφωτισ
Διαφωτισμό,
ό όλα μαζί
αζί αυτά τα
εκπληκτικά τεκ
τεκμήρια
ήρια ιστορίας και πολιτισμού,
πολιτισ ού δίνουν συνολικά τη διαχρονική «εικόνα»
εικόνα
του ελληνικού ταξιδιού στις θάλασσες των αγαθών,
αγαθών υλικών και πνευματικών.
πνευ ατικών
Τα μοναδικά
οναδικά αρχαία έργα που το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Μουσείο το πρώτο μουσείο
ουσείο της
χώρας θησαυροφύλακας πραγ
χώρας,
πραγματικός
ατικός της ελληνικής αρχαιότητας,
αρχαιότητας εμπιστεύτηκε
ε πιστεύτηκε στη
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Βουλή των Ελλήνων
Ελλήνων, δεν κοσ
κοσμούν
ούν απλώς το Μέγαρο του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
Κοινοβουλίου αλλά
αλλά,
μαζί
αζί μεε τα νεώτερα έργα τέχνης και ιστορικά τεκ
τεκμήρια
ήρια της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της
Βουλής προσφέρουν σε όλους μας
Βουλής,
ας ένα υψηλό δείγ
δείγμα
α πολιτικής αγωγής,
αγωγής αυτογνωσίας και
αισθητικής και μας
ας μυούν
υούν φαντασιακά στα ταξίδια του παρελθόντος
παρελθόντος, του παρόντος και του
μέλλοντος.
έλλοντος

Νίκος Βούτσης
Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων

έκθεση Μικρές Οδύσσειες έχει μια
ια ματιά
ατιά διαχρονική και βαθιά επίκαιρη.
επίκαιρη Καθημερινά
Καθη ερινά
βιώνου ε μικρές
βιώνουμε
ικρές και μεγάλες
εγάλες Οδύσσειες ελπίζοντας να φτάσουμε
φτάσου ε στην Ιθάκη μας.
ας
Μέσα από αυτήν την έκθεση μπορούμε
πορού ε να νιώσου
νιώσουμεε τη δύναμη
δύνα η και τη γοητεία της θάλασ
θάλασσας να ενώνει λαούς,
λαούς πολιτισμούς,
πολιτισ ούς κόσ
κόσμους
ους ολόκληρους όμοιους
ό οιους και διαφορετικούς,
διαφορετικούς
ιδέες τέχνες,
ιδέες,
τέχνες γλώσσες
γλώσσες, θρησκείες,
θρησκείες ελπίδες,
ελπίδες απογοητεύσεις
απογοητεύσεις, όνειρα:
όνειρα τον άνθρωπο μεε τους
ανθρώπους.
ανθρώπους
Τα έργα της αρχαίας τέχνης που εκτίθενται –έργα
έργα από τα μινωϊκά,
ινωϊκά τα μυκηναϊκά
υκηναϊκά και τα
ρω αϊκά χρόνια–
ρωμαϊκά
χρόνια συνο
συνομιλούν
ιλούν σε αυτόν τον χώρο μεε έργα ζωγράφων του 19ου
ου και του
20ού
ού αιώνα,
αιώνα συνδέοντας το χθες μεε το σήμερα.
σή ερα
Αυτός ο διάλογος ανά
ανάμεσα
εσα σε πανάρχαια σκαριά και ιστιοφόρα
ιστιοφόρα, α
αμφορείς
φορείς για λάδι και
αγγεία για αρώ
αρώματα,
ατα αγάλματα
αγάλ ατα από μάρμαρο
άρ αρο και αγάλ
αγάλματα
ατα στον καμβά
κα βά ζωντανεύει εικόνες
από το αέναο ταξίδι της ζωής.
ζωής

Η

Λυδία Κονιόρδου
Υπουργός Πολιτισ
Πολιτισμού
ού και Αθλητισ
Αθλητισμού
ού

Η θάλασσα δεν είναι η γκρίζα γλυκιά μας
ας μάνα;
άνα
[…] Είναι η μεγάλη
εγάλη γλυκιά μας
ας μάνα.
άνα
James Joyce, Οδυσσέας (1922)

μορφή
ορφή του Οδυσσέα,
Οδυσσέα του πολύτροπου ταξιδιώτη που «γνώρισε
γνώρισε πολιτείες πολλές
πολλές,
έ αθε πολλών ανθρώπων τις βουλές»
έμαθε
βουλές και έζησε κατα
καταμεσής
εσής στο πέλαγος πάθη πολλά
που τον σημάδεψαν,
ση άδεψαν για να γυρίσει τελικά ξανά στην Ιθάκη «γεμάτος
γε άτος περιπέτειες
περιπέτειες, γε
γεμάτος
άτος
γνώσεις έχει φορτιστεί μεε συμβολισμούς
γνώσεις»,
συ βολισ ούς πολλούς και ποικίλους
ποικίλους. Η περιπλάνηση,
περιπλάνηση η ανα
αναζήτηση η θάλασσα και το ταξίδι,
ζήτηση,
ταξίδι η καταδίωξη και η αναγκαστική φυγή
φυγή, η νοσταλγία και ο
νόστος η υπαρξιακή αγωνία,
νόστος,
αγωνία είναι κάποια από τα στοιχεία που έχουν συνδεθεί μεε το πρό
πρόσωπο του οομηρικού
ηρικού ήρωα
ήρωα.
Το όνομα
όνο α του Οδυσσέα απόκτησε τη δική του ζωή και έγινε ουσιαστικό,
ουσιαστικό οδύσσεια, το
οποίο επίσης έχει φορτιστεί μεε πολλαπλές ση
σημασιοδοτήσεις.
ασιοδοτήσεις Σήμερα,
Σή ερα που εκατοντάδες
πρόσφυγες και μετανάστες
ετανάστες ζουν τη δική τους οδύσσεια
οδύσσεια, διακινδυνεύοντας ακόμα
ακό α και τη
ζωή τους καθώς παλεύουν για να φτάσουν σε μια
ια Ευρώπη που πολλές φορές μοιάζει
οιάζει να
ξεχνάει τις αξίες τις οποίες επικαλείται,
επικαλείται είναι καλό να θυμόμαστε
θυ ό αστε ότι η περιπλάνηση δεν
είναι πάντα επιλογή (όπως
όπως και στην περίπτωση του Οδυσσέα
Οδυσσέα, άλλωστε
άλλωστε), αλλά και ότι η θά
θάλασσα μπορεί
πορεί να είναι γέφυρα που ενώνει αλλά και τάφρος που χωρίζει
χωρίζει. Έτσι,
Έτσι η έκθεση
«Δρόμοι
Δρό οι επιβίωσης»
επιβίωσης που οργάνωσε πέρυσι το Ίδρυμα
Ίδρυ α της Βουλής των Ελλήνων σε συνερσυνερ
γασία μεε την Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδας
Ελλάδας, συνομιλεί
συνο ιλεί μεε τον καλύτερο τρόπο μεε την έκέκ
θεση «Μικρές
Μικρές Οδύσσειες
Οδύσσειες» που φιλοξενούνται τώρα στο Περιστύλιο της Βουλής των
Ελλήνων.
Ελλήνων
Οι «Μικρές
Μικρές Οδύσσειες»
Οδύσσειες έρχονται να μας
ας αφηγηθούν
αφηγηθούν, μεε τρόπο μοναδικά
οναδικά ελκυστικό και
παραστατικό, ιστορίες από τη διαχρονική εεμπειρία
παραστατικό
πειρία του ταξιδιού και της θάλασσας
θάλασσας, στα χνάχνά
ρια του Οδυσσέα
Οδυσσέα. Προϊστορικές και κλασικές αρχαιότητες,
αρχαιότητες σε έναν πρωτότυπο διάλογο μεε
νεότερες ελληνικές θαλασσογραφίες και ευρωπαϊκούς ιστορικούς χάρτες,
χάρτες συνθέτουν μια
ια
εικονική πλοήγηση:
πλοήγηση ποντοπόρα ταξίδια και νοητές περιηγήσεις σε υλικά αγαθά και εμποε πο
ρικά δίκτυα
δίκτυα, αλλά και σε εικόνες
εικόνες, εεμπειρίες
πειρίες και συναισθή
συναισθήματα
ατα της ψυχής και του νου
νου,
μέσα
έσα από την ενατένιση της θάλασσας ως αφορμή
αφορ ή στοχασ
στοχασμού
ού και δημιουργικής
δη ιουργικής ανανοη
ανανοηματοδότησης
ατοδότησης της ζωής.
ζωής
Συνεργασία της Βιβλιοθήκης της Βουλής μεε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, η πε
περιοδική έκθεση «Μικρές
Μικρές Οδύσσειες»
Οδύσσειες αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης
επιτυχη ένης και αγαστής
συνεργασίας των δύο φορέων,
φορέων μετά
ετά την επίσης επιτυχη
επιτυχημένη
ένη περιοδική έκθεση «Ένα
Ένα
όνειρο ανάμεσα
ανά εσα σε υπέροχα ερείπια…»
ερείπια
(Σεπτέμβριος
Σεπτέ βριος 2015 – Ιούλιος 2016), που φιλοξεφιλοξε
νήθηκε στους χώρους του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου,
Μουσείου μεε δάνεια έργα τέχνης και
εικονογραφη ένες εκδόσεις από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής.
εικονογραφημένες
Βουλής Τώρα,
Τώρα το μεε

Η

γαλύτερο μουσείο
ουσείο της χώρας ανταποδίδει,
ανταποδίδει δανείζοντας στη Βουλή αρχαιότητες από τους
θησαυρούς του,
του στο πλαίσιο της προσπάθειας που συστηματικά
συστη ατικά καταβάλλει η Βιβλιοθήκη
της Βουλής για εξωστρεφή πολιτιστική πολιτική και για δράσεις ανοιχτές στην κοινωνία
κοινωνία,
είτε στους ανοιχτούς σε όλους και όλες χώρους του Ελληνικού Κοινοβουλίου είτε έξω
από αυτούς.
αυτούς
Κώστας Αθανασίου
Γενικός Γραμματέας
Γρα ατέας της Βουλής των Ελλήνων

«Καινούργιους
Καινούργιους τόπους δεν θα βρείς
βρείς,
δεν θάβρεις άλλες θάλασσες
θάλασσες»
Κ Π
Κ.
Π. Καβάφης
Καβάφης, Η πόλις (στίχ.
στίχ 9-13)

ε εξαιρετική τι
τιμή
ή το Υπουργείο Πολιτισμού
Πολιτισ ού και Αθλητισ
Αθλητισμού,
ού μέσω
έσω του σημαντικότεση αντικότε
ρου μουσείου
ουσείου της Ελλάδας,
Ελλάδας του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Μουσείου, συμπλέει
συ πλέει μεε το
σύ βολο της Ελληνικής Δημοκρατίας,
σύμβολο
Δη οκρατίας τη Βουλή των Ελλήνων,
Ελλήνων μέσω
έσω της Βιβλιοθήκης της
της,
μεε σκοπό να παρουσιάσει στο Περιστύλιο του Κοινοβουλίου μια
ια ξεχωριστή έκθεση για το
διαρκές ταξίδι στις θάλασσες του ελληνισμού.
ελληνισ ού
Πρόκειται για μια
ια έκθεση στην οποία ζωγραφικοί πίνακες νεώτερων Ελλήνων εικαστικών
συσχετίζονται δόκι
δόκιμα
α μεε αρχαιολογικά αντικεί
αντικείμενα
ενα που έφτασαν ως τις μέρες
έρες μας
ας από τα
προϊστορικά έως τα χρόνια της ύστερης αρχαιότητας
αρχαιότητας, μεε την πρόθεση να συναρθρώσουν
ένα μουσειακό
ουσειακό λόγο ο οποίος αισιοδοξεί να αποδώσει βιω
βιωματικά
ατικά στον επισκέπτη τη διαδια
χρονικότητα και την πολυση
πολυσημία
ία του θαλασσινού ταξιδιού για τον ελληνικό πολιτισμό.
πολιτισ ό
Εικόνες της ελληνικής θάλασσας και του ταξιδιού σ
σ’ αυτές συνδέονται σε επιμέρους
επι έρους
θε ατικές ενότητες μεε αρχαία τεχνουργή
θεματικές
τεχνουργήματα,
ατα τα οποία μεε τον ένα ή τον άλλο τρόπο μιλούν
ιλούν
για τη σημασία
ση ασία της ελληνικής ναυτοσύνης από την αυγή του ελληνικού πολιτισ
πολιτισμού
ού ως τις
μέρες
έρες μας.
ας
Με αυτό τον τρόπο,
τρόπο το πολυποίκιλο κοινό που επισκέπτεται το χώρο του Περιστυλίου
της Βουλής
Βουλής, εκτός του ότι θα έρθει σε επαφή μεε τις διαφορετικές όψεις των ελληνικών
θαλασσινών δρό
δρόμων,
ων θα έχει την ευκαιρία να συναισθανθεί την ποιητικότητα του ελληνικού
θαλάσσιου χώρου
χώρου, όπως αυτή αποτυπώθηκε διαχρονικά από τους ανθρώπους που ζουν
και δρουν σε αυτόν εδώ και χιλιάδες χρόνια.
χρόνια
Ακολουθώντας ένα σαφές και ξεκάθαρο μουσειακό
ουσειακό σκεπτικό και μια
ια απλή αλλά ου
ουσιαστική διάκριση σε δυο κυρίως ενότητες που μεε τη σειρά τους διαιρούνται σε έξι υπο
υποενότητες τα ανό
ενότητες,
ανόμοια
οια αλλά συναφή αντικείμενα
αντικεί ενα συνδιαλέγονται σε ένα πλαίσιο άρτιας
μουσειογραφικής
ουσειογραφικής έκφρασης.
έκφρασης
Δεν μπορούμε
πορού ε παρά να συγχαρού
συγχαρούμεε τους δυο φορείς που σχεδίασαν και υλοποίησαν
άψογα αυτή την έκθεση,
έκθεση προβάλλοντας αποτελεσματικά
αποτελεσ ατικά το πλούσιο πολιτιστικό μας
ας από
απόθε α είτε πρόκειται για σύγχρονο και νεώτερο,
θεμα,
νεώτερο είτε για την πολιτιστική μας
ας κληρονο
κληρονομιά.
ιά
Σίγουροι για την αίσια συνέχιση αυτής της πολλά υποσχό
υποσχόμενης
ενης συνεργασίας
συνεργασίας, ευχό
ευχόμαστε
αστε
καλό ταξίδι στην παρούσα δράση και ελπίζουμε
ελπίζου ε ανάλογες πρωτοβουλίες να εμπεδωθούν
ε πεδωθούν
και να καλλιεργηθούν ευρύτερα.
ευρύτερα
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Δρ Μαρία Ανδρεαδάκη – Βλαζάκη
Γενική Γραμματέας
Γρα ατέας
Υπουργείο Πολιτισ
Πολιτισμού
ού και Αθλητισ
Αθλητισμού
ού

ίνουν μεγάλη
εγάλη χαρά οι συνεργασίες.
συνεργασίες Φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά δη
δημιουργώνιουργών
τας γερά δίκτυα επικοινωνίας,
επικοινωνίας στερεώνοντας κοινές αξίες και καλλιεργώντας το συλ
συλλογικό Η αμοιβαιότητα
λογικό.
α οιβαιότητα μιας
ιας νέας συνέργιας μεε το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
παρουσιάζεται στην έκθεση «Μικρές
Μικρές Οδύσσειες»
Οδύσσειες μεε αφορμή
αφορ ή την συμπλήρωση
συ πλήρωση 150 χρόνων
από την θε
θεμελίωσή
ελίωσή του.
του
Η Βιβλιοθήκη της Βουλής μεε κύρια αποστολή την υποστήριξη του κοινοβουλευτικού
έργου και στην συνέχεια την συγκέντρωση,
συγκέντρωση την τεκ
τεκμηρίωση
ηρίωση και την φροντίδα του καθώς
και την διάχυσή του στους πολίτες
πολίτες, υπηρετεί και άλλες
άλλες, πολλαπλές αποστολές χάρη στον
πλούτο των συλλογών της και την συνειδητή βούλησή της να έχει ενεργό κοινωνικό ρόλο˙
ρόλο
όπως άλλωστε συμβαίνει
συ βαίνει όλο και συχνότερα μεε τις κοινοβουλευτικές βιβλιοθήκες στον
κόσ ο που διαγράφουν μια
κόσμο
ια αυξανόμενη
αυξανό ενη πολιτική «ανοιχτοσύνης»
ανοιχτοσύνης (openness). Πάντα συν
συντονισ ένη μεε την Εθνική Βιβλιοθήκη μεε την οποία την χρονιά που μας
τονισμένη
ας πέρασε,
πέρασε έχει υπουπο
γράψει Σύ
Σύμφωνο
φωνο Συνεργασίας αλλά και το σύνολο του δυναμικού
δυνα ικού των ελληνικών
βιβλιοθηκών.
βιβλιοθηκών
Στο πλαίσιο της Έκθεσης δημιουργείται
δη ιουργείται ένα αφήγη
αφήγημα
α εεμπνευσμένο
πνευσ ένο από τον Οδυσσέα,
Οδυσσέα
βασιλιά της Ιθάκης
Ιθάκης, ήρωα του Τρωικού Πολέ
Πολέμου
ου που μεε την επινόηση του Δούρειου Ίππου
έδωσε και την λήξη του μετά
ετά από δέκα χρόνια εχθροπραξιών
εχθροπραξιών, για να αρχίσει το ταξίδι της
επιστροφής προς το νησί του που διήρκεσε άλλα δέκα χρόνια.
χρόνια Από την προνομιακή
προνο ιακή του
θέση ο πολυμήχανος
θέση,
πολυ ήχανος και πολυτάλαντος Οδυσσέας περνά στην κατάσταση του μακροχρόακροχρό
νιου πλάνητα στις θάλασσες του γυρισμού,
γυρισ ού του μόνου
όνου επιζώντα και ναυαγού στις ακτές
του νησιού των Φαιάκων και εντέλει πρόσφυγα στον ίδιο του τον τόπο όπου καλείται να
Οδύσδιεκδικήσει δυναμικά
δυνα ικά και αποτελεσματικά
αποτελεσ ατικά τα αξιώματα
αξιώ ατα και την οικογένειά του.
του Η Οδύσ
Ό ηρου έγινε συνώνυμο
συνώνυ ο του μεγάλου,
εγάλου πολυετούς και γε
γεμάτου
άτου περιπέτειες
σεια, έργο του Όμηρου,
ταξιδιού συνδεδε
συνδεδεμένη,
ένη κυρίως
κυρίως, μεε την δύσβατη θάλασσα
θάλασσα. Οι «Μικρές
Μικρές Οδύσσειες
Οδύσσειες» αναφέαναφέ
ρονται στην σχέση και τα αισθήματα
αισθή ατα των ανθρώπων μεε τον πόντο
πόντο, την θάλασσα που ενώνει
τους από
απόμακρους
ακρους ορίζοντες και επιτρέπει την επικοινωνία,
επικοινωνία μέσα
έσα από τεχνή
τεχνήματα
ατα και έργα
που χρονολογούνται από τους προϊστορικούς χρόνους και φτάνουν έως το σή
σήμερα.
ερα
Τα εξαιρετικά υλικά που στηρίζουν το αφήγη
αφήγημα
α προέρχονται και από τους δύο φορείς
φορείς.
Από τις συλλογές του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου παρουσιάζονται 35 επιλεγ
επιλεγμένα
ένα
αρχαία έργα υψηλής τέχνης.
τέχνης Από την πλευρά της η Βιβλιοθήκη της Βουλής συνεισφέρει
ζωγραφικούς πίνακες
πίνακες, περιηγητικές εκδόσεις,
εκδόσεις χαρακτικά και χάρτες.
χάρτες
Η Συλλογή Έργων Τέχνης που άρχισε να συγκροτείται το 1995 ακολουθώντας τις κατευ
κατευθυντήριες γρα
γραμμές
ές της αντίστοιχης Επιτροπής
Επιτροπής, περιλαμβάνει
περιλα βάνει σήμερα
σή ερα σχεδόν 850 έργα όλων
των εικαστικών τεχνών που αντιπροσωπεύουν μεε επάρκεια το πάνθεον των Ελλήνων ζωγρά
ζωγράφων του 19ου
ου και 20ού
ού αιώνα όλων των σχολών και ρευμάτων.
ρευ άτων Η Συλλογή είναι δημοσιευμένη
δη οσιευ ένη
σε λεύκωμα
λεύκω α που καλύπτει το μεγαλύτερο
εγαλύτερο μέρος
έρος της.
της Από τις Ειδικές Συλλογές προέρχονται
οι εντυπωσιακές εκδόσεις των περιηγητικών κειμένων,
κει ένων τα χαρακτικά και οι χάρτες.
χάρτες
Αναδεικνύεται ένα μέρος
έρος της ενδιαφέρουσας Συλλογής Χαρτών της Βιβλιοθήκης της
Βουλής που αριθμεί
αριθ εί περί τους 5000 χάρτες που χρονολογούνται από τον 16οο αιώνα έως
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σήμερα.
σή
ερα Συλλογή που καταβάλλεται προσπάθεια να «ξυπνήσει»:
ξυπνήσει να αναπτυχθεί μεε νέες
προσκτήσεις σύγχρονου υλικού μεε τολμηρούς
τολ ηρούς και ευφάνταστους τρόπους που έχουν
στρα ένο το βλέμμα
στραμμένο
βλέ α τους προς το μέλλον.
έλλον Να τεκ
τεκμηριωθεί,
ηριωθεί να ψηφιοποιηθεί και να αναραναρ
τηθεί ώστε να καταστεί γνωστή και επισκέψιμη
επισκέψι η από τους πλοηγούς του διαδικτύου
διαδικτύου. Να
ενθαρρύνει και να στηρίξει
στηρίξει, από την πλευρά της το κατά το δυνατόν
δυνατόν, την αδύναμη
αδύνα η γεω
γεωγραφική και χαρτογραφική παράδοση της χώρας μας.
ας Η Βιβλιοθήκη έχει διαθέσει αντίτυπα
χαρτών προκειμένου
προκει ένου να εκτεθούν σε εκθέσεις φορέων και ιδρυ
ιδρυμάτων
άτων και ανταποκρίνεται
πρόθυ α σε ερευνητές που επιθυμούν
πρόθυμα
επιθυ ούν να μελετήσουν
ελετήσουν την Συλλογή.
Συλλογή
Οι χαρτογραφικές αποτυπώσεις παρ
παρ’ όλες τις τεχνικές προϋποθέσεις που προσφέρουν
οι νέες τεχνολογίες
τεχνολογίες, παρα
παραμένουν
ένουν ερμηνευτικά
ερ ηνευτικά εργαλεία καθώς οι συντάκτες εξακολουθούν
να προβαίνουν σε επιλογές
επιλογές, αυτόματα
αυτό ατα και ασυνείδητα ή και ενσυνείδητα για να εκφράσουν
μια
ια άποψη
άποψη, σε σχέση μεε τα στοιχεία που παρουσιάζουν και τον τρόπο που τα εεμφανίζουν.
φανίζουν
Οι χάρτες ανταποκρίνονται στην γνώση και τις αντιλήψεις που αντιστοιχούν στην εποχή
και την κοινωνία που τους παρήγαγε
παρήγαγε. Ο Ρήγας μεε την ιστορική Χάρτα του δεν προσπάθησε
τόσο να καταγράψει την πραγ
πραγματικότητα
ατικότητα αλλά επιδίωξή του ήταν η διαμόρφωση
δια όρφωση συγκεσυγκε
κρι ένης πρότασης διαχείρισης του γεωγραφικού χώρου εφόσον η Οθω
κριμένης
Οθωμανική
ανική Αυτοκρα
Αυτοκρατορία αποτραβιόταν από τα ευρωπαϊκά εδάφη που κατείχε.
κατείχε
Οι χάρτες παρουσιάζουν υψηλό βαθμό
βαθ ό εικαστικότητας
εικαστικότητας, συνδυάζοντας το σχέδιο,
σχέδιο φορές
και τα χρώματα,
χρώ ατα μικρής
ικρής κλίμακας
κλί ακας ζωγραφική,
ζωγραφική τον γραπτό λόγο
λόγο, την καλλιγραφία
καλλιγραφία, τον συμσυ
βολισ ό μεε τα ειδικά σύμβολα
βολισμό
σύ βολα που χρησι
χρησιμοποιούν
οποιούν και την τυπογραφική τεχνολογία.
τεχνολογία Απο
Αποτελούν ιδανικά εκθεσιακά τεκμήρια.
τεκ ήρια
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι και όσες συνέβαλαν στην ομαδική
ο αδική προ
προσπάθεια μεε την γνώση
γνώση, τις δεξιότητές
δεξιότητές, τον συντονισμό
συντονισ ό τους για το άρτιο αποτέλεσμα
αποτέλεσ α της
Έκθεσης και του Καταλόγου που την συνοδεύει.
συνοδεύει

Έλλη Δρούλια
Ιστορικός Προϊσταμένη
Ιστορικός,
Προϊστα ένη της Διεύθυνσης Βιβλιοθήκης της Βουλής

ία νέα έκθεση,
έκθεση σύνδρο
σύνδρομος
ος της μείζονος
είζονος έκθεσης «Οδύσσειες»
Οδύσσειες στο Εθνικό ΑρχαιΑρχαι
ολογικό Μουσείο και ανταποδοτική της περιοδικής Ένα όνειρο ανά
ανάμεσα
εσα σε υπέροχα
ερείπια περίπατος στην Αθήνα των Περιηγητών
ερείπια…
Περιηγητών, 17ος-19ος
ος ος αι.
αι , που παρουσιάστηκε στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο σε συνδιοργάνωση μεε την Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελ
Ελλήνων η έκθεση αυτή μεε θε
λήνων,
θεματικό
ατικό προσδιορισ
προσδιορισμόό «Μικρές
Μικρές Οδύσσειες:
Οδύσσειες εικόνες του ταξιδιού
στις ελληνικές θάλασσες από την προϊστορική αρχαιότητα στους νεώτερους χρόνους»,
χρόνους
που συνδιοργανώνει το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο μεε την Βιβλιοθήκη της Βουλής των
Ελλήνων στο περιστύλιο της Βουλής,
Βουλής από τον Μάρτιο έως τον Ιούλιο του 2017, διευρύνει
και νοηματοδοτεί
νοη ατοδοτεί την αέναη διαχρονία της Ελληνικής ναυτοσύνης και του πλού «επί
επί οίνοπα
πόντον Ο ερευνητικός οίστρος των Ελλήνων βρήκε στην θάλασσα τον δίαυλο της εεκκπόντον».
πολιτιστικής και αργοναυτικής τους εποποιΐας,
εποποιΐας που πιστοποιεί την διείσδυσή τους στις
εσχατιές των θαλασσών μέσα
έσα από οικιστικά τεκμήρια
τεκ ήρια και συμπαρομαρτούντα
συ παρο αρτούντα τεχνή
τεχνήματα,
ατα
που αναβιώνουν μέσα
έσα από έργα καλλιτεχνικής έέμπνευσης
πνευσης σύγχρονων δη
δημιουργών
ιουργών εκ
εκφραστών του Οδυσσειακού τους Νόστου.
Νόστου
Η νέα έκθεση αποτυπώνει και επικαιροποιεί πανορα
πανοραμικά
ικά την συ
συμβιωτική
βιωτική αλληλεξάραλληλεξάρ
τηση του Ελληνικού Έθνους μεε την θάλασσα,
θάλασσα πεδίο δράσης και δη
δημιουργίας
ιουργίας της ιδιοσυγ
ιδιοσυγκρασιακής του φυσιογνω
φυσιογνωμίας,
ίας της αναζήτησης,
αναζήτησης της καινοτομίας
καινοτο ίας και της οικουμενικής
οικου ενικής
βιοθεωρίας του,
του κυρίαρχων αρχών του ελληνικού πνεύματος
πνεύ ατος και ήθους.
ήθους
Η νέα έκθεση προβάλλει και λα
λαμπρύνει
πρύνει την ναυτική παράδοσή μας,
ας διδάσκει,
διδάσκει εμπνέει
ε πνέει
και παρακινεί σε αναβίωση και συνέχιση του βιώ
βιώματος,
ατος που αναδεικνύει τους Έλληνες
θαλασσοπόρους ιδαλγούς της ανεκτίμητης
ανεκτί ητης κληρονομιάς
κληρονο ιάς τους και πρωτοπόρους της πα
πανανθρώπινης συνεκτικότητας και της οικουμενικής
οικου ενικής συνεργίας.
συνεργίας

Μ

Δρ Έλενα Κόρκα
Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονο
Κληρονομιάς
ιάς

Εισαγωγή στις Μικρές Οδύσσειες

Έτσι κι αλλιώς στα μέρη
έρη τα δικά μας
ας
πάντα ταξιδεύα
ταξιδεύαμεε
Οδυσσέας Ελύτης
Ελύτης, Η Οδύσσεια

τις 3 Οκτωβρίου 2016 το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο γιόρτασε τη συμπλήρωση
συ πλήρωση 150
χρόνων από τη θε
θεμελίωσή
ελίωσή του.
του Τιμώντας
Τι ώντας τη σημαντική
ση αντική αυτή επέτειο εγκαινίασε τις
«Οδύσσειες»,
Οδύσσειες μια
ια αρχαιολογική
αρχαιολογική, ση
σημειολογική
ειολογική και ποιητική έκθεση που εμπνέεται
ε πνέεται από το
ο ηρικό έπος και τον αρχετυπικό χαρακτήρα του Οδυσσέα
ομηρικό
Οδυσσέα. Το εκθεσειακό αφήγη
αφήγημα
α δια
διατρέχει τις κοινωνίες που αναπτύχθηκαν στον Ελλαδικό πολιτισ
πολιτισμικό
ικό χώρο από την 5η
η χι
χιλιετία π
π.Χ.
Χ μέχρι
έχρι την ύστερη αρχαιότητα και επιχειρεί να αναπαραστήσει το μακρύ
ακρύ και
περιπετειώδες χρονικό του ανθρώπου ταξιδευτή.
ταξιδευτή Μεγάλοι σύγχρονοι ποιητές,
ποιητές ο Κ.Π.
Κ Π Κα
Καβάφης ο Γ
βάφης,
Γ. Σεφέρης,
Σεφέρης ο Ο.
Ο Ελύτης και ο Γ.
Γ Ρίτσος,
Ρίτσος προσφέρουν τον μίτο
ίτο που γεφυρώνει το
χθες μεε το σήμερα
σή ερα μέσα
έσα από ένα ιδιότυπο διάλογο,
διάλογο υπερχρονικό και επίκαιρο
επίκαιρο, για το ταξίδι
έρωτα τον θάνατο και την ανθρώπινη δημιουργία.
δη ιουργία
τις Ιθάκες, τον έρωτα,
Προοί ιο για την επέτειο της θεμελίωσης
Προοίμιο
θε ελίωσης του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου αποαπο
ανά εσα σε υπέροχα ερείπια… Περίπατος στην Αθήνα των
τέλεσε η έκθεση «Ένα όνειρο ανάμεσα
περιηγητών 17ος–19ος
περιηγητών,
ος ος αιώνας
αιώνας» (Σεπτέμβριος
Σεπτέ βριος 2015 – Ιούλιος 2016), μεε αθηναϊκές αρχαι
αρχαιότητες που ήρθαν στο φως ανασκαφικά και μεε εικόνες Ευρωπαίων περιηγητών για την
Αθήνα ως μητρόπολη
ητρόπολη του κλασικού πολιτισμού,
πολιτισ ού σε έργα τέχνης και εικονογραφη
εικονογραφημένες
ένες
εκδόσεις Η έκθεση αυτή αποτέλεσε την πρώτη συνεργασία ανάμεσα
εκδόσεις.
ανά εσα στο Εθνικό Αρχαι
Αρχαιολογικό Μουσείο και τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων,
Ελλήνων συνδυάζοντας 35 μαρμάρινα
αρ άρινα
γλυπτά από τις συλλογές του Μουσείου μεε 14 ζωγραφικούς πίνακες και χαρακτικά και 22
εικονογραφη ένες εκδόσεις από τις συλλογές της Βιβλιοθήκης.
εικονογραφημένες
Βιβλιοθήκης Η εικονική αυτή περιήπεριή
γηση στην Αθήνα των αρχαιοδιφών και του Κλασικισμού
Κλασικισ ού ανέδειξε το πολιτισμικό
πολιτισ ικό περιπερι
βάλλον μέσα
έσα από το οποίο συστηματοποιήθηκε
συστη ατοποιήθηκε η αρχαιολογική έρευνα και γεννήθηκε το
ίδιο το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Μουσείο Γι’
Γι αυτό και λειτούργησε ως προπομπός
προπο πός των επε
επετειακών εκδηλώσεων που κορυφώθηκαν μεε τις Οδύσσειες.
Σε ανταπόδοση της ευτυχούς συνεργασίας μας,
ας κατά την οποία η Βιβλιοθήκη της ΒουΒου
λής δάνεισε για πρώτη φορά έναν σημαντικό
ση αντικό αριθμό
αριθ ό μοναδικών
οναδικών κομματιών
κο ατιών από τη Συλλογή
Έργων Τέχνης και τις Ειδικές Συλλογές της,
της το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο δανείζει στο
Ελληνικό Κοινοβούλιο 35 επιλεγ
επιλεγμένες
ένες αρχαιότητες.
αρχαιότητες Σε συνδυασ
συνδυασμό
ό μεε 21 πίνακες νεοελνεοελ
ληνικής ζωγραφικής και 21 ιστορικούς χάρτες,
χάρτες από τη Συλλογή Έργων Τέχνης και τη Χαρ
Χαρτοθήκη της Βιβλιοθήκης της Βουλής,
Βουλής απαρτίζουν την περιοδική έκθεση «Μικρές
Μικρές
Οδύσσειες».
Οδύσσειες

Σ
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Η νέα αυτή συνέκθεσή μας,
ας στο μέγαρο
έγαρο της Βουλής των Ελλήνων τώρα
τώρα, στο λεγόμενο
λεγό ενο
Περιστύλιο της Αίθουσας της Ολο
Ολομέλειας,
έλειας δεν αποτελεί απλώς ένα παράρτη
παράρτημα
α της μεγάλης
εγάλης
ια άλλη εκδοχή της
της. Από τη μια
ια μεριά,
εριά η Βουλή
έκθεσης Οδύσσειες, αλλά περισσότερο μια
των Ελλήνων τι
τιμά
ά το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και τον εορταστικό χαρακτήρα των
εκδηλώσεων που συνεχίζονται μεε πυρήνα τις Οδύσσειε
Οδύσσειεςς · από την άλλη
άλλη, ο «διάλογος»
διάλογος των
αρχαιοτήτων μεε έργα τέχνης και ιστορικά τεκμήρια
τεκ ήρια της νεώτερης εποχής ανανοη
ανανοηματοδοτεί
ατοδοτεί
τις Οδύσσειες.
Οι Μικρές Οδύσσειες δεν φιλοδοξούν να παρουσιάσουν εξαντλητικά την ιδέα και τις
πτυχές της μεγάλης
εγάλης έκθεσης
έκθεσης, αλλά έχουν περισσότερο χειρονομιακό
χειρονο ιακό χαρακτήρα και καλκαλ
λιτεχνική αισθητική προσέγγιση.
λιτεχνική,
προσέγγιση Ό,τι
Ό τι ωστόσο στερούνται σε έκταση και πλήθος αντικειαντικει
μένων,
ένων το κερδίζουν σε ιστορικό βάθος και πολιτισμικό
πολιτισ ικό φορτίο,
φορτίο καθώς προϊστορικά
τεχνουργή ατα συνδιαλέγονται,
τεχνουργήματα
συνδιαλέγονται κατά τρόπο πρωτότυπο
πρωτότυπο, μεε θαλασσογραφίες της νεοελνεοελ
ληνικής ζωγραφικής
ζωγραφικής, καθώς και μεε τυπώματα
τυπώ ατα της ευρωπαϊκής χαρτογραφίας.
χαρτογραφίας
ει
Συνολικά τα ποικιλοειδή εκθέ
Συνολικά,
εκθέματα
ατα στις Μικρές Οδύσσειες προσφέρουν στον θεατή εικόνες του ταξιδιού στις ελληνικές θάλασσες από την προϊστορική αρχαιότητα στους νεώνεώ
τερους χρόνους
χρόνους, αναδεικνύοντας τον διαχρονικό,
διαχρονικό πολύση
πολύσημο
ο και ποιητικό χαρακτήρα του.
του
Σε ετούτη λοιπόν την επαναπραγ
επαναπραγμάτευση
άτευση εστιάζουμε
εστιάζου ε περισσότερο στην έννοια του ταξιδιού
στις θάλασσες όπου άκμασε
άκ ασε ο ελληνισμός,
ελληνισ ός μεε επίκεντρο το Αιγαίο.
Αιγαίο

Η έκθεση αρθρώνεται σε τρεις μεγάλες
εγάλες ενότητες.
ενότητες Στην πρώτη
πρώτη, μεε τίτλο «Το
Το αέναο ταξίδι
στις ελληνικές θάλασσες
θάλασσες», καθώς και στη δεύτερη,
δεύτερη μεε θέ
θέμα
α «Η
Η θάλασσα πηγή καλλιτεκαλλιτε
χνικής έέμπνευσης»,
πνευσης επιλεγ
επιλεγμένες
ένες αρχαιότητες
αρχαιότητες, στην πλειονότητά τους από την προϊστορική
συλλογή του Μουσείου
Μουσείου, συνο
συνομιλούν
ιλούν μεε διαλεγμένους
διαλεγ ένους ζωγραφικούς πίνακες νεοελλήνων
καλλιτεχνών από τη Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής
καλλιτεχνών,
Βουλής, δημιουργώντας
δη ιουργώντας εκλεκτικές συγσυγ
γένειες μεε κριτήρια νοηματικά,
γένειες,
νοη ατικά εικονογραφικά
εικονογραφικά, στυλιστικά,
στυλιστικά αισθητικά
αισθητικά. Στην τρίτη ενότητα,
ενότητα
μεε τίτλο «Αρχιπέλαγος
Αρχιπέλαγος χαρτώο:
χαρτώο η θάλασσα του ελληνισμού»,
ελληνισ ού παρουσιάζονται εξαιρετικά
τεκ ήρια της ιστορικής χαρτογραφίας για το Αιγαίο και ευρύτερα τον ελλαδικό χώρο,
τεκμήρια
χώρο που
μεε τη σειρά τους συσχετίζονται μεε τις αρχαιότητες και τους πίνακες των δύο προηγού
προηγούμενων
ενων
ενοτήτων.
ενοτήτων
διαρΣτην 1η
η ενότητα
ενότητα, μεε το Αέναο ταξίδι στις ελληνικές θάλασσες, παρουσιάζονται οι διαρ
κείς και ισχυροί δεσ
δεσμοί
οί του ελληνικού λαού μεε τη ναυτοσύνη και συνακόλουθα μεε τις συσυ
ναφείς οικονομικές
οικονο ικές δραστηριότητες
δραστηριότητες, στις οποίες βασίστηκε η ανάπτυξη και η εξωστρέφεια
του ελληνισ
ελληνισμού
ού διαχρονικά.
διαχρονικά Η θάλασσα
θάλασσα, ως βασικό στοιχείο του ελληνικού χώρου,
χώρου απο
αποτέλεσε πεδίο όχι απομόνωσης,
απο όνωσης αλλά,
αλλά αντίθετα,
αντίθετα επαφής.
επαφής Ως συνδετικό λοιπόν στοιχείο,
στοιχείο κακα
θόρισε τον όσ
όσμωση
ωση των κατοίκων του,
του μέσω
έσω των ανταλλαγών τόσο σε πρακτικό επίπεδο
επίπεδο,
όσο και σε ευρύτερο πολιτισμικό.
πολιτισ ικό
Μία μνημειακή
νη ειακή καραβογραφία / θαλασσογραφία του ευρωπαϊκού χώρου από Έλληνα
ζωγράφο μία
ζωγράφο,
ία παράσταση πλοίου στο «μυστηριώδες»
υστηριώδες τηγανόσχη
τηγανόσχημο
ο σκεύος κι ένα χάλκινο
ο οίω α σκάφους (αρ.
ομοίωμα
αρ κατ.
κατ 1-3) ανοίγουν υπαινικτικά την έκθεση,
έκθεση μεε την υποενότητα για
το ποντοπόρο ταξίδι (ἐπὶ οἴνοπα πόντον). Το εμπόριο
ε πόριο εικονοποιείται μεε ζωγραφικές απειαπει
κονίσεις καραβιών (αρ.
αρ κατ.
κατ 4, 7) και μεε α
αμφορείς,
φορείς μυκηναϊκούς
υκηναϊκούς και χαναανίτικους (αρ.
αρ
κατ 5, 6, 8). Η αλιεία αναπαρίσταται μεε τον εμβληματικό
κατ.
ε βλη ατικό ψαρά από τη Φυλακωπή της
Μήλου (αρ.
αρ κατ
κατ. 10) και μεε θελκτικές ζωγραφικές εικόνες που αποδίδουν ψαράδες
ψαράδες, βάρκες
και δίχτυα (αρ.
αρ κατ.
κατ 9, 11, 12).
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Στη 2η
η ενότητα
ενότητα, μεε θέ
θέμα
α τη Θάλασσα ως πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης
έ πνευσης, παρουσιάζεται
η εικαστική αποτύπωση του θαλάσσιου στοιχείου,
στοιχείου είτε του τοπίου καθαυτού είτε επιμέρους
επι έρους
μοτίβων,
οτίβων στις παραστατικές τέχνες του ελληνισμού
ελληνισ ού διαχρονικά.
διαχρονικά Ο στοχαστικός χαρακτήρας
της ελληνικής θάλασσας προκαλεί την ενατένιση όχι μόνον
όνον της φύσης,
φύσης αλλά και της αν
ανθρώπινης παρουσίας που την εμψυχώνει.
ε ψυχώνει Παράλληλα
Παράλληλα, οπτικοποιείται ενδεικτικά η πρόσ
πρόσληψη της αρχαιότητας από τη νεώτερη ελληνική ζωγραφική,
ζωγραφική μέσω
έσω της επίδρασης του
ο ηρικού μύθου
ομηρικού
ύθου και της κλασικής εικονογραφίας
εικονογραφίας.
χώρου, μεε την ήρε
ήρεμη
η ατμόσφαιρά
ατ όσφαιρά τους,
τους αποτυπώαποτυπώ
Οι θαλάσσιοι τόποι του ελληνικού χώρου
νονται σε μια
ια σειρά ενδιαφέρουσες νεώτερες θαλασσογραφίες (αρ.
αρ κατ
κατ. 13-16, 19, 21), ενώ
τα στοιχεία και τα μοτίβα
οτίβα που περικλείουν αντιπροσωπεύονται από χαρακτηριστικά ευρή
ευρήματα,
ατα κοχύλια και βότσαλα (αρ.
αρ κατ.
κατ 22, 20), και μινωϊκές
ινωϊκές παραστάσεις μεε ναυτίλους και
βράχια, οι ακτές και ο ουρανός, ως ιδιαίτερα ενδιαφέροντα
πολύποδες (αρ.
αρ κατ.
κατ 17-18). Τα βράχια
στοιχεία του θαλάσσιου τοπίου στην εικαστική αναπαράσταση
αναπαράσταση, εμπνέουν
ε πνέουν τόσο το
τονν ανώνυμο
ανώνυ ο
προϊστορικό δημιουργό,
δη ιουργό είτε στο σχή
σχήμα
α των αγγείων (αρ.
αρ κατ.
κατ 37-38) είτε στα μοτίβα
οτίβα της δια
διακόσ ησης (αρ.
κόσμησης
αρ κατ
κατ. 26-32, 34), όσο και τον επώνυμο
επώνυ ο νεοέλληνα ζωγράφο (αρ.
αρ κατ
κατ. 23-25,
33, 35). Παράλληλα
Παράλληλα, ο άνθρωπος που ατενίζει στοχαστικά τη θάλασσα
θάλασσα, αναζητώντας απαναπαν
τήσεις ή διεξόδους στα υπαρξιακά του ερωτήματα,
ερωτή ατα αντιπροσωπεύεται
αντιπροσωπεύεται, ενδεικτικά
ενδεικτικά, από τα
μυστηριακά
υστηριακά κυκλαδικά ειδώλια (αρ.
αρ κατ.
κατ 36) και τις αινιγ
αινιγματικές
ατικές φιγούρες της σύγχρονης
ση ασίας για την ομηρική
ο ηρική παπα
ζωγραφικής (αρ.
αρ κατ.
κατ 39). Ο νόστος, έννοια κεφαλαιώδους σημασίας
ρακαταθήκη υποδηλώνεται από το νοσταλγικό ζωγραφικό ακρογιάλι (αρ.
ρακαταθήκη,
αρ κατ.
κατ 40), τον μοο
ναχικό ιματιοφόρο
ι ατιοφόρο της ύστερης αρχαιότητας (αρ.
αρ κατ.
κατ 41) και τις ανάλογες μορφές
ορφές της
μεταφυσικής
εταφυσικής ζωγραφικής (αρ.
αρ κατ.
κατ 42-43).
ελληνισμού
ού.
Στην 3η
η ενότητα παρουσιάζεται το Αρχιπέλαγος χαρτώο ως η θάλασσα του ελληνισ
Εδώ εκτίθενται ιστορικά κομμάτια
κο άτια της ευρωπαϊκής χαρτογραφίας
χαρτογραφίας, είτε ως μονόφυλλα
ονόφυλλα τυ
τυπώ ατα είτε ως εικονογράφηση σχετικών εκδόσεων,
πώματα
εκδόσεων που εκτείνονται χρονολογικά από
την όψι
όψιμη
η Αναγέννηση του 16ου
ου αιώνα μέχρι
έχρι και τον Διαφωτισμό
Διαφωτισ ό του 18ου
ου αιώνα,
αιώνα καλύ
καλύπτοντας επομένως
επο ένως τη νεωτερική ευρωπαϊκή περίοδο
περίοδο. Χαρτογραφείται ο ελλαδικός χώρος
μεε το Αιγαίο στο κέντρο του,
του καταδεικνύοντας την αντιμετώπιση
αντι ετώπιση του Αρχιπελάγους από
τον ευρωπαϊκό πολιτισ
πολιτισμόό ως της κατεξοχήν ελληνικής θάλασσας,
θάλασσας ακόμη
ακό η και σε περιόδους
που το ελληνικό στοιχείο έχει υποχωρήσει από το ιστορικό γίγνεσθαι.
γίγνεσθαι
Οι χάρτες του 16ου,
ου 17ου
ου και 18ου
ου αιώνα,
αιώνα μέσα
έσα βοηθητικά των ταξιδιών και ταυτοχρόνως
παράγωγα δηλωτικά της αντίληψης και της παιδείας της εποχής,
εποχής συνδέονται όχι μόνον
όνον θεθε
ματικά
ατικά μεε τον ελληνικό χώρο,
χώρο αλλά και νοηματικά
νοη ατικά μεε τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό,
πολιτισ ό αφού
εκκινούν από την πρότυπη Γεωγραφία του Κλαύδιου Πτολε
Πτολεμαίου
αίου (αρ.
αρ κατ.
κατ 44, 46), εικοεικο
νογραφούν το έργο του Στράβωνα (αρ.
αρ κατ.
κατ 48) και προσπαθούν να ανασυστήσουν την ειει
κόνα της αρχαίας Ελλάδας (αρ.
αρ κατ.
κατ 61, 64). Η Ελλάδα και το Αρχιπέλαγος στους μεγάλους
εγάλους
άτλαντες του Ortelius και του Mercator (αρ
αρ. κατ
κατ. 47, 50), ως εικονογράφηση στα νησολόγια
των Bordone, Porcacchi, Boschini και Dapper (αρ
αρ. κατ
κατ. 45, 51, 53, 55-56) και στα περιηπεριη
γητικά έργα των Pococke, Bowen και Choiseul-Gouffier (αρ
αρ. κατ
κατ. 59, 60, 63), μεε τις περίπερί
τεχνες διακοσ
διακοσμήσεις
ήσεις στα έργα των Cluverius, Vischer, Weigel και Delisle (αρ
αρ. κατ
κατ. 52, 54,
57, 62), αποτυπώνονται ως ο θαλάσσιος χώρος που συνδέει την Ευρώπη μεε την ανατολική
Μεσόγειο όχι μόνον
Μεσόγειο,
όνον οικονο
οικονομικά,
ικά αλλά και ιστορικά και πολιτισμικά.
πολιτισ ικά Ανάμεσα
Ανά εσα σε αυτούς
τους δυτικοευρωπαίους χαρτογράφους ξεχωρίζει ο Έλληνας λόγιος Νικόλαος Σοφιανός
(αρ.
αρ κατ.
κατ 49, 58), που θα προσπαθήσει να συνδέσει τον νεώτερο ελληνισμό
ελληνισ ό μεε το ιστορικό
παρελθόν του
του.
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Αυτή ακριβώς η διασύνδεση του νεώτερου και σύγχρονου ελληνισ
ελληνισμού
ού μεε το παρελθόν
του όχι μόνον
του,
όνον το ιστορικό –που
που μελετούσε
ελετούσε ο Σοφιανός φιλολογικά
φιλολογικά– αλλά και το προϊστοπροϊστο
ρικό –που
που ο Κερκυραίος ουμανιστής
ου ανιστής δεν μπορούσε
πορούσε να γνωρίζει
γνωρίζει, αλλά που εμείς
ε είς σή
σήμερα
ερα
τεκ ηριώνου ε αρχαιολογικά–
τεκμηριώνουμε
αρχαιολογικά επιχειρείται μέσα
έσα από τις Μικρές Οδύσσειες. Με οδηγό τη
θάλασσα και το ταξίδι
ταξίδι, όπως σφραγίστηκαν ανεξίτηλα για τον ελληνικό πολιτισμό
πολιτισ ό διαχροδιαχρο
νικά από την αρχετυπική μορφή
ορφή του Οδυσσέα
Οδυσσέα, πλοηγούμαστε
πλοηγού αστε εικονικά σε αγαθά και εμε
πειρίες σε διαδρο
πειρίες,
διαδρομές
ές και τόπους,
τόπους σε εικόνες και αισθή
αισθήματα
ατα μεε κοινό παρονο
παρονομαστή
αστή την
ελευθερία τον στοχασμό,
ελευθερία,
στοχασ ό τη δεκτικότητα.
δεκτικότητα Ο οδυσσεϊκός τύπος ανθρώπου,
ανθρώπου έτοι
έτοιμος
ος να αναν
ταποκριθεί στις προκλήσεις της ζωής και να υπερβεί τα όποια εμπόδια,
ε πόδια είναι δημιουργός
δη ιουργός
και φορέας πολιτισμού.
πολιτισ ού Ε
Εμπότισε
πότισε την ελληνική αρχαιότητα μεε την αεικίνητη πορεία του,
του
της εμφύσησε
ε φύσησε την αναζήτηση και την εγρήγορση
εγρήγορση, και κληροδότησε το πρότυπο του τολτολ
μηρού
ηρού ταξιδιώτη
ταξιδιώτη, δεκτικού σε νέες ιδέες
ιδέες. Η οδυσσεϊκή παρακαταθήκη είναι έκδηλη στις
καλύτερες στιγμές
στιγ ές της ιστορικής πορείας του τόπου μας
ας και του πολιτισμού
πολιτισ ού μας,
ας αλλά και
αιτού ενο για τον παγκόσ
αιτούμενο
παγκόσμιο
ιο πολιτισ
πολιτισμό,
ό στις πιο ανθρώπινες στιγμές
στιγ ές του.
του Υπό αυτό το πρίπρί
σ α οι Μικρές Οδύσσειες μας
σμα,
ας καλούν σε ένα μεγάλο
εγάλο ταξίδι αισθητικής
αισθητικής, αυτογνωσίας και
κοσ οπολιτισ ού
κοσμοπολιτισμού.

Η έκθεση συνδιοργανώνεται από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων και το Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο.
Μουσείο Ευχαριστούμε
Ευχαριστού ε θερ
θερμά
ά τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ.
κ
Νίκο Βούτση και την Υπουργό Πολιτισ
Πολιτισμού
ού και Αθλητισ
Αθλητισμού
ού κ.
κ Λυδία Κονιόρδου υπό την αι
αιγίδα των οποίων πραγματοποιείται.
πραγ ατοποιείται Ευχαριστού
Ευχαριστούμεε επίσης θερ
θερμά
ά τον Γενικό Γρα
Γραμματέα
ατέα
της Βουλής κ.
κ Κώστα Αθανασίου και την Γενική Γραμματέα
Γρα ατέα Πολιτισμού
Πολιτισ ού κκ. Μαρία Ανδρε
Ανδρεαδάκη Βλαζάκη καθώς επίσης τη Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης της Βουλής κ.
αδάκη-Βλαζάκη,
κ Έλλη ΔρούΔρού
λια και τη Γενική Διευθύντρια Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονο
Κληρονομιάς
ιάς κ.
κ Έλενα Κόρκα
για την κατ’
κατ αρ
αρμοδιότητα
οδιότητα υποστήριξη των στόχων της έκθεσης.
έκθεσης
Η περιοδική αυτή έκθεση δεν θα μπορούσε
πορούσε να επιτευχθεί χωρίς την αρμονική
αρ ονική συνερσυνερ
γασία των δύο φορέων και όλων των συντελεστών της
της. Αρχαιολόγοι,
Αρχαιολόγοι ιστορικοί της τέχνης
τέχνης,
μουσειολόγοι,
ουσειολόγοι καλλιτέχνες
καλλιτέχνες, συντηρητές,
συντηρητές γραφίστες,
γραφίστες φωτογράφοι
φωτογράφοι, εργατοτεχνίτες
εργατοτεχνίτες, τυποτυπο
γράφοι εργαστήκαμε
γράφοι,
εργαστήκα ε μεε ζήλο για την ολοκλήρωσή της.
της

Δρ Μαρία Λαγογιάννη-Γεωργακαράκου
Λαγογιάννη Γεωργακαράκου
Δρ Θοδωρής Κουτσογιάννης
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1.

Ιωάννης Αλτα
Αλταμούρας
ούρας

Το λιμάνι
λι άνι του Χέλσινγκερ, 28 Αυγ.
Αυγ 1874
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 38 x 55,3 εκ
εκ.
υπογεγρα ένο και χρονολογη
υπογεγραμμένο
χρονολογημένο
ένο κάτω αριστερά
αριστερά:
Helsingör 28 Aug. 1874 Jean Altamuras
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 418

Ο Ιωάννης Αλταμούρας
Αλτα ούρας (Φλωρεντία
Φλωρεντία 1852 – Σπέτσες 1878), γιος του Ιταλού ζωγράφου
Francesco Saverio Altamura και της Ελληνίδας πρωτοπόρου ζωγράφου Ελένης
Μπούκουρα υπήρξε από τους πιο φερέλπιδες νεοέλληνες ζωγράφους
Μπούκουρα,
ζωγράφους. Παρόλο που
ο πρώι
πρώιμος
ος θάνατός του –σε
σε ηλικία μόλις
όλις 26 χρόνων
χρόνων– μας
ας στέρησε την πλήρη ανά
ανάπτυξη του ταλέντου του,
του ο Ιωάννης είχε προλάβει να καταθέσει εξαιρετικές ζωγρα
ζωγραφικές επιδόσεις,
επιδόσεις ιδίως στην θαλασσογραφία
θαλασσογραφία, στην οποία ειδικεύτηκε μεε σπουδές στην
Ακαδη ία Καλών Τεχνών της Κοπεγχάγης (1873-76).
Ακαδημία
Από αυτήν την περίοδο των σπουδών του στη Δανία προέρχεται η λι
λιμενογραφία
ενογραφία του
μεε θέμα
θέ α το Helsingør (γνωστό
γνωστό ως Ελσινόρη
Ελσινόρη, στο ανατολικό άκρο της Δανίας
Δανίας), ολο
ολοκληρω ένη στις 28 Αυγούστου 1874. Στο πρώτο επίπεδο δεσπόζει το αγκυροβολη
κληρωμένη
αγκυροβολημένο
ένο
ιστιοφόρο μεε τον όγκο του να αντανακλάται στα νερά,
ιστιοφόρο,
νερά ενώ στο βάθος διαγράφεται το
γραφικό λιμάνι.
λι άνι Στο πάνω μέρος
έρος της σύνθεσης ο ουρανός
ουρανός, μεε τις νευρώδεις κοφτές
πινελιές και το παιχνίδισ
παιχνίδισμα
α του φωτός,
φωτός συνο
συνομιλεί
ιλεί μεε την όόμορη
ορη απόδοση της θάλασ
θάλασσας στο κάτω μέρος,
έρος αποκαλύπτοντάς μας
ας έναν έξοχο κολορίστα και θαλασσογράφο
θαλασσογράφο,
που εντάσσεται άνετα στη μεγάλη
εγάλη παράδοση της ευρωπαϊκής θαλασσογραφίας.
θαλασσογραφίας

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 26, 483 (αρ.
αρ 27)· Κυπραίου 2011, σ
σ. 161.
Θ.Κ
Κ.
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2.

Τηγανόσχη ο σκεύος
Τηγανόσχημο
2800-2300 π.Χ.
π Χ (ΠΚ
ΠΚ ΙΙ περίοδος
περίοδος)
πηλός, διάμετρος
πηλός
διά ετρος 22 εκ
εκ.
Σύρος νεκροταφείο Χαλανδριανής
Σύρος,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, Π 6177.1

Το πήλινο τηγανόσχη
τηγανόσχημοο αγγείο βρέθηκε το 1873 στην Χαλανδριανή της Σύρου από
τον ιατρό και ανθρωπολόγο Κλώνα Στέφανο
Στέφανο, στην πρώτη συστηματική
συστη ατική ανασκαφή κυκυ
κλαδικών τάφων της 3ης
ης χιλιετίας π
π.Χ.
Χ που καταγράφηκε στην ιστορία της έρευνας.
έρευνας
Το αινιγ
αινιγματικό
ατικό σκεύος έχει αβαθή κοιλότητα και εγχάρακτη διακόσμηση
διακόσ ηση στην αθέατη
όψη της βάσης του.
του Οι χαράξεις ήσαν γε
γεμισμένες
ισ ένες μεε λευκή εεμπίεστη
πίεστη ύλη
ύλη. Η παράπαρά
σταση αποδίδει ένα φουρτουνιασ
φουρτουνιασμένο
ένο θαλάσσιο τοπίο.
τοπίο Στο μέσον
έσον των πυκνών κυμάκυ ά
των από δεξιόστροφες σπείρες,
σπείρες ένα κωπήλατο καράβι παλεύει να φτάσει στον
προορισ ό του μεε οδηγό στην πλώρη έναν ιχθύ.
προορισμό
ιχθύ
Τα τηγανόσχη
τηγανόσχημα
α σκεύη χαρακτηρίζουν τον ώρι
ώριμο
ο Κυκλαδικό Πολιτισμό.
Πολιτισ ό Το μυστήριο
υστήριο
της χρήσης και του συμβολισμού
συ βολισ ού τους παραμένει
παρα ένει άλυτο σ’
σ εμάς,
ε άς αλλά ήταν γνώριμο
γνώρι ο
στον πρώι
πρώιμοο νησιωτικό κόσμο
κόσ ο των πιο γαλανών νερών της Μεσογείου.
Μεσογείου

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Στέφανος 1874, σ.
σ 520, υποσημ.
υποση 7· Νικολέντζος 2016, σ
σ. 267, αρ
αρ. κατ
κατ. 1.
ΚΠ
Κ.Π.
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3.

Ο οίω α λέμβου
Ομοίωμα
λέ βου
16ος
ος αι.
αι π.Χ.
π Χ (Υστεροκυκλαδική
Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος)
περίοδος
χαλκός σωζόμενο
χαλκός,
σωζό ενο μήκος
ήκος 15 εκ
εκ.
Ναός Κεφάλας Κέας
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, Π 21532

Το χάλκινο οομοίωμα
οίω α λέμβου
λέ βου βρέθηκε στο δω
δωμάτιο
άτιο VΙΙΙΙ του περίφη
περίφημου
ου ναού της ΚεΚε
φάλας Κέας
Κέας, μαζί
αζί μεε τμήμα
τ ή α μινωικού
ινωικού χάλκινου ειδωλίου ‘λατρευτή’.
λατρευτή Η λέμβος
λέ βος θα ήταν
ανα φίβολα ένα ανάθη
αναμφίβολα
ανάθημα
α πιστού,
πιστού ταιριαστό στη ζωή του νησιωτικού οικισ
οικισμού
ού και των
θαρραλέων ναυτικών του
του, που έφταναν μεε σκάφη αυτού του είδους ως τις ακτές της
ανατολικής Μεσογείου και την Αίγυπτο.
Αίγυπτο Αυτός ο τύπος της λέ
λέμβου
βου απαντάται συχνά
στην εικονογραφία της νεοανακτορικής Κρήτης και της Σαντορίνης και επιβιώνει για
αιώνες στο Μυκηναϊκό κόσμο,
κόσ ο χάρη στις επιδόσεις του στην ανοιχτή θάλασσα.
θάλασσα

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
αρ. κατ
κατ. 3
Caskey 1964, σ.
σ 327, πίν
πίν. 56c., Οδύσσειες 2016, σ. 268, αρ
ΚΠ
Κ.Π.
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4.

Παύλος Προσαλέντης ο νεότερος

Πλοία στη θάλασσα
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 80 × 120 εκ.
εκ
υπογεγρα ένο κάτω αριστερά
υπογεγραμμένο
αριστερά: P. Prossalendi
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 426

O Παύλος Προσαλέντης ο νεότερος (Κέρκυρα
Κέρκυρα ή Βενετία 1857 – Αλεξάνδρεια 1894)
ανήκει στην κερκυραϊκή οικογένεια των Προσαλέντη
Προσαλέντη, μεε μακρά
ακρά παράδοση στις εικα
εικαστικές τέχνες
τέχνες.
Εδώ συνθέτει μια
ια τυπική θαλασσογραφία,
θαλασσογραφία ακαδημαϊκού
ακαδη αϊκού χαρακτήρα,
χαρακτήρα μεε υπολογισμένο
υπολογισ ένο
αριστοτεχνικά κάθε στοιχείο της.
της Το μεγάλο
εγάλο καράβι δεσπόζει στο κέντρο,
κέντρο ενώ ένα
δεύτερο στο βάθος,
βάθος μικρότερο,
ικρότερο προσφέρει το μέτρο
έτρο της κλίμακας.
κλί ακας Η θάλασσα και ο
ουρανός συνδιαλέγονται χρω
χρωματικά,
ατικά ενώ ο εντονότερος φωτισμός
φωτισ ός πίσω αριστερά
αποσιωπά την όποια τάση πλήρους ισο
ισομέρειας.
έρειας Η λοξή τοποθέτηση του πλεού
πλεούμενου
ενου
προσδίδει δυνα
δυναμικότητα,
ικότητα που μαζί
αζί μεε τον κυματισμό
κυ ατισ ό της θάλασσας και την κινητικό
κινητικότητα των σύννεφων πείθουν για ένα ταξίδι σε ανοιχτή θάλασσα μεε ποντοπόρο πλοίο
πλοίο.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 27, 483, αρ.
αρ 38.
ΘΚ
Θ.Κ.
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5.

Χαναανιτικός αμφορέας
α φορέας
14ος
ος – 13ος
ος αι.
αι π.Χ.
π Χ (Υστεροελλαδική
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α-Β
Α Β περίοδος)
περίοδος
πηλός ύψος 56 εκ.
πηλός,
εκ
Μυκήνες, θαλα
Μυκήνες
θαλαμωτός
ωτός τάφος 58
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Μουσείο Π 2924

Ο αμφορέας
α φορέας του τύπου αυτού προέρχεται από τα κερα
κεραμικά
ικά εργαστήρια της ανατολικής
Μεσογείου και χρησιμοποιήθηκε
χρησι οποιήθηκε για πολλούς αιώνες ως το συνηθέστερο αγγείο μεε
ταφοράς υγρών και στερεών προϊόντων από τα λι
λιμάνια
άνια της Συροπαλαιστίνης στο ΑιΑι
γαίο και στην Αίγυπτο
Αίγυπτο. Όπως έχει υποστηριχθεί πρόσφατα
πρόσφατα, τα χαραγμένα
χαραγ ένα σύμβολα
σύ βολα
στις λαβές των αγγείων αυτών
αυτών, υποδεικνύουν Κύπριους εμπόρους
ε πόρους και διακινητές
διακινητές.
Όπως διαφαίνεται από τις πρόσφατες ανασκαφές αρχαίων λιμανιών
λι ανιών και ναυαγίων
ναυαγίων, οι
Κύπριοι ναυτικοί ήσαν κυρίαρχοι στο θαλάσσιο εμπόριο
ε πόριο των τελευταίων αιώνων της
2ης
ης χιλιετίας π
π.Χ.
Χ κι εξυπηρετούσαν τις ανάγκες της αγοράς των μυκηναϊκών
υκηναϊκών ανακτόανακτό
ρων Ο αμφορέας
ρων.
α φορέας Π 2924 βρέθηκε σε έναν πλούσιο τάφο των Μυκηνών
Μυκηνών, υποδεικνύονυποδεικνύον
τας ότι τέτοια εξωτικά εμπορεύματα
ε πορεύ ατα κατέληγαν τόσο στις ανακτορικές αποθήκες
αποθήκες, όσο
και στην κατοχή προσώπων μεε κύρος και πλούτο.
πλούτο

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Ξενάκη Σακελλαρίου 1985, σ.
Ξενάκη-Σακελλαρίου
σ 184· Cline 1994, σ.
σ 170, αρ
αρ. 303· Rutter 2014.
ΚΠ
Κ.Π.
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6.

Ψευδόστο οι αμφορίσκοι
Ψευδόστομοι
α φορίσκοι
13ος
ος αι.
αι π.Χ.
π Χ (Υστεροελλαδική
Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδος)
περίοδος
πηλός ύψος 8,8 έως 14,1 εκ.
πηλός,
εκ
Ακρόπολη Αθηνών
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, Π 12975, Π 12979, Π 12990, Π 12988, Π 12987

Οι ψευδόστομοι
ψευδόστο οι αμφορείς
α φορείς είναι τα συνηθέστερα και τα πιο χαρακτηριστικά αγγεία του
μυκηναϊκού
υκηναϊκού κόσ
κόσμου,
ου αν και η επινόησή τους οφείλεται σε κάποιο μινωικό
ινωικό κερα
κεραμικό
ικό
εργαστήριο του 17ου
ου αιώνα π.Χ.
π Χ Η ιδιότυπη τοποθέτηση του σωληνωτού στομίου
στο ίου στον
ώ ο και των λαβών γύρω από ένα ψευδές στό
ώμο
στόμιο
ιο στην κορυφή του αγγείου,
αγγείου επιτρέπει
τον απόλυτο έλεγχο της εκροής του περιεχο
περιεχομένου
ένου του.
του Έτσι
Έτσι, οι ψευδόστο
ψευδόστομοι
οι αμφορείς
α φορείς
έγιναν σύντομα
σύντο α τα ιδανικά δοχεία μεταφοράς
εταφοράς και εμπορίας
ε πορίας αρωματικών
αρω ατικών ελαίων
ελαίων, του
κατεξοχήν εξαγώγιμου
εξαγώγι ου προϊόντος των μυκηναϊκών
υκηναϊκών ανακτόρων στις αγορές της ανα
ανατολής και της Αιγύπτου
Αιγύπτου. Μεγάλος αριθ
αριθμός
ός τέτοιων αγγείων έχει εντοπιστεί σε ανά
ανάκτορα οικισ
κτορα,
οικισμούς
ούς και τάφους της μυκηναϊκής
υκηναϊκής επικράτειας
επικράτειας, καθώς και σε όλη την
ανατολική Μεσόγειο
Μεσόγειο, την Αίγυπτο και την Εγγύς Ανατολή
Ανατολή. Τα συγκεκρι
συγκεκριμένα
ένα αγγεία
προέρχονται από τις ανασκαφές του 19ου
ου αιώνα στην Ακρόπολη της Αθήνας και φαίφαί
νεται πως ήσαν κτερίσματα
κτερίσ ατα ενός χαμένου
χα ένου νεκροταφείου στη νότια κλιτύ.
κλιτύ

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Graef – Langlotz 1925· Paschalidis υπό εκτύπωση.
ΚΠ
Κ.Π.
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7.

Ιωάννης Κούτσης

Ιστιοφόρο το σούρουπο
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 32 × 51 εκ.
εκ
υπογεγραμμένο
υπογεγρα
ένο κάτω δεξιά
δεξιά: ΙΙ.Γ.
Γ Κούτσης
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 749

Ο Ιωάννης Κούτσης (Σπέτσες
Σπέτσες 1860 – Αθήνα 1953), μέλος
έλος παρηκμασμένης
παρηκ ασ ένης εφοπλιστικής
και εμπορικής
ε πορικής οικογένειας
οικογένειας, αφιερώθηκε μετά
ετά τον Α΄ Παγκόσμιο
Παγκόσ ιο Πόλεμο
Πόλε ο στη ζωγραφική
ζωγραφική,
επιστρέφοντας στη γενέτειρά του
του, και ασχολήθηκε ιδιαίτερα μεε τη θαλασσογραφία
θαλασσογραφία, ως
μαθητής
αθητής άλλωστε του Κωνσταντίνου Βολανάκη.
Βολανάκη Η σχέση του μεε τη συγ
συγκε
κεκρι
κριμένη
ένη θε
θεματική
ατική ενισχύθηκε τόσο από την καταγωγή του όσο και από τη δραστηριοποίησή του
στον Πειραιά
Πειραιά.
Στο Ιστιοφόρο το σούρουπο αξιοποιεί την ιδιαίτερη χρωματικότητα
χρω ατικότητα και την εν γένει
ατμόσφαιρα
ατ
όσφαιρα που δημιουργείται
δη ιουργείται καθώς χάνεται το φως της ημέρας,
η έρας ενώ ακό
ακόμη
η αντα
αντανακλάται στη θάλασσα
θάλασσα. Ο ζωγράφος,
ζωγράφος κινού
κινούμενος
ενος στο πλαίσιο του Υπαιθρισμού,
Υπαιθρισ ού ενεν
διαφέρεται ισότιμα
ισότι α για τα ρεαλιστικά στοιχεία της παράστασής του,
του ενώ η απεικόνιση
δύο ανθρώπινων μορφών
ορφών δεξιά,
δεξιά ασχολούμενων
ασχολού ενων μεε τα δίχτυα τους,
τους εεμψυχώνει
ψυχώνει τη σύνσύν
θεσή του
του.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 28, 483, αρ.
αρ 43.
ΘΚ
Θ.Κ.
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8.

Ε πορικός ψευδόστομος
Εμπορικός
ψευδόστο ος αμφορέας
α φορέας
13ος
ος αι.
αι π.Χ.
π Χ (Υστερομινωική
Υστερο ινωική ΙΙΙ Β περίοδος)
περίοδος
πηλός ύψος 42 εκ.
πηλός,
εκ
Ορχο ενός
Ορχομενός
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Μουσείο Π 5851

Ο μεγάλος
εγάλος ψευδόστο
ψευδόστομος
ος αμφορέας
α φορέας βρέθηκε στο μυκηναϊκό
υκηναϊκό ανακτορικό κτήριο του
βοιωτικού Ορχομενού,
Ορχο ενού στις αρχές του εικοστού αιώνα.
αιώνα Το σχή
σχήμα
α του αγγείου,
αγγείου η σύ
σύσταση του πηλού και η κυ
κυματοειδής
ατοειδής ταινία που κυκλώνει τη βάση των λαβών και του
στο ίου υποδηλώνουν πως κατασκευάστηκε στη δυτική Κρήτη στις αρχές του 13ου
στομίου,
ου
αιώνα π.Χ.
π Χ και έφτασε μεε το πολύτι
πολύτιμοο περιεχό
περιεχόμενό
ενό του ως εμπόρευμα
ε πόρευ α στην πανίσχυρη
μυκηναϊκή
υκηναϊκή Βοιωτία
Βοιωτία. Η επιγραφή στη μεγάλη
εγάλη ζώνη του σώ
σώματος,
ατος που περιλα
περιλαμβάνει
βάνει
ψευδοσύμτρία κακογρα
κακογραμμένα
ένα σύ
σύμβολα
βολα της Γρα
Γραμμικής
ικής γραφής Β (ti-sa-ri-) και ένα ψευδοσύ
βολο κατατάσσει το αγγείο του Ορχο
βολο,
Ορχομενού
ενού στην οομάδα
άδα των ενεπίγραφων ψευδόστο
ψευδόστοτην πόλη των
μων
ων α
αμφορέων,
φορέων που έχουν κατασκευαστεί στην μυκηναϊκή
υκηναϊκή Κυδωνία (την
Χανίων κι έχουν ταξιδέψει ως τις Μυκήνες,
Χανίων)
Μυκήνες την Τίρυνθα
Τίρυνθα, την Μιδέα
Μιδέα, την Ελευσίνα
και τη Θήβα,
Θήβα αναγράφοντας ευκρινώς και εν είδει ονο
ονομασίας
ασίας προέλευσης,
προέλευσης το όνο
όνομα
α
είτε του κεραμικού
κερα ικού εργαστηρίου,
εργαστηρίου είτε του τόπου προέλευσής τους.
τους

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Mountjoy 1983, σ. 32· Judson 2013, σσ
σσ. 79-80.
ΚΠ
Κ.Π.
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9.

Κωνσταντίνος Βολανάκης

Ψαράδες κοντά σε νησί, 1875
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 46,5 × 82,5 εκ.
εκ
υπογεγραμμένο
υπογεγρα
ένο και χρονολογημένο
χρονολογη ένο κάτω αριστερά
αριστερά: C. Bolanakis München 75
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 332

Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης (Ηράκλειο
Ηράκλειο 1837 – Πειραιάς 1907) αποτελεί τον πλέον σηση
μαντικό
αντικό θαλασσογράφο της νεοελληνικής ζωγραφικής.
ζωγραφικής
Το έργο του Ψαράδες κοντά σε νησί ανήκει στην περίοδο του Μονάχου (1864-83).
Πρόκειται για έναν συνδυασ
συνδυασμό
ό τοπιογραφίας και θαλασσογραφίας
θαλασσογραφίας, μεε υπολογισ
υπολογισμένη
ένη
την ποσόστωση θάλασσας
θάλασσας–ουρανού,
ουρανού που συνδέονται επιτυχημένα
επιτυχη ένα μεε την παρεμβολή
παρε βολή
της στεριάς
στεριάς, ενός γαλήνιου παράκτιου τοπίου μεε άσπρα κτίσ
κτίσματα
ατα και μια
ια οομάδα
άδα μορορ
φών Οι δύο ψαράδες που αλιεύουν επάνω στη βάρκα,
φών.
βάρκα στο πρώτο επίπεδο,
επίπεδο μας
ας εισά
εισάγουν στο θέμα
θέ α και εεμψυχώνουν
ψυχώνουν τη σύνθεση
σύνθεση. Το στοιχείο που κυριαρχεί είναι το
καθαρό λυρικό φως,
καθαρό,
φως διάχυτο σε όλη την παράσταση
παράσταση, που μεταρσιώνεται
εταρσιώνεται έτσι σε μία
ία
ειδυλλιακή ατμόσφαιρα.
ατ όσφαιρα

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
σσ. 23,
Κασιμάτη
Κασι
άτη 2009, σσ
σσ. 138, 183, αρ
αρ. 45· Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ
482, αρ.
αρ 21.
ΘΚ
Θ.Κ.
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10.

Το αγγείο «των
των ψαράδων
ψαράδων»
16ος
ος αι.
αι π.Χ.
π Χ (Υστεροκυκλαδική
Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος)
περίοδος
πηλός σωζόμενο
πηλός,
σωζό ενο ύψος 26,8 εκ
εκ.
Φυλακωπή Μήλου
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Π 5782

Στην πήλινη κυλινδρική βάση ενός λύχνου παριστάνονται σε πο
πομπή
πή τέσσερις άνδρες
που φορούν ζώ
ζώμα
α και κρατούν από ένα μικροσκοπικό
ικροσκοπικό δελφίνι σε κάθε τους χέρι.
χέρι Η
απεικόνιση ανδρών μεε ψάρια
ψάρια, θέμα
θέ α που έχει γλαφυρά ονομαστεί
ονο αστεί «η
η επιστροφή του
ψαρά είναι αρκετά σπάνια
ψαρά»,
σπάνια. Ε
Εμφανίζεται
φανίζεται την ίδια περίοδο και στις διάσημες
διάση ες τοιχο
τοιχογραφίες του Ακρωτηρίου στη Θήρα,
Θήρα όπου συνδέεται μεε τελετές ενηλικίωσης
ενηλικίωσης, αλλά
γενικότερα αποδεικνύει την ιδιαίτερη σημασία,
ση ασία οικονομική
οικονο ική και συμβολική,
συ βολική της αλιείας
στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού.
Χαλκού

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Powell 1996· Γεροντάκου 2010.
ΚΚ
Κ.Κ.
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11.

Σπυρίδων Παπανικολάου

Ψαρόβαρκα
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 54 × 97 εκ.
εκ
υπογεγραμμένο
υπογεγρα
ένο κάτω δεξιά
δεξιά: Σ
Σ. Παπανικολάου
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 622

Ο Σπυρίδων Παπανικολάου (Μοναστήρι
Μοναστήρι Τριφυλλίας 1906 – Αθήνα 1986), αφού θή
θήτευσε αρχικά στη γλυπτική
γλυπτική, έως το 1937, στράφηκε στη συνέχεια αποκλειστικά στη
ζωγραφική ακολουθώντας μία
ζωγραφική,
ία κατά βάση ρεαλιστική απόδοση.
απόδοση
Το καθαυτό θέ
θέμα
α του,
του την Ψαρόβαρκα, την τοποθετεί κεντρικά
κεντρικά, στη μεσοκάθετο
εσοκάθετο της
σύνθεσης ενώ άλλα πλεούμενα
σύνθεσης,
πλεού ενα διακρίνονται στο βάθος.
βάθος Ο ρεαλισμός
ρεαλισ ός της παράστασης
υποχωρεί έναντι της γενικής εντύπωσης
εντύπωσης, που επιτυγχάνεται μεε τους πολλαπλούς τό
τόνους του γαλάζιου,
γαλάζιου αποδίδοντας έτσι ένα έργο ιμπρεσσιονιστικής
ι πρεσσιονιστικής χροιάς.
χροιάς

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 47, 487, αρ.
αρ 142.
ΘΚ
Θ.Κ.
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12.

Κωνσταντίνος Μαλέας

Δίχτυα
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 64 × 140,5 εκ.
εκ
υπογεγραμμένο
υπογεγρα
ένο κάτω αριστερά
αριστερά: Κ
Κ. Μαλέας
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 295

Ο Κωνσταντίνος Μαλέας (Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 1879 – Αθήνα 1928) συγκαταλέγεται μεε
ταξύ των ανα
αναμορφωτών
ορφωτών της νεοελληνικής ζωγραφικής στον 20όό αιώνα,
αιώνα
Στα Δίχτυα το θέ
θέμα
α του λειτουργεί προσχη
προσχηματικά,
ατικά προκει
προκειμένου
ένου να αποδώσει γενιγενι
κευτικά το νερό στο πρώτο επίπεδο και στο βάθος τον ουρανό και ορεινούς όγκους
όγκους,
που χάνονται μέσα
έσα στην αχλή
αχλή. Με ένα προσωπικό μετα-ιμπρεσσιονιστικό
ετα ι πρεσσιονιστικό ιδίω
ιδίωμα,
α ο
Μαλέας δεν εμμένει
ε ένει σε περιγραφική απόδοση,
απόδοση αλλά αξιοποιώντας την διαλυτική εν
εντύπωση του φωτός και των αντανακλάσεών του στην υδάτινη επιφάνεια
επιφάνεια, απεικονίζει
μία
ία ομογενοποιημένη
ο ογενοποιη ένη σύνθεση,
σύνθεση στους τόνους του γαλάζιου και του λευκού
λευκού. Το ανά
ανάγλυφο χρώ
χρώμα,
α η ατμοσφαιρική
ατ οσφαιρική προοπτική
προοπτική, η λυρική διάθεση
διάθεση, συναρ
συναρμόζονται
όζονται σε μία
ία
έξοχη απόδοση της ελληνικής υπαίθρου.
υπαίθρου

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 34-35, 485, αρ.
αρ 86.
ΘΚ
Θ.Κ.
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13.

Σπυρίδων Σκαρβέλης

Οι Μπενίτσες στην Κέρκυρα
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 73 × 116 εκ.
εκ
υπογεγρα ένο κάτω αριστερά
υπογεγραμμένο
αριστερά: Scarvelli
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 788

Ο Σπυρίδων Σκαρβέλης (Κέρκυρα
Κέρκυρα 1868 – Κέρκυρα 1942) αποτελεί όψι
όψιμο
ο εκπρόσωπο
της μεγάλης
εγάλης επτανησιακής καλλιτεχνικής παράδοσης,
παράδοσης μεε ειδίκευση στην τεχνική της
υδατογραφίας και την θεματική
θε ατική της τοπιογραφίας.
τοπιογραφίας
Στην ελαιογραφική απεικόνιση του παραθαλάσσιου κερκυραϊκού χωριού Μπενίτσες
επιδίδεται σε μια
ια υπαιθριστική ζωγραφική,
ζωγραφική μεε βαριά χρώματα
χρώ ατα και ήπια φωτεινότητα
φωτεινότητα,
μένοντας
ένοντας πιστός στην ιταλίζουσα παράδοση στην οποία και είχε μαθητεύσει.
αθητεύσει Αποτυ
Αποτυπώνει μεε ακρίβεια όλα τα ρεαλιστικά στοιχεία της παράστασης –το
το τοπίο,
τοπίο τα κτίσματα,
κτίσ ατα
τα πλοιάρια–
πλοιάρια συνδυάζοντάς τα αρ
αρμονικά
ονικά σε ένα τελικό αποτέλεσμα
αποτέλεσ α ισορροπημένο,
ισορροπη ένο
που αποδίδει μια
ια γαλήνια ατμόσφαιρα.
ατ όσφαιρα

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 30, 483, αρ.
αρ 48.
ΘΚ
Θ.Κ.
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14.

Νικόλαος Οθωναίος

Ο Άγιος Νικόλαος ο θαλασσινός στην Αίγινα
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 42,5 × 63 εκ.
εκ
υπογεγραμμένο
υπογεγρα
ένο κάτω αριστερά
αριστερά: Ν
Ν. Κ
Κ. Ο
Ο.
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 748

Ο Νικόλαος Οθωναίος (Καλαμάτα
Καλα άτα 1877/1880 – Σκόπελος 1949) επιδίδεται στην τοπιο
τοπιογραφία ενώ ειδικότερα στην θαλασσογραφία επηρεάζεται από τον δάσκαλό του Κων
γραφία,
Κωνσταντίνο Βολανάκη
Βολανάκη.
Στην απεικόνιση του παραθαλάσσιου αιγινήτικου τοπίου μεε την εκκλησία του Αγίου
Νικολάου κινείται μεταξύ
εταξύ τοπιογραφίας και ηθογραφίας
ηθογραφίας, καθώς δεσπόζουν στο κέν
κέντρο οι αλιείς στις βάρκες τους
τους. Η καθαρή φωτεινότητα και τα παιχνιδίσ
παιχνιδίσματα
ατα των σκιών
από τις βάρκες πάνω στα νερά φανερώνουν μια
ια ιμπρεσσιονιστική
ι πρεσσιονιστική προσέγγιση στο
θέ α μεε ενδιαφέρον για το ευ
θέμα,
ευμετάβλητο
ετάβλητο και τις φωτοσκιάσεις που δη
δημιουργεί
ιουργεί ο κυ
κυρίαρχος ρόλος του φωτός.
φωτός

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 32, 484, αρ.
αρ 66.
ΘΚ
Θ.Κ.
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15.

Σοφία Λασκαρίδου

Σπίτι στην ακροθαλασσιά, 1906
λάδι σε hardboard, 36,5 × 49 εκ
εκ.
υπογεγραμμένο
υπογεγρα
ένο και χρονολογημένο
χρονολογη ένο κάτω αριστερά
αριστερά: Σ
Σ. Λασκαρίδου 1906
Συλλογή
Συλλογ
ή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 469

H Σοφία Λασκαρίδου (Αθήνα
Αθήνα 1882 – Αθήνα 1965) υπήρξε εεμβληματική
βλη ατική μορφή
ορφή της ελελ
ληνικής τέχνης
τέχνης, καθώς ήταν από τις πρώτες γυναίκες που έγιναν δεκτές στο Σχολείο
των Καλών Τεχνών της Αθήνας (1903-07), μετά
ετά μάλιστα
άλιστα από δική της δυνα
δυναμική
ική πα
παρέ βαση για το ζήτη
ρέμβαση
ζήτημα.
α
Το ήπιο παραθαλάσσιο τοπίο που αποδίδει
αποδίδει, μεε ση
σημείο
είο αναφοράς το σπίτι δίπλα στην
ακροθαλασσιά συνιστά μια
ακροθαλασσιά,
ια προσωπική ιιμπρεσσιονιστική
πρεσσιονιστική απόδοση.
απόδοση Η πλούσια χρω
χρωματική
ατική γκάμα,
γκά α η ανάγλυφη πινελιά,
πινελιά οι φωτεινές αντανακλάσεις
αντανακλάσεις, όλα τα εκφραστικά
μέσα
έσα συλλειτουργούν άψογα και αποδίδουν ένα τοπίο μεε έντονα λυρική διάθεση και
στοχαστικό ύφος
ύφος. Ο όγκος του σπιτιού στο βάθος συ
συμβολίζει
βολίζει την ανθρώπινη σφραγίδα
στο φυσικό τοπίο και την αέναη σχέση του ανθρώπου μεε την θάλασσα.
θάλασσα

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 37, 485, αρ.
αρ 101.
ΘΚ
Θ.Κ.
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16.

Κώστας Πλακωτάρης

Λι άνι
Λιμάνι
λάδι σε hardboard, 70 × 89 εκ
εκ.
υπογεγραμμένο
υπογεγρα
ένο κάτω αριστερά
αριστερά: Κ
Κ. Πλακωτάρης
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 759

Ο Κώστας Πλακωτάρης (Κωνσταντινούπολη
Κωνσταντινούπολη 1902 – Αθήνα 1969), αν και σχετικά
πρώι α εξοικειω
πρώιμα
εξοικειωμένος
ένος μεε τις μοντερνιστικές
οντερνιστικές τάσεις της ευρωπαϊκής τέχνης,
τέχνης παρέ
παρέμεινε
εινε προσηλω
προσηλωμένος
ένος στην αναπαράσταση,
αναπαράσταση ασχολούμενος
ασχολού ενος κυρίως μεε την τοπιογραφία.
τοπιογραφία
Στην απόδοση του Λιμανιού
Λι ανιού του αναλύει το θέμα
θέ α του,
του τόσο τα δομημένα
δο η ένα στοιχεία (τα
τα
σπίτια και τις βάρκες)
βάρκες όσο και τα φυσικά (τη
τη θάλασσα,
θάλασσα τα βουνά
βουνά, τον ουρανό),
ουρανό μεε βάση
ένα αυστηρό γεω
γεωμετρικό
ετρικό λεξιλόγιο.
λεξιλόγιο Αυτή η κυβιστική μεταγραφή
εταγραφή του παράκτιου το
τοπίου εντατικοποιείται περαιτέρω μεε την επένδυση καθαρού χρώματος,
χρώ ατος στους τόνους
του γαλάζιου και του γκρι,
γκρι προσεγγίζοντας έτσι το ιδίωμα
ιδίω α του Ορφισμού.
Ορφισ ού

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 46, 486, αρ.
αρ 134.
ΘΚ
Θ.Κ.
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17.

Πιθα φορέας του ‘ανακτορικού
Πιθαμφορέας
ανακτορικού ρυθμού’
ρυθ ού
Περί το 1500 π
π.Χ.
Χ (Υστεροελλαδική
Υστεροελλαδική ΙΙ Α περίοδος)
περίοδος
πηλός, ύψος 78 εκ.
πηλός
εκ
Κακόβατος Ηλείας
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Μουσείο Π 19127

Ο μεγάλος
εγάλος πιθα
πιθαμφορέας
φορέας βρέθηκε θραυσ
θραυσμένος
ένος στην είσοδο του μνημειώδους
νη ειώδους θοθο
λωτού τάφου Α του Κακόβατου
Κακόβατου. Ανήκει στα αγγεία του ‘ανακτορικού
ανακτορικού ρυθ
ρυθμού’,
ού όπως
έχει ονομαστεί
ονο αστεί η κεραμική
κερα ική οομάδα
άδα που μεσουρανεί
εσουρανεί τον 15οο αιώνα π
π.Χ.
Χ και χαρακτη
χαρακτηρίζεται από περίτεχνα σχή
σχήματα
ατα μεε πυκνή διάταξη διακοσ
διακοσμητικών
ητικών θε
θεμάτων,
άτων που αντ
αντλούν το ρεπερτόριό τους από την μινωική
ινωική παράδοση.
παράδοση Τα περισσότερα έργα αυτού του
κερα ικού ρυθμού
κεραμικού
ρυθ ού έχουν εντοπιστεί σε πλούσιους ηγεμονικούς
ηγε ονικούς τάφους του πρώι
πρώιμου
ου
μυκηναϊκού
υκηναϊκού κόσ
κόσμου
ου και σε θέσεις των τελευταίων ανακτορικών χρόνων της μινωικής
ινωικής
Κρήτης και σχετίζονται μεε την άνοδο μιας
ιας νέας δυναμικής
δυνα ικής ομάδας
ο άδας ηγε
ηγεμόνων
όνων του Αι
Αιγαίου Ο πιθαμφορέας
γαίου.
πιθα φορέας από τον Κακόβατο θεωρείται έργο τοπικού εργαστηρίου
εργαστηρίου. Δια
Διακοσ είται μεε ναυτίλους,
κοσμείται
ναυτίλους βράχια και κοράλλια
κοράλλια, αποδίδοντας μεε τρόπο καλειδοσκοπικό
το μυστηριώδες
υστηριώδες τοπίο του βυθού.
βυθού

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Kalogeropoulos 1998, σσ.
σσ 128-129, αρ.
αρ 6, πίν.
πίν 42a-b· Νικολέντζος 2011, σσ.
σσ 46-49, 152-153,
156-157, πίν
πίν. 73 (ΕΑΜ
ΕΑΜ 13721).
ΚΠ
Κ.Π.
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18.
Emile Gillieron υιός
Αντίγραφο μινωικής
ινωικής τοιχογραφίας,
τοιχογραφίας 1934
ζωγραφική σε κονία
κονίαμα,
α ύψος 1,40 μ., πλάτος 1,53 μ.
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, Gillieron 1934/01

Το 1902 ο Sir Arthur Evans εντόπισε στην ανατολική πτέρυγα του ανακτόρου της Κνω
Κνωσού τα θραύσ
θραύσματα
ατα μιας
ιας τοιχογραφικής σύνθεσης,
σύνθεσης που απέδωσε σε μεγάλη
εγάλη ζωφόρο
μεε αργοναύτες και θαλάσσια φυτικά μοτίβα.
οτίβα Στην δημοσίευσή
δη οσίευσή του το 1935, ο ανασκαανασκα
φέας υποστήριξε πως η τοιχογραφία κοσ
κοσμούσε
ούσε τον ανατολικό-δυτικό
ανατολικό δυτικό διάδρομο
διάδρο ο στον
όροφο του ανακτόρου,
ανακτόρου στα νότια των «βασιλικών
βασιλικών δια
διαμερισμάτων»,
ερισ άτων ο οποίος κατέπεσε
μετά
ετά από την εγκατάλειψή του.
του
Όπως αναφέρεται στο ίδιο κεί
κείμενο,
ενο την αποκατάσταση των θραυσ
θραυσμάτων
άτων έκανε ο
σπουδαίος καλλιτέχνης της εποχής
εποχής, Emile Gillieron υιός,
υιός που συνεργαζόταν επί σειρά
ετών μεε τον Evans. Ο ίδιος καλλιτέχνης και σπουδαίος αντιγραφέας αρχαιοτήτων,
αρχαιοτήτων επι
επιδόθηκε σε ακριβείς αναπαραγωγές τοιχογραφιών του ανακτόρου
ανακτόρου, καθώς και ποικίλων
μινωικών
ινωικών και μυκηναϊκών
υκηναϊκών ευρη
ευρημάτων
άτων για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Εκμαγείων
Εκ αγείων
του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Μουσείου, στο οποίο εργάστηκε από το 1925 ως το 1939.
Το συγκεκρι
συγκεκριμένο
ένο έργο κατασκευάστηκε για την περιοδική «Έκθεση
Έκθεση Αντιγράφων της
Κρητο ινωικής Τέχνης»
Κρητο-μινωικής
Τέχνης που εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 1934 στο Εθνικό Αρ
Αρχαιολογικό Μουσείο και απέσπασε θερ
θερμές
ές κριτικές από αναρίθ
αναρίθμητους
ητους επισκέπτες
και αρθρογράφους της εποχής.
εποχής

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Για το πρωτότυπο έργο βλ.
βλ Evans 1935, σσ
σσ. 888-891· Immerwahr 1990, σσ
σσ. 99, 177, 142, 177,
αρ. 32. Για το αντίγραφο βλ.
αρ
βλ Lemerle 1935, σσ
σσ. 240-242· Pascalidis – Pliatsika υπό εκτύεκτύ
πωση.
πωση
ΚΠ
Κ.Π.
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19.
Κώστας Τσόκλης

Βράχια
μικτή
ικτή τεχνική σε χαρτί επικολλη
επικολλημένο
ένο σε ξύλο
ξύλο, 118 × 146 εκ.
εκ
υπογεγρα ένο κάτω δεξιά
υπογεγραμμένο
δεξιά: C. Tsoclis
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 804

Ο Κώστας Τσόκλης (Αθήνα
Αθήνα 1930), καλλιτέχνης πολύτροπος και διαρκής αναζητητής
νέων εκφραστικών μέσων,
έσων έχει ζήσει ενεργά τα πρωτοποριακά κινή
κινήματα
ατα της τέχνης
στο δεύτερο μισό
ισό του 20ού
ού αιώνα.
αιώνα
Στα Βράχια του χρησι
χρησιμοποιεί
οποιεί διαφορετικά υλικά μεε τρόπο ευρηματικό,
ευρη ατικό ώστε να επι
επιτύχει μια
ια τελική σύνθεση μεε έντονα ψευδαισθητικό χαρακτήρα
χαρακτήρα. Η ένταξη τρισδιάστα
τρισδιάστατων στοιχείων για να αποδώσει τα βράχια καθιστούν τα όρια μεταξύ
εταξύ πραγματικού
πραγ ατικού και
τεχνητού δυσδιάκριτη,
δυσδιάκριτη μεε αποτέλεσμα
αποτέλεσ α η οφθαλμαπάτη
οφθαλ απάτη να κερδίζει τον θεατή
θεατή. Η ηθε
ηθελη ένη ενιαία χρω
λημένη
χρωματικότητα
ατικότητα ενοποιεί περαιτέρω το θαλάσσιο και το ουράνιο τμήμα,
τ ή α
ενώ οι όγκοι των βράχων εξισορροπούνται από τα σύννεφα
σύννεφα. Η ά
άμεση
εση διαλογική σχέση
των πλαστικών μέσων
έσων μεε την ύλη καθαυτή οδηγεί σε μια
ια υποβλητική εντύπωση του
άπειρου.
άπειρου

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 61-62, 489, αρ.
αρ 212.
ΘΚ
Θ.Κ.
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20.

Εργαλεία φτιαγμένα
φτιαγ ένα από βότσαλα
Προϊστορικοί χρόνοι
λίθος μήκος
λίθος,
ήκος μεγίστου
εγίστου 9,5 εκ.
εκ και μικρότερου
ικρότερου 4,5 εκ
εκ.
Πιθανόν από την Ακρόπολη των Μυκηνών
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, Π 23198 - Π 23234

Το σύνολο των τριάντα επτά λίθινων εργαλείων δίνει αρχικά την εντύπωση μιας
ιας οομάά
δας βοτσάλων από την παραλία ή τις όχθες ενός ποτα
ποταμού.
ού Κι όμως,
ό ως οι στρογγυλεμένες
στρογγυλε ένες
από την υδάτινη ενέργεια της φύσης πέτρες φέρουν σε μία
ία επίπεδη ή ελαφρά κα
καμπύλη πλευρά τους
τους, ίχνη μηχανικής
ηχανικής φθοράς από την χρήση τους ως τριπτήρων ή κρου
κρουστήρων Επιπλέον
στήρων.
Επιπλέον, σε μερικά
ερικά από αυτά ο λιθοξόος έχει δώσει το αυστηρά γεωμετρικό
γεω ετρικό
σχή α του κύβου ή του ορθογώνιου παραλληλεπίπεδου,
σχήμα
παραλληλεπίπεδου ενώ σχεδόν όλα τους είναι
λειασ ένα ώστε να αναδεικνύεται η φωτεινότητα των χρω
λειασμένα,
χρωμάτων
άτων της πέτρας
πέτρας. Τα μορορ
φολογικά και τυπολογικά αυτά χαρακτηριστικά ανακαλούν φτιαγ
φτιαγμένα
ένα πάνω σε βό
βότσαλα εργαλεία της νεολιθικής περιόδου.
περιόδου

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Αδη οσίευτα Βλ.
Αδημοσίευτα.
Βλ Stroulia 2010, σσ
σσ. 66-68.
Κ.M.
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21.
Μαρία Φιλοπούλου

Ελληνικά ακρογιάλια, 2003
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 100 × 151 εκ.
εκ
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 603

Η Μαρία Φιλοπούλου (Αθήνα
Αθήνα 1964) κινείται στο πλαίσιο της αναπαράστασης
αναπαράστασης, αξιο
αξιοποιώντας και εξπρεσιονιστικά εκφραστικά χαρακτηριστικά.
χαρακτηριστικά
Στα Ελληνικά ακρογιάλια συνδυάζει την τοπιογραφία μεε την θαλασσογραφία,
θαλασσογραφία καθώς
ο κυρίαρχος όγκος της θάλασσας στο κέντρο εγκολπώνεται από νησίδες στεριάς
στεριάς.
Ακό η και το πλακάτο χρώ
Ακόμη
χρώμα
α του ήρεμου
ήρε ου καταγάλανου ουρανού οδηγεί αβίαστα το
μάτι
άτι του θεατή στη δυνα
δυναμική
ική απεικόνιση της θάλασσας
θάλασσας. Τα παιχνιδίσ
παιχνιδίσματα
ατα του ήλιου
στην επιφάνειά της,
της μεε μικρές
ικρές λευκές στίξεις,
στίξεις δίνουν την εντύπωση μιας
ιας ηλιόλουστης
καλοκαιρινής μέρας,
έρας σε μια
ια θάλασσα που λαμπυρίζει.
λα πυρίζει Με αυτόν τον χαρακτήρα
χαρακτήρα, το
συγκεκρι ένο έργο αναπαριστά συμβολικά
συγκεκριμένο
συ βολικά την ελληνική θάλασσα κατεξοχήν.
κατεξοχήν

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 69, 490, αρ.
αρ 247.
ΘΚ
Θ.Κ.
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22.

Όστρεα από τις ανασκαφές της Σύρου
2800-2300 π.Χ.
π Χ (ΠΚ
ΠΚ ΙΙ περίοδος
περίοδος)
όστρεο, διά
όστρεο
διάμετρος
ετρος μέγιστου
έγιστου (Π
Π 12449) 9,6-10 εκ
εκ.,
διαστάσεις μικρότερου
ικρότερου (Π
Π 12499) 4-5,5 εκ
εκ.
Νεκροταφείο Χαλανδριανής Σύρου
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, Π 12449, Π 12475, Π 12498, Π 12499, Π 12500

Τα χτένια και οι κοχλίες που παρουσιάζονται στην έκθεση βρέθηκαν το 1899 στους
μικρούς
ικρούς πρωτοκυκλαδικούς τάφους της Χαλανδριανής Σύρου,
Σύρου από τον πρωτοπόρο
ανασκαφέα και Έφορο Αρχαιοτήτων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου,
Μουσείου Χρήστο
Τσούντα Ήσαν όλα τους κτερίσ
Τσούντα.
κτερίσματα,
ατα χαρισ
χαρισμένα
ένα στους νεκρούς για το μεγάλο
εγάλο ταξίδι
ταξίδι.
Οι τρεις κοχλίες θα ήσαν μάλλον
άλλον προσφορές τροφής,
τροφής αφού παρόμοια
παρό οια όστρεα βρίβρί
σκονται συχνά στα αρχαία δάπεδα των νησιωτικών οικισμών.
οικισ ών Τα χτένια ωστόσο θα
πρέπει να είχαν μια
ια ειδική αποστολή.
αποστολή Κρίνοντας από τα ίχνη χρωστικών ουσιών στο
εσωτερικό τέτοιων δίθυρων οστρέων από παρόμοια
παρό οια ταφικά σύνολα των Κυκλάδων
Κυκλάδων,
θα μπορούσαμε
πορούσα ε να υποθέσουμε
υποθέσου ε τη χρήση τους ως θηκών χρω
χρωμάτων
άτων και ψι
ψιμυθίων,
υθίων
για τον αισθητικό ή τελετουργικό καλλωπισμό.
καλλωπισ ό Η ανεύρεση μάλιστα
άλιστα των δύο χτενιών
(Π
Π 12498 και Π 12449) σε τάφους μεε κοσ
κοσμήματα
ή ατα και εργαλεία καλλωπισμού
καλλωπισ ού (τάφοι
τάφοι
351 και 408 αντίστοιχα)
αντίστοιχα ενισχύει την ερμηνεία
ερ ηνεία μας.
ας

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Rambach 2000, σσ.
σσ 106, 113, 129, πίν.
πίν 44:4-5, πίν.
πίν 47:3-8, πίν
πίν. 48:1, πίν.
πίν 58:6-9, πίν.
πίν 59:1-4,
πίν. 182 αρ.
πίν
αρ 5176 (Π
Π 12449) και 5288 (Π
Π 12498)· πρβλ.
πρβλ Κωστάντη 2016.
ΚΠ
Κ.Π.
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23.
Έκτωρ Δούκας

Ιστιοφόρα στο ηλιοβασίλεμα
ηλιοβασίλε α
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 60,5 × 81 εκ.
εκ
υπογεγρα ένο κάτω δεξιά
υπογεγραμμένο
δεξιά: Ε
Ε. Δούκας
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 689

Ο Έκτωρ Δούκας (Σμύρνη
Σ ύρνη 1885 – Αθήνα 1969) αποτελεί εκπρόσωπο ενός λιτού ρεα
ρεαλισ ού μεε στέρεα ζωγραφικά μέσα,
λισμού,
έσα απότοκου της μαθητείας
αθητείας του σε Μόναχο και Πα
Παρίσι.
ρίσι
Στο προκεί
προκείμενο
ενο έργο τα ιστιοφόρα ορίζουν τον ορίζοντα αλλά και το μέσον
έσον περίπου
της σύνθεσης,
σύνθεσης εκεί όπου ενώνονται τα δύο ττμήματά
ή ατά της,
της η θάλασσα κι ο ουρανός.
ουρανός Η
επιλεγ ένη ώρα του ηλιοβασιλέ
επιλεγμένη
ηλιοβασιλέματος
ατος βάφει τον ουρανό μεε θερ
θερμά,
ά ρόδινα χρώ
χρώματα,
ατα
που εξισορροπούνται από τα ψυχρά πρασινο
πρασινο-γάλαζα
γάλαζα της θάλασσας
θάλασσας. Ολόκληρη η πα
παράσταση μετατρέπεται
ετατρέπεται σε μια
ια χρω
χρωματική
ατική εντύπωση,
εντύπωση μεε το μεγάλο
εγάλο ιστιοφόρο
ιστιοφόρο, αριστερά
αριστερά,
να ξεχωρίζει και να αναδεικνύεται σε συμβολική
συ βολική μορφή
ορφή του ταξιδιού.
ταξιδιού

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 38, 485, αρ.
αρ 104.
ΘΚ
Θ.Κ.
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24.
Λυκούργος Κογεβίνας

Ηλιοβασίλε α
Ηλιοβασίλεμα
λάδι σε μουσαμά
ουσα ά επικολλη
επικολλημένο
ένο σε χαρτόνι
χαρτόνι, 35 × 44 εκ.
εκ
υπογεγρα ένο κάτω δεξιά:
υπογεγραμμένο
δεξιά L. Kogevinas
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 751

Ο Λυκούργος Κογεβίνας (Κέρκυρα
Κέρκυρα 1887 – Αθήνα 1940), χαράκτης και ζωγράφος,
ζωγράφος αποαπο
τελεί έναν σημαντικό
ση αντικό εκπρόσωπο της γαλλικής καλλιτεχνικής παράδοσης αλλά και
της ύστερης επτανησιακής σχολής,
σχολής μεε ιδιαίτερη επίδοση στην τοπιογραφία.
τοπιογραφία
Στο Ηλιοβασίλεμά
Ηλιοβασίλε ά του αποδίδει μια
ια καθαρά ιμπρεσσιονιστική
ι πρεσσιονιστική ζωγραφική,
ζωγραφική μεε τρόπο
πάντως προσωπικό.
προσωπικό Η φωτεινή θερμότητα
θερ ότητα του ήλιου που χα
χαμηλώνει,
ηλώνει κρυμμένος
κρυ ένος πίσω
από ένα σύννεφο στον ορίζοντα
ορίζοντα, επενδύει αναλόγως όλα τα επίπεδα του πίνακα,
πίνακα δια
διασπώντας τα ψυχρά γαλαζωπά χρώματα
χρώ ατα που κυριαρχούν.
κυριαρχούν

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 39, 485, αρ.
αρ 109.
ΘΚ
Θ.Κ.
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25.
Πάρις Πρέκας

Σαντορίνη
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 93 × 124 εκ.
εκ
υπογεγρα ένο επάνω δεξιά
υπογεγραμμένο
δεξιά: Π
Π. Πρέκας
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 542

Ο Πάρις
Πάρις-Αλέξανδρος
Αλέξανδρος Πρέκας (Αθήνα
Αθήνα 1926 – Αθήνα 1999), πολύπλευρος δημιουργός,
δη ιουργός
ασχολήθηκε εντατικά μεε την τοπιογραφία κι ακόμη
ακό η περισσότερο μεε τη λι
λιμενογραφία
ενογραφία
και την πλοιογραφία
πλοιογραφία.
Στην ελαιογραφική του απόδοση της Σαντορίνης η σύνθεση δο
δομείται
είται μεε το κτισμένο
κτισ ένο
περιβάλλον και το τοπίο της στεριάς στα αριστερά και μεε το θαλάσσιο τοπίο δεξιά
δεξιά,
αποδιδό ενα από πάνω προς τα κάτω («οπτική
αποδιδόμενα
οπτική του πουλιού
πουλιού»). Τα άσπρα κτίσ
κτίσματα,
ατα
επάνω στην καφετιά γήινη επιφάνεια
επιφάνεια, αντιδιαστέλλονται στη γαλάζια ενιαία μάζα
άζα της
θάλασσας Η γρήγορη και νευρώδης πινελιά δεν εεμμένει
θάλασσας.
ένει στη λεπτο
λεπτομερειακή
ερειακή περιπερι
γραφή αλλά αφήνει να αναδειχθεί ένας δυναμικός,
γραφή,
δυνα ικός εξπρεσιονιστικός χαρακτήρας.
χαρακτήρας

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 59, 489, αρ.
αρ 201.
ΘΚ
Θ.Κ.
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26.

Τριποδικό κυλινδρικό σκεύος
16ος
ος αι.
αι π.Χ.
π Χ (Υστερομινωική
Υστερο ινωική Ι περίοδος)
περίοδος
πηλός, ύψος 20,6 εκ.
πηλός
εκ
Ακρωτήρι Θήρας
Θήρας, Συγκρότη
Συγκρότημα
αΔ
Δ, δω
δωμάτιο
άτιο 2
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Μουσείο Ακρ 1162

Το αγγείο αυτό μεε την χαρακτηριστική αναθύρωση στο χείλος
χείλος, έφερε αρχικά κάποιου
είδους πώμα
πώ α που δεν σώθηκε
σώθηκε. Η διακόσμησή
διακόσ ησή του μεε κλάδους μυρτιάς
υρτιάς σε επάλληλες
ζώνες και το είδος του πηλού από τον οποίο είναι κατασκευασμένο,
κατασκευασ ένο προδίδουν την
κρητική του προέλευση
προέλευση. Μινωικά αγγεία από πηλό και λίθο,
λίθο καθώς και έργα μικροικρο
τεχνίας των κρητικών εργαστηρίων έχουν βρεθεί πολλά στα κτήρια και στους ανοι
ανοιχτούς χώρους του περίφημου
περίφη ου οικισ
οικισμού
ού του Ακρωτηρίου.
Ακρωτηρίου Το συγκεκρι
συγκεκριμένο
ένο αγγείο
εντοπίστηκε κοντά στον δυτικό τοίχο του δω
δωματίου
ατίου 2 του Συγκροτή
Συγκροτήματος
ατος Δ,
Δ δηλαδή
στον χώρο μεε την περίφημη
περίφη η τοιχογραφία της Άνοιξης.
Άνοιξης

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Marinatos 1971, σσ.
σσ 20-25, πίν.
πίν 80c.
ΚΠ
Κ.Π.
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27.

Οφθαλ οπρόχους
Οφθαλμοπρόχους
16ος
ος αι.
αι π.Χ.
π Χ (Υστεροκυκλαδική
Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος)
περίοδος
πηλός, ύψος 31,5 εκ.
πηλός
εκ
Ακρωτήρι Θήρας
Θήρας, Συγκρότη
Συγκρότημα
αΔ
Δ, δω
δωμάτιο
άτιο 2
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, Ακρ 1160

Το αγγείο αυτού του σχή
σχήματος
ατος είναι γνωστό ως οφθαλ
οφθαλμοπρόχους,
οπρόχους λόγω των χαρα
χαρακτηριστικών ανάγλυφων αποφύσεων στην προχοή,
προχοή που θυμίζουν
θυ ίζουν οφθαλμούς,
οφθαλ ούς που
‘βλέπουν
βλέπουν κι ελέγχουν’
ελέγχουν τη ροή του περιεχομένου.
περιεχο ένου Το λεπτό στό
στόμιο
ιο σαν ράμφος
ρά φος και η
βραχεία λαβή επιστέφουν το ευρύχωρο σώμα
σώ α του αγγείου,
αγγείου που διακοσμείται
διακοσ είται μεε ολο
ολοζώντανο τρόπο.
τρόπο Μια πλατειά ζώνη μεε τρέχουσες σπείρες και κλάδους μυρτιάς,
υρτιάς τυλίγει
το αγγείο σαν ζωφόρος.
ζωφόρος Ο συνδυασμός
συνδυασ ός της μελανής
ελανής και της λευκής επίθετης βαφής
προδίδουν κάποιον αγγειογράφο που ασκούσε ενδεχο
ενδεχομένως
ένως και την τέχνη της μεγάεγά
λης ζωγραφικής.
ζωγραφικής Η δίχρω
δίχρωμη
η οφθαλ
οφθαλμοπρόχους
οπρόχους βρέθηκε μαζί
αζί μεε το τριποδικό αγγείο
Ακρ 1162 (αρ.
αρ κατ.
κατ 26) και περισσότερα από 200 κεραμικά
κερα ικά σκεύη,
σκεύη στο δω
δωμάτιο
άτιο 2 του
Συγκροτή ατος Δ,
Συγκροτήματος
Δ δηλαδή στον χώρο μεε την περίφημη
περίφη η τοιχογραφία της Άνοιξης.
Άνοιξης

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Marinatos 1971, σσ.
σσ 20-25, 35, πίν.
πίν 70a.
ΚΠ
Κ.Π.
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28.

Μικρή πρόχους
16ος
ος αι.
αι π.Χ.
π Χ (Υστεροκυκλαδική
Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος)
περίοδος
πηλός, ύψος 25,5 εκ.
πηλός
εκ
Ακρωτήρι Θήρας
Θήρας, Συγκρότη
Συγκρότημα
αΔ
Δ, δω
δωμάτιο
άτιο 6
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, Ακρ 1181

29.

Μεγάλη πρόχους
16ος
ος αι.
αι π.Χ.
π Χ (Υστεροκυκλαδική
Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος)
περίοδος
πηλός ύψος 35 εκ
πηλός,
εκ.
Ακρωτήρι Θήρας
Θήρας, Συγκρότη
Συγκρότημα
αΔ
Δ, δω
δωμάτιο
άτιο 9.1
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, Ακρ 1002
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30.

Γεφυρόστο η πρόχους
Γεφυρόστομη
16ος
ος αι.
αι π.Χ.
π Χ (Υστεροκυκλαδική
Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος)
περίοδος
πηλός, ύψος 18,7 εκ
πηλός
εκ.
Ακρωτήρι Θήρας
Θήρας, Το
Τομέας
έας Α
Α, δω
δωμάτιο
άτιο 2.2
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Μουσείο Ακρ 207

31.

Μικρή γεφυρόστομη
γεφυρόστο η πρόχους
16ος
ος αι.
αι π.Χ.
π Χ (Υστεροκυκλαδική
Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος)
περίοδος
πηλός, ύψος 12,9 εκ
πηλός
εκ.
Ακρωτήρι Θήρας
Θήρας, Το
Τομέας
έας Α
Α, δω
δωμάτιο
άτιο 2.2
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Μουσείο Ακρ 153

Η πολυπληθέστερη οομάδα
άδα κινητών ευρη
ευρημάτων
άτων από το προϊστορικό Ακρωτήρι της
Θήρας είναι τα πήλινα αγγεία
αγγεία, που αριθ
αριθμούν
ούν πολλές χιλιάδες και σώζονται σε εξαιεξαι
ρετική κατάσταση,
κατάσταση λόγω της σφράγισης των στρω
στρωμάτων
άτων καταστροφής από την ηφαιηφαι
στειακή τέφρα
τέφρα. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές οομάδες
άδες της τοπικής κεραμικής
κερα ικής
παραγωγής περιλαμβάνει
περιλα βάνει τις απλές και τις γεφυρόστο
γεφυρόστομες
ες πρόχους.
πρόχους Τα αγγεία αυτά
είναι επικαλυ
επικαλυμμένα
ένα μεε λευκό επίχρισ
επίχρισμα,
α που λειάνθηκε μεε τριβή από κάποιο εργαλείο
ή βότσαλο (ένα
ένα είδος μηχανικής
ηχανικής στίλβωσης)
στίλβωσης και διακοσ
διακοσμήθηκε
ήθηκε μεε φυτικά μοτίβα
οτίβα κακα
λα οειδών ψυχανθών και κλάδων μυρτιάς.
λαμοειδών,
υρτιάς Τα διακοσ
διακοσμητικά
ητικά θέ
θέματα
ατα από το φυσικό
τοπίο είναι δη
δημοφιλή
οφιλή και στην κρητική κεραμική
κερα ική της ίδιας εποχής.
εποχής Ωστόσο η ζωγραζωγρα
φική τους απόδοση στα θηραϊκά αγγεία θυμίζει
θυ ίζει έντονα τα άνυδρα τοπία των νησιών,
νησιών
που βλασταίνουν και καρποφορούν μεε κόπο στα βράχια και στους μικρούς
ικρούς αγρούς.
αγρούς

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Marinatos 1969, σσ.
σσ 21-22, πίν
πίν. 18, 35.1.1970, 55, πίν.51·
πίν
Marinatos 1970, σ.
σ 53, πίν
πίν. 48.1·
Georma – Karnava – Nikolakopoulou 2014.
ΚΠ
Κ.Π.

91

30

31

Η θάλασσα πηγή καλλιτεχνικής έμπνευσης / βράχια, ακτές, ουρανός

92

32.

Κυλινδρικό ρυτό ή «ανθοδοχείο»
ανθοδοχείο
16ος
ος αι.
αι π.Χ.
π Χ (Υστεροκυκλαδική
Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος)
περίοδος
πηλός, ύψος 18,4 εκ.
πηλός
εκ
Ακρωτήρι Θήρας
Θήρας, Συγκρότη
Συγκρότημα
αΔ
Δ, δω
δωμάτιο
άτιο 9.1
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, Ακρ 1030

Τα κυλινδρικά αγγεία μεε διάτρητες ή συ
συμπαγείς
παγείς λαβές
λαβές, που φύονται κάτω από το χεί
χείλος και μεε μια
ια μικρή
ικρή αθέατη τρήση στην επίπεδη βάση τους,
τους λέγονται ρυτά ή «ανθοανθο
δοχεία όπως τα ονό
δοχεία»,
ονόμασε
ασε ο ανασκαφέας του προϊστορικού οικισ
οικισμού
ού στο Ακρωτήρι
της Θήρας,
Θήρας Σπυρίδων Μαρινάτος
Μαρινάτος. Πρόκειται για έναν τύπο αγγείου θηραϊκής έμπνευέ πνευ
σης που ήταν ιδιαίτερα αγαπητό στο Ακρωτήρι και δεν απαντάται σε άλλες θέσεις
σης,
του Αιγαίου
Αιγαίου. Τα αγγεία αυτά διακοσ
διακοσμούνται
ούνται μεε φυτικά μοτίβα,
οτίβα κυρίως φυλλοφόρα
κλαδιά και καλα
καλαμοειδή
οειδή κοσ
κοσμήματα.
ή ατα Η οπή του πυθμένα
πυθ ένα βρίσκεται κοντά στην περι
περιφέρεια συχνά στη θέση προς την πλευρά που φέρει την πιο επι
φέρεια,
επιμελημένη
ελη ένη διακόσ
διακόσμηση.
ηση
Η χρήση αυτών των αγγείων φαίνεται πως συνδέεται μεε τελετουργικές πρακτικές
πρακτικές,
όπως χοές και σπονδές.
σπονδές Κυλινδρικά ρυτά έχουν βρεθεί κατά ζεύγη ή ομάδες
ο άδες σε όλα
σχεδόν τα κτήρια του οικισμού.
οικισ ού

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Marinatos 1970, σσ.
σσ 55, πίν.
πίν 51· Georma – Karnava – Nikolakopoulou 2014.
ΚΠ
Κ.Π.
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33.
Δη ήτρης Ανδρεαδάκης
Δημήτρης

Από τη Γη στον Ουρανό, 2001
υδατοχρώματα
υδατοχρώ
ατα σε χαρτί
χαρτί, 56 × 76 εκ.
εκ
υπογεγρα ένο και χρονολογημένο
υπογεγραμμένο
χρονολογη ένο κάτω δεξιά
δεξιά: Ανδρεαδάκης 2001
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 411

O Δημήτρης
Δη ήτρης Ανδρεαδάκης (Χανιά
Χανιά 1964) συγκαταλέγεται μεταξύ
εταξύ των πλέον ακραιφνών
εκπροσώπων της σύγχρονης παραστατικής ελληνικής ζωγραφικής,
ζωγραφικής ενώ η τοπιογρα
τοπιογραφία αποτελεί μία
ία από τις κύριες θεματικές
θε ατικές των ενδιαφερόντων του.
του
Στο έργο του Από τη Γη στον Ουρανό δημιουργεί
δη ιουργεί έναν ενιαίο χώρο
χώρο, μεε όλα τα στοιχεία
της φύσης ενοποιημένα.
ενοποιη ένα Αξιοποιώντας επιδέξια την τεχνική της υδατογραφίας,
υδατογραφίας μεε
διάφανη χρωματική
χρω ατική ύλη
ύλη, αφήνει ορισμένα
ορισ ένα ττμήματα
ή ατα πιο φωτεινά για να διαφοροποι
διαφοροποιηθούν οι τόνοι του γαλάζιου,
γαλάζιου του λευκού
λευκού, του καφέ-γκρι.
καφέ γκρι Σε αυτήν τη συνθετική αν
αντίληψη η θάλασσα λειτουργεί ως συνδετικό στοιχείο ανάμεσα
ανά εσα στη στεριά και τον
ουρανό δημιουργώντας
ουρανό,
δη ιουργώντας τελικά έναν χώρο υπερβατικό και συμπαντικό.
συ παντικό

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 69, 490, αρ.
αρ 246.

ΘΚ
Θ.Κ.
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34.

Μινωικό γεφυρόστο
γεφυρόστομοο αγγείο
Περί το 1500 π.Χ.
π Χ (Υστερομινωική
Υστερο ινωική Ιβ περίοδος)
περίοδος
πηλός, ύψος 20,5 εκ.
πηλός
εκ
Άγνωστης προέλευσης
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, Π Μ
Μ.986 (14116)

Το ιδιότυπου σχή
σχήματος
ατος αγγείο μεε το ευρύ στόμιο,
στό ιο τις καλαθόσχημες
καλαθόσχη ες λαβές και την
γεφυρόστο ο, διακοσ
διακοσμείται
είται μεε διπλούς πε
πεεπίθετη ανοιχτή προχοή,
επίθετη,
προχοή που ονο
ονομάζεται
άζεται γεφυρόστομο
λέκεις ακτινωτές «ανεμώνες»,
λέκεις,
ανε ώνες στικτές και κυ
κυματοειδείς
ατοειδείς γραμμές.
γρα ές Το σχή
σχήμα
α του μιι
μείται
είται μεταλλικά
εταλλικά πρότυπα πολυτελών σκευών
σκευών. Πρόκειται για έργο κρητικού κερα
κεραμικού
ικού
εργαστηρίου των αρχών του 15ου
ου αιώνα π.Χ.,
π Χ της εποχής δηλαδή που ο μινωικός
ινωικός κό
κόσ ος είχε μόλις
σμος
όλις συνέλθει από τις συνέπειες της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντο
Σαντορίνης και είχε ανοικοδομήσει
ανοικοδο ήσει την οικονο
οικονομία,
ία τις κοινωνικές δομές
δο ές και την
καλλιτεχνική του παραγωγή
παραγωγή. Ο διπλός πέλεκυς αποτελούσε ακό
ακόμη
η ένα αναγνωρίσιμο
αναγνωρίσι ο
σύ βολο της κρητικής προέλευσης έργων και προϊόντων του νησιού,
σύμβολο
νησιού πριν από την
σταδιακή αλλαγή των πραγ
πραγμάτων
άτων μεε την εεμφάνιση
φάνιση των πρώτων Μυκηναίων ηγεμόνων.
ηγε όνων

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Betancourt 1985, σσ
σσ. 187-206.
ΚΠ
Κ.Π.
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35.
Γιάννης Μιχαηλίδης

Τα ήρεμα
ήρε α νερά, 2005-07
αραιωμένο
αραιω
ένο ακρυλικό σε χαρτί επικολλη
επικολλημένο
ένο σε πανί
πανί, 196 × 230 εκ.
εκ
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 839

Ο Γιάννης Μιχαηλίδης (Σκιάθος
Σκιάθος 1940), αυτοδίδακτος
αυτοδίδακτος, εντρύφησε στη βυζαντινή και
λαϊκή τέχνη,
τέχνη αλλά και στην Αφαίρεση
Αφαίρεση. Η θάλασσα του Αιγαίου αποτέλεσε από τις πρώπρώ
τες θε
θεματικές
ατικές του ενότητες,
ενότητες όπου επιστρέφει σταθερά.
σταθερά
Η καθαρά δισδιάστατη
δισδιάστατη, σε πρώτη θέαση,
θέαση εντύπωση του πίνακα διασπάται από τους
κυ ατισ ούς που προσδίδουν βάθος
κυματισμούς,
βάθος. Η εκ
εκμετάλλευση
ετάλλευση της ιδιαίτερης τεχνικής του
του,
μεε τη διάφανη χρω
χρωματικότητα,
ατικότητα κτισμένη
κτισ ένη μεε τόνους του γαλάζιου και λευκά λα
λαμπυρίπυρί
σ ατα αποδίδει συνολικά την αίσθηση του ατέρ
σματα,
ατέρμονου
ονου πεδίου και της απεραντοσύνης
του υγρού στοιχείου
στοιχείου. Εδώ
Εδώ, το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο
τοπίο, δοσμένο
δοσ ένο αφαιρετικά,
αφαιρετικά αποκτά
συ βολικό και στοχαστικό χαρακτήρα.
συμβολικό
χαρακτήρα

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Πλέσσα 2008.
ΘΚ
Θ.Κ.
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36.

Μαρ άρινα κυκλαδικά ειδώλια
Μαρμάρινα
2800-2300 π.Χ.
π Χ (Πρωτοκυκλαδική
Πρωτοκυκλαδική ΙΙ περίοδος
περίοδος)
λευκό μάρμαρο
άρ αρο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, Π 9116, Π 3914, Π 9117, Π 3920
36α.
α ύψος 35 εκ.,
εκ κανονικού τύπου,
τύπου παραλλαγής Δωκαθισμάτων,
Δωκαθισ άτων άγνωστης προέλευσης
36β.
β ύψος 25 εκ.,
εκ κανονικού τύπου,
τύπου παραλλαγής Σπεδού,
Σπεδού Αμοργός
Α οργός
36γ.
γ ύψος 15,8 εκ.,
εκ κανονικού τύπου,
τύπου παραλλαγής Σπεδού,
Σπεδού Αμοργός
Α οργός
36δ.
δ ύψος 21,2 εκ
εκ., κανονικού τύπου
τύπου, παραλλαγής Σπεδού
Σπεδού, άγνωστης προέλευσης

Τα πιο αναγνωρίσι
αναγνωρίσιμα
α έργα από μάρμαρο
άρ αρο του Κυκλαδικού πολιτισμού
πολιτισ ού είναι τα περίφη
περίφημα
α
φυσιοκρατικά ειδώλια του ‘κανονικού
κανονικού τύπου
τύπου’, στον οποίον ανήκουν τα τέσσερα παραδείγπαραδείγ
ματα
ατα της έκθεσης
έκθεσης. Πρόκειται για αρχαιότητες που δωρίθηκαν στο Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο από την Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία και την Ελισάβετ Μαγιάση στο τέλος
του 19ου
ου αιώνα και το 1968 αντίστοιχα
αντίστοιχα, αγορασμένα
αγορασ ένα από το εμπόριο
ε πόριο αρχαιοτήτων της εποεπο
χής Τα συγκεκρι
χής.
συγκεκριμένα
ένα ειδώλια ανήκουν στις παραλλαγές Δωκαθισ
Δωκαθισμάτων
άτων και Σπεδού
Σπεδού.
Τα έργα του είδους αυτού αναπαριστούν γυ
γυμνές
νές γυναικείες μορφές
ορφές που στέκονται μεε
τωπικά μεε διπλωμένα
διπλω ένα χέρια κάτω από το στήθος και μεε τον αριστερό βραχίονα να βρί
βρίσκεται πάντοτε πάνω από τον δεξί
δεξί. Τα λοξά τους πέλ
πέλματα
ατα δεν τους επιτρέπουν να σταθούν
όρθια ενώ η δήλωση της φουσκω
όρθια,
φουσκωμένης
ένης κοιλιάς σε ορισμένα
ορισ ένα από αυτά υποδεικνύει την
κατάσταση εγκυ
εγκυμοσύνης.
οσύνης Τα ίχνη μελανού,
ελανού κυανού
κυανού, ερυθρού και πράσινου χρώ
χρώματος
ατος
που έχουν ανιχνευθεί σε πολλά μαρμάρινα
αρ άρινα ειδώλια του είδους,
είδους υποδηλώνουν πως είχαν
ζωγραφισ ένες επιπλέον ανατο
ζωγραφισμένες
ανατομικές
ικές λεπτο
λεπτομέρειες,
έρειες καθώς και διάφορα κοσ
κοσμήματα.
ή ατα
Η σημασία
ση ασία και η χρήση των 1400 περίπου κυκλαδικών ειδωλίων που είναι γνωστά έως
σή ερα είναι αβέβαιη,
σήμερα
αβέβαιη αφού ο μεγαλύτερος
εγαλύτερος αριθμός
αριθ ός τους προέρχεται από παράνο
παράνομες
ες
ανασκαφές χωρίς ασφαλή προέλευση.
ανασκαφές,
προέλευση Το εν τέταρτον από αυτά εντοπίστηκε σε τάφους
τάφους.
Ακό η λιγότερα βρέθηκαν σε οικισ
Ακόμη
οικισμούς,
ούς ενώ τα περισσότερα προέρχονται από την μυυ
στηριώδη απόθεση της ακτής του Κάβου-Δασκαλιού
Κάβου Δασκαλιού στην Κέρο.
Κέρο Είδωλα θεών,
θεών εικόνες
υπαρκτών ανθρώπων
ανθρώπων, δούλοι των νεκρών,
νεκρών παιδικά παιχνίδια,
παιχνίδια θεϊκές τροφοί,
τροφοί ψυχοπομψυχοπο
ποί ή νύφες από ξένους τόπους
ποί,
τόπους, είναι ορισ
ορισμένες
ένες από τις ερ
ερμηνείες
ηνείες που έχουν προταθεί
από την δεκαετία του 1870 έως σήμερα,
σή ερα χωρίς καθολική αποδοχή.
αποδοχή Έτσι
Έτσι, τα κυκλαδικά
ειδώλια παρα
παραμένουν
ένουν εδώ και ενά
ενάμιση
ιση σχεδόν αιώνα τα κατεξοχήν γοητευτικά και αι
αινιγ ατικά έργα των νησιωτών του αρχιπελάγους
νιγματικά
αρχιπελάγους.
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Αδημοσίευτα.
Αδη
οσίευτα Για τα κυκλαδικά ειδώλια του κανονικού τύπου βλ.
βλ Barber 1994, 123-136· Σω
Σωτηρακοπούλου 2005, 47-87.
ΚΠ
Κ.Π.
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37.

«Ποτήρι»
Ποτήρι
3200-2800 π.Χ.
π Χ (Πρωτοκυκλαδική
Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδος
περίοδος)
λευκό μάρμαρο,
άρ αρο ύψος 15 εκ
εκ. Α
Αμοργός
οργός
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Μουσείο Π 3963

38.

Κρατηρίσκοι («καντήλες»)
καντήλες
3200-2800 π.Χ.
π Χ (Πρωτοκυκλαδική
Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδος
περίοδος)
λευκό μάρμαρο
άρ αρο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Μουσείο, Π 4759, Π 4788, Π 3940, Π 3941, Π 11333
38α.
α ύψος 18,6 εκ
εκ., Γλυφά Πάρου,
Πάρου τάφος 22 / 38β.
β ύψος 9,5 εκ.,
εκ Παναγιά Πάρου,
Πάρου τάφος 67
38γ.
γ ύψος 10,4 εκ
εκ., Α
Αμοργός
οργός / 38δ.
δ ύψος 5,4 εκ
εκ., Α
Αμοργός
οργός / 38ε.
ε ύψος 20,4 εκ
εκ., άγνωστης προέλευσης

Τα αγγεία από λευκό μάρμαρο
άρ αρο είναι τα αρχαιότερα σκεύη πολυτελείας των Κυκλάδων.
Κυκλάδων
Ε φανίστηκαν στην τελική νεολιθική περίοδο (4300-3200 π.Χ.)
Εμφανίστηκαν
π Χ και χαρακτηρίζουν κυκυ
ρίως την επόμενη,
επό ενη πρωτοκυκλαδική περίοδο (3200-2000 π.Χ.),
π Χ τον ‘χρυσό
χρυσό αιώνα
αιώνα’ των
Κυκλάδων Τα κωνικά «ποτήρια»
Κυκλάδων.
ποτήρια θεωρούνται οι τυπολογικοί απόγονοι των οξυπύθ
οξυπύθμενων
ενων
αγγείων της τέταρτης χιλιετίας π
π.Χ.,
Χ ενώ οι κρατηρίσκοι αποτελούν επινόηση της πρώτης
φάσης της εποχής του χαλκού (Πρωτοκυκλαδική
Πρωτοκυκλαδική Ι περίοδος)
περίοδος και έχουν πολυάριθμα
πολυάριθ α παπα
ράλληλα στην κεραμική
κερα ική των νησιών.
νησιών Τα τελευταία μάλιστα
άλιστα είναι γνωστά μεε την λαϊκή
ονο ασία «καντήλες»,
ονομασία
καντήλες λόγω της δεύτερης ζωής ορισμένων
ορισ ένων από αυτά στις εκκλησίες των
Κυκλάδων Το κανονικό και συ
Κυκλάδων.
συμμετρικό
ετρικό τους σχή
σχήμα
α υποδεικνύει πως χρησι
χρησιμοποιήθηκε
οποιήθηκε
κάποιου είδους τόρνος για την κατασκευή τους.
τους Η ακριβής τους χρήση είναι άγνωστη,
άγνωστη
ό ως είναι σχεδόν βέβαιο πως αποτελούσαν αντικεί
όμως
αντικείμενα
ενα κύρους
κύρους, λόγω της επίπονης
διαδικασίας κατασκευής τους,
τους αλλά και του μεγάλου
εγάλου βάρος
βάρος, που θα τα καθιστούσε δύδύ
σχρηστα Είναι γνωστά κυρίως από τάφους
σχρηστα.
τάφους, ωστόσο η φθορά στις σύμφυτες
σύ φυτες λαβές και
στις επιφάνειές τους
τους, φανερώνει κάποιου είδους προγενέστερη ζωή στους οικισ
οικισμούς.
ούς
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Τα αγγεία μεε αρ
αρ. Π 3963, Π 3940, Π 3941 και Π 11333 είναι αδημοσίευτα.
αδη οσίευτα Πρβλ
Πρβλ. Λεγάκη 2016,
179-180, αρ.
αρ κατ
κατ. 69, 70. Για τα αγγεία αρ
αρ. Π 4759 και Π 4788 βλ.
βλ Rambach 2000, 16, 25, πίν
πίν.
4:9, 10:2, 142:5, 144:1.
ΚΠ
Κ.Π.
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39.
Δη οσθένης Κοκκινίδης
Δημοσθένης

Ερειπω ένη σκάλα
Ερειπωμένη
ακρυλικό σε μουσαμά,
ουσα ά 100 × 110 εκ.
εκ
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 838

Ο Δη
Δημοσθένης
οσθένης Κοκκινίδης (Πειραιάς
Πειραιάς 1929), καλλιτέχνης ανήσυχος και πολύπλευρος
πολύπλευρος,
ξεχωρίζει για την δυναμική
δυνα ική του χρώματός
χρώ ατός του,
του εξπρεσιονιστικής έντασης.
έντασης
Στο έργο του Ερειπωμένη
Ερειπω ένη σκάλα, από την τελευταία καλλιτεχνική του περίοδο –παπα
δερουσιασ ένη το 2008, αλλά μεε αναφορές στην ενότητα έργων του Θάλασσες της δε
ρουσιασμένη
καετίας του 1980– μετέρχεται
ετέρχεται μια
ια ζωγραφική γλώσσα υπαινικτική.
υπαινικτική Το αφαιρετικά
αποδοσ ένο ζευγάρι των μορφών
αποδοσμένο
ορφών αριστερά,
αριστερά τοποθετη
τοποθετημένο
ένο σε ένα απροσδιόριστο σηση
μείο,
είο η επίσης αινιγ
αινιγματική
ατική σκάλα δεξιά
δεξιά, η ταραγ
ταραγμένη
ένη θάλασσα που κατακλύζει την
απεικόνιση όλα τα θε
απεικόνιση,
θεματικά
ατικά στοιχεία συναπαρτίζουν μία
ία ποιητική
ποιητική, σχεδόν σουρεα
σουρεαλιστική σκηνή
σκηνή. Ο προβλη
προβληματικός
ατικός χώρος συνάδει μεε την εξπρεσιονιστική χρω
χρωματικόατικό
τητα Η απεραντοσύνη της θάλασσας εδώ λειτουργεί εεμβληματικά,
τητα.
βλη ατικά ως πεδίο
ενατένισης και υπαρξιακής αναζήτησης του ανθρώπου.
ανθρώπου

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Κοκκινίδης 2008, σσ.
σσ 27, 46, αρ.
αρ 27.
ΘΚ
Θ.Κ.
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40.
Γεράσι ος Στέρης
Γεράσιμος

Ο ηρικό ακρογιάλι
Ομηρικό
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 41 × 47 εκ.
εκ
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 515

O Γεράσιμος
Γεράσι ος Σταματελάτος
Στα ατελάτος (Κεφαλλονιά
Κεφαλλονιά 1898 – Νέα Υόρκη 1987), γνωστός ως Στέρης
Στέρης,
συνιστά μια
ια ιδιότυπη καλλιτεχνική προσωπικότητα,
προσωπικότητα μεε μυθιστορηματική
υθιστορη ατική ζωή και
δράση Η προσωπική του οδύσσεια τον έφερε στο Παρίσι (1919-26 και 1927-31) και
δράση.
στην Α
Αμερική,
ερική από το 1936/37 κι έπειτα,
έπειτα όπου σταδιοδρό
σταδιοδρόμησε
ησε μεε τα ονό
ονόματα
ατα αρχικά
Georges de Steris και από το 1947 (πολιτογραφημένος
πολιτογραφη ένος Α
Αμερικανός)
ερικανός ως Guelfo
Ammon d'Este, οπότε και χάνονται τα ίχνη του για την Ελλάδα·
Ελλάδα τέλος,
τέλος μεταξύ
εταξύ 198085 έζησε στη Νίκαια της Γαλλίας.
Γαλλίας
Μεταξύ 1932 και 1936 φιλοτέχνησε μια
ια σειρά έργων μεε τίτλο «Ομηρικό
Ο ηρικό ακρογιάλι
ακρογιάλι»,
χαρακτηριζό ενα από εκφραστική λιτότητα
χαρακτηριζόμενα
λιτότητα, καθαρά χρώ
χρώματα
ατα και έντονη σχηματοσχη ατο
ποίηση αποδίδοντας μια
ποίηση,
ια ποιητική ατ
ατμόσφαιρα,
όσφαιρα όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο
προκεί ενο έργο.
προκείμενο
έργο Αυτού του είδους τα παραθαλάσσια μυθικά
υθικά τοπία
τοπία, απότοκα από τη
μια
ια μεριά
εριά της μεταφυσικής
εταφυσικής ζωγραφικής στο ύφος του Giorgio de Chirico και από την
άλλη της προσωπικής του αναζήτησης του ελληνικού τοπίου
τοπίου, μεε πολλαπλές τοπιοτοπιο
γραφικές απεικονίσεις σε αιγαιοπελαγίτικα νησιά,
νησιά καθιερώνουν μία
ία εντελώς ιδιότυπη
εκδοχή του Στέρη στο αίτη
αίτημα
α της «ελληνικότητας»,
ελληνικότητας ως κύριου ζητού
ζητούμενου
ενου της τέχνης
του Μεσοπολέμου
Μεσοπολέ ου και της λεγόμενης
λεγό ενης Γενιάς του ’30.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 44, 486, αρ.
αρ 127· Koutsogiannis 2014, σ.
158, αρ
αρ. 90.
ΘΚ
Θ.Κ.
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41.

Ακέφαλο άγαλμα
άγαλ α ιματιοφόρου
ι ατιοφόρου
2ος
ος – 3ος
ος αι.
αι μ.Χ.
Χ
λευκό μάρμαρο,
άρ αρο ύψος 1,18 μ.
Άγνωστης προέλευσης
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Μουσείο Γ 1618

Η ανδρική μορφή
ορφή μεε τη συμφυή,
συ φυή ελλειψοειδή πλίνθο φορά σανδάλια
σανδάλια, χιτώνα και ιμάι ά
τιο που τυλίγεται σφιχτά στο σώμα
σώ α και σχηματίζει
σχη ατίζει μπροστά
προστά στο στήθος βαθύ κόλπο
κόλπο,
στον οποίο τυλίγεται ο λυγισμένος
λυγισ ένος στον αγκώνα δεξιός βραχίονας
βραχίονας. Η οπίσθια όψη του
αγάλ ατος είναι η
αγάλματος
ημιτελής,
ιτελής στοιχείο που δηλώνει ότι αυτό θα είχε ανιδρυθεί μπροστά
προστά
σε κάποιο τοίχο ή κόγχη.
κόγχη
Το έργο ανήκει στον αγαλματικό
αγαλ ατικό τύπο του palliatus, οι απαρχές του οποίου ανάγονται
σε αγάλ
αγάλματα
ατα φιλοσόφων-ποιητών
φιλοσόφων ποιητών και ρητόρων του 4ου
ου αιώνα π.Χ.
π Χ (Σοφοκλής,
Σοφοκλής ΑισχίΑισχί
νης Ο τύπος γνώρισε μεγάλη
νης).
εγάλη δημοτικότητα
δη οτικότητα από την ελληνιστική περίοδο μέχρι
έχρι τους
ύστερους ρω
ρωμαϊκούς
αϊκούς χρόνους
χρόνους. Η συγκρατημένη
συγκρατη ένη στάση και ο τρόπος ένδυσης δηλώ
δηλώνουν μετριοπάθεια
ετριοπάθεια και,
και κατ
κατ’ επέκταση,
επέκταση σωφροσύνη
σωφροσύνη. Το ιιμάτιο
άτιο (λατ.
λατ pallium) είναι το
κατεξοχήν ελληνικό ένδυμα,
ένδυ α δηλώνει ότι αυτός που το φορά
φορά, ακό
ακόμα
α και στη ρω
ρωμαϊκή
αϊκή
περίοδο είναι Έλληνας πολίτης ή ανήκει στον ελληνικό κόσ
περίοδο,
κόσμο
ο και στην παιδεία του
του.
Ο απεικονιζόμενος
απεικονιζό ενος σε αυτόν τον τύπο,
τύπο τον δανεισ
δανεισμένο
ένο από τι
τιμητικά
ητικά αγάλματα,
αγάλ ατα όπως
το ελληνιστικό άγαλμα
άγαλ α του Διοσκουρίδη,
Διοσκουρίδη επιφανούς προσωπικότητας της κοσ
κοσμοποοπο
λίτικης Δήλου
Δήλου, που ενέπνευσε και την αντίστοιχη μορφή
ορφή στο έργο του Σ
Σ. Καραβούζη
(αρ.
αρ κατ.
κατ 42), θέλει να παρουσιαστεί ως υποδειγ
υποδειγματικός,
ατικός χρηστός πολίτης
πολίτης, ενώ μεε την
προσθήκη ενός ειληταρίου στο χέρι θα δηλωνόταν η μόρφωσή
όρφωσή του.
του

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Reinach 1910, σ.
σ 391, αρ
αρ. 10 (σκίτσο
σκίτσο μεε την ένδειξη «Αθήνα»)·
Αθήνα Polascek 1969, σ.
σ 150, αρ
αρ. Athen
13 (μνεία,
νεία χωρίς αριθμό
αριθ ό ευρετηρίου και εικόνα
εικόνα). Γενικά για τον τύπο βλ
βλ. Bieber 1959· Geothert-Polaschek 1969· Lewerentz 1993, σσ
σσ. 18-57· Filges 2000.
Χρ Τσ.
Χρ.
Τσ
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42.
Σαράντης Καραβούζης

Δήλος
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 103 × 82 εκ.
εκ
υπογεγρα ένο κάτω δεξιά
υπογεγραμμένο
δεξιά: KARAVOUSIS
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 662

43.
Σαράντης Καραβούζης

Αρχαιολογικό τοπίο μεε αγάλματα
αγάλ ατα
λάδι σε μουσαμά,
ουσα ά 60 × 81 εκ.
εκ
υπογεγραμμένο
υπογεγρα
ένο κάτω δεξιά
δεξιά: KARAVOUSIS
Συλλογή Έργων Τέχνης της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, αρ
αρ. ευρ
ευρ. 850

Ο Σαράντης Καραβούζης (Αθήνα
Αθήνα 1938 – Αθήνα 2011) εκκινεί από την ιταλική μεταετα
φυσική ζωγραφική
ζωγραφική, στην παράδοση του Giorgio de Chirico.
Στις συνθέσεις του μεε διάσπαρτες αρχαιότητες (κίονες,
κίονες αγάλματα,
αγάλ ατα spolia) η πελιδνόπελιδνό
τητα του μαρμάρου
αρ άρου ενδυνα
ενδυναμώνεται
ώνεται από το παγερό φως του φεγγαριού,
φεγγαριού σκόπιμα
σκόπι α επι
επιλεγ ένου που αντανακλάται στη θαλάσσια επιφάνεια
λεγμένου,
επιφάνεια, στο μέσον
έσον της σύνθεσης
σύνθεσης,
δη ιουργώντας έτσι μια
δημιουργώντας
ια συνολικά σουρεαλιστική ατμόσφαιρα.
ατ όσφαιρα
Από την άλλη μεριά,
εριά οι εικονογραφικές αναφορές σε συγκεκρι
συγκεκριμένα
ένα αρχαία έργα
προσδίδουν αρχαιολογική εγκυρότητα και την ψευδαίσθηση του πραγ
πραγματικού.
ατικού Έτσι
Έτσι,
τα ακέφαλα ιιματιοφόρα
ατιοφόρα αγάλ
αγάλματα
ατα στο αριστερό άκρο της σύνθεσης
σύνθεσης, τόσο στη Δήλο
όσο και στο Αρχαιολογικό τοπίο μεε αγάλματα
αγάλ ατα, παραπέ
παραπέμπουν
πουν γενικώς στον τύπο του
ι ατιοφόρου που συνεκτίθεται εδώ (αρ.
ιματιοφόρου
αρ κατ.
κατ 41) και ειδικότερα στο γνωστό ελληνιστικό
σύνταγ α Διοσκουρίδη–Κλεοπάτρας
σύνταγμα
Διοσκουρίδη Κλεοπάτρας στη Δήλο.
Δήλο

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία

Έργα τέχνης από τη συλλογή της Βουλής 2010, σσ.
σσ 63, 489, αρ
αρ. 219· Koutsogiannis 2014, σσ
σσ.
164, 166-167, αρ
αρ. 98-99.
ΘΚ
Θ.Κ.
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44.

Tabula noua Graeciae, Sclauoniae, & Bulgariae
ξυλογραφία, 32,5 × 40,5 εκ.
ξυλογραφία
εκ
εικονογράφηση από την έκδοση
Clavdii Ptolemaei Alexandrini
Geographicae Enarrationis, Libri Octo
Βιέννη, Gaspar Trechsel, 1541
Βιέννη
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΧΡΤ -1800 ΕΛΛ 24

Νέος χάρτης της νότιας Βαλκανικής,
Βαλκανικής μεε την Ελλάδα,
Ελλάδα τη «Σλαβονία»
Σλαβονία (σλαβικές
σλαβικές χώρες)
χώρες
και τη Βουλγαρία
Βουλγαρία. Η Ελλάδα κυριαρχεί,
κυριαρχεί στο μεγαλύτερο
εγαλύτερο μέρος
έρος και κεντρικά του χάρτη,
χάρτη
όπως επίσης και η θάλασσα του Αιγαίου στο δεξί τμήμα
τ ή α (MARE EGEVM). Προέρχεται
από τη δεύτερη έκδοση της Γεωγραφίας του Κλαύδιου Πτολε
Πτολεμαίου
αίου μεε τη λατινική μεε
τάφραση του Γερμανού
Γερ ανού ου
ουμανιστή
ανιστή Willibald Pirckheimer (1470-1530) και επιμέλεια
επι έλεια
του Ισπανού ου
ουμανιστή
ανιστή Michael Servetus (ή
ή Miguel Servet ή Michel de Villeneuve,
1509/1511 – 1553).
Η έκδοση αποτελείται από το κείμενο,
κεί ενο 50 χάρτες
χάρτες, εκ των οποίων 27 πτολε
πτολεμαϊκοί
αϊκοί και
23 νέοι,
νέοι καθώς και εεμπεριστατωμένο
περιστατω ένο ευρετήριο.
ευρετήριο Χρησιμοποιήθηκαν
Χρησι οποιήθηκαν ξυλογραφίες του
Αλσατού φυσικού
φυσικού, αστρολόγου και γεωγράφου Laurentius Phrisius (εκλατινισ
εκλατινισμένη
ένη
ονο ασία του Lorenz Fries, περ.
ονομασία
περ 1490 – περ.
περ 1531/32). Τυπώθηκε από τον Gaspar
Trechsel στη Βιέννη το 1541, ενώ επωλείτο επίσης από τον εκδότη του Servetus στη
Λυών τον Hugues de la Porte.
Λυών,

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Zacharakis 2009, αρ
αρ. 2799· πρβλ.
πρβλ Τόλιας 2008, σσ
σσ. 64-65, 507, αρ
αρ. 1239.
ΘΚ
Θ.Κ.
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[MARE EGEO / ARCIPELAGO]
ξυλογραφία 29,5 × 40 εκ.
ξυλογραφία,
εκ
εικονογράφηση στο έργο
Isolario di Benedetto Bordone, Nel qual si ragiona di tutte l’Isole del mondo,
con li lor nomi antichi & moderni, historie, fauole, & modi del loro viuere,
& in qual parte del mare stanno, & in qual parallelo & clima giaciono,
Ricoreto, & di Nuovo ristampato
[Βενετία
Βενετία] 1547
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΣΒΞ ΠΕΡ 1547 ISO

Χάρτης του Αιγαίου
Αιγαίου, κεντρικά,
κεντρικά όπου απεικονίζονται επίσης η ηπειρωτική Ελλάδα και
η Μικρά Ασία
Ασία, καθώς και ττμήμα
ή α της βορειο
βορειο-ανατολικής
ανατολικής Μεσογείου
Μεσογείου, μεε την Κύπρο και
τις γειτονικές ακτές της
της. Εικονογραφεί το νησολόγιο του Benedetto Bordone (ή
ή Bordon ή Bordoni, περ
περ. 1450/55-1530), εξέχοντος εικονογράφου χειρογράφων και ενεν
τύπων που άκμασε
άκ ασε στη Βενετία.
Βενετία
Το νησολόγιο (insularium / isolario) συνιστά είδος εικονογραφη
εικονογραφημένης
ένης έκδοσης
έκδοσης, μεε
σύντομα
σύντο
α λή
λήμματα
ατα και αναπαραστάσεις για νησιά,
νησιά το οποίο γεννήθηκε ακριβώς για τις
νήσους του ελληνικού Αρχιπελάγους,
Αρχιπελάγους μεε την περιήγηση,
περιήγηση περιγραφή και απεικόνισή
τους κατά τον αρχό
αρχόμενο
ενο 15οο αιώνα
αιώνα, από τον φλωρεντινό λόγιο ιερέα και περιηγητή
Cristoforo Buondelmonti, στο έργο του Liber Insularum Archipelagi. Η σύνθεση του
Bordone πρωτοεκδόθηκε το 1528 και συνιστά μία
ία θαλάσσια κοσμογραφία,
κοσ ογραφία καθώς
προσφέρει 111 χάρτες νησιών από τις θάλασσες του Παλαιού αλλά και του Νέου Κό
Κόσ ου καθώς και της οικουμένης,
σμου,
οικου ένης της Ευρώπης,
Ευρώπης της ανατολικής Μεσογείου
Μεσογείου, της Βε
Βενετίας και του Τενοτστιτλάν στο Μεξικό
Μεξικό. Και σε αυτό όόμως
ως το παγκόσμιο
παγκόσ ιο νησολόγιο
οι μισές
ισές περίπου ξυλογραφίες αντιστοιχούν σε νησιά του Αιγαίου
Αιγαίου. Το Isolario του Bordone σημείωσε
ση είωσε εκδοτική επιτυχία και εκλαΐκευσε το συγκεκριμένο
συγκεκρι ένο είδος.
είδος

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Τόλιας 2002, σσ
σσ. 34-35· Τόλιας 2008, σσ
σσ. 115-116, 450-451, αρ.
αρ 0118· Zacharakis 2009, αρ
αρ.
481· Τόλιας 2010, σσ.
σσ 138-141, αρ.
αρ 13-14.
ΘΚ
Θ.Κ.
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Nou Grecia secondo tutte le regioni, & prouincie
di quella di qua & di la dal Hellesponto
ξυλογραφία, 25,5 × 34,6 εκ.
ξυλογραφία
εκ
εικονογράφηση από το έργο
Sebastian Münster
Sei Libri Della Cosmographia Vniversale
Βασιλεία, Henrigo Pietro, 1558
Βασιλεία
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΧΡΤ -1800 ΕΛΛ 17

Νέος χάρτης της Ελλάδας
Ελλάδας, στον τύπο του 10ου
ου πτολεμαϊκού
πτολε αϊκού πίνακα της Ευρώπης,
Ευρώπης που
εκτείνεται στη νότια Βαλκανική,
Βαλκανική το Αιγαίο και τη Μικρά Ασία
Ασία. Σχεδιάστηκε από τον
Γερ ανό θεολόγο,
Γερμανό
θεολόγο μαθηματικό
αθη ατικό και γεωγράφο Sebastian Münster, για την εικονογράεικονογρά
φηση της «Παγκόσμιας
Παγκόσ ιας Κοσμογραφίας»
Κοσ ογραφίας του
του. Ο καθαυτό χάρτης προέρχεται
προέρχεται, όπως
δείχνουν οι γοτθικοί χαρακτήρες,
χαρακτήρες από γερμανική
γερ ανική έκδοση και τυπώνεται εδώ
εδώ, μεε ιτα
ιταλικό υπέρτιτλο,
υπέρτιτλο στην ιταλική έκδοση του 1558, από τον Heinrich Petri.
Ο Münster (1489-1552) αφιερώνει ειδικό κεφάλαιο στα νησιά του Αιγαίου,
Αιγαίου τα οποία
ονο άζει συλλήβδην Κυκλάδες,
ονομάζει
Κυκλάδες ενώ παραθέτει αρχαίες και σύγχρονες ονο
ονομασίες
ασίες
τους αντλώντας κυρίως από τον Στράβωνα και τον Παυσανία
τους,
Παυσανία. Η Cosmographia Universalis του εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1544, εικονογραφήθηκε μεε αρχαίους και
νεότερους χάρτες κατά τον Πτολεμαίο,
Πτολε αίο τη Γεωγραφία του οποίου είχε εκδώσει ήδη
το 1540, όπου και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο προκείμενος
προκεί ενος τύπος χάρτη.
χάρτη Η ΚοΚο
σ ογραφία του σημείωσε
σμογραφία
ση είωσε πολλές γερμανικές
γερ ανικές εκδόσεις και μεταφράσεις
εταφράσεις σε λατινικά
λατινικά,
γαλλικά τσέχικα και ιταλικά,
γαλλικά,
ιταλικά αποδίδοντάς του τον τίτλο του «Γερμανού
Γερ ανού Στράβωνα».
Στράβωνα

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Zacharakis 2009, αρ
αρ. 2438· Τόλιας 2010, σ.
σ 148, αρ
αρ. 23· πρβλ.
πρβλ Τόλιας 2008, σσ.
σσ 78, 498, αρ.
αρ
1055.
ΘΚ
Θ.Κ.
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47.

Iacobo Cas- / staldo Pede- / montano //
GRAECIAE / VNIVERSAE / SECVNDVM / HODIERNVM /
SITVM NEO- / TERICA DE- / SCRITIO. //
Auctore // Cum privilegio
χαλκογραφία 36,4 × 51,3 εκ.
χαλκογραφία,
εκ
εικονογράφηση από το έργο
Abraham Ortelius
Theatrum Orbis Terrarum
Α βέρσα Aegidius Coppens van Diesth, 1570
Αμβέρσα,
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΧΡΤ -1800 ΕΛΛ 42

Χάρτης της νεότερης Ελλάδας
Ελλάδας, μεε τη θάλασσα του Αρχιπελάγους να ξεχωρίζει (ARCHΣύ φωνα μεε το διακοσ
διακοσμητικό
ητικό επίτιτλο (cartouche ), είχε
IPELAGO / Mare Aegeum). Σύμφωνα
σχεδιαστεί αρχικά από τον Ιταλό χαρτογράφο και αστρονό
αστρονόμο
ο Giacomo Gastaldi (περ
περ.
1500-1566) και εκδόθηκε στο καινοτόμο
καινοτό ο έργο του Ortelius μεε τίτλο «Θέατρο
Θέατρο της γήινης
σφαίρας».
σφαίρας
Ο Φλα
Φλαμανδός
ανδός χαρτογράφος και γεωγράφος Abraham Ortelius (1527-1598) συνέταξε
το Theatrum Orbis Terrarum, όπου τυποποίησε το είδος του άτλαντα
άτλαντα, μεε σύγχρονους
χάρτες το οποίο έτυχε πολλαπλών εκδόσεων
χάρτες,
εκδόσεων, στα λατινικά και σε πέντε ευρωπαϊκές
ακολούγλώσσες Στο κύριο έργο του προσέθεσε το 1573 το πρώτο Additamentum (ακολού
γλώσσες.
θησαν ακό
ακόμη
η τέσσερα)
τέσσερα και το 1579 το Parergon, ένα παράρτη
παράρτημα
α ιστορικών χαρτών
χαρτών,
όπου και πάλι θα τον απασχολήσει η ελληνική χαρτογραφία (αρ.
αρ κατ.
κατ 49).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Τόλιας 2008, σσ.
σσ 150-153, 500, αρ.
αρ 1069· Zacharakis 2009, αρ
αρ. 2484· Τόλιας 2010, σσ.
σσ 242243, αρ.
αρ 81.
ΘΚ
Θ.Κ.
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48.

TABVLA GRAECIAE
ξυλογραφία, 26 × 33,5 εκ.
ξυλογραφία
εκ
εικονογράφηση από το έργο
Strabonis nobilissimi et doctissimi philosophi ac geographi
Rerum geographicarum commentarij libris XVII contenti
Βασιλεία, Heinrich Petri, 1571
Βασιλεία
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΧΡΤ -1800 ΕΛΛ 26

Χάρτης της αρχαίας Ελλάδας
Ελλάδας, σύμφωνα
σύ φωνα μεε τον 10ο
ο πίνακα της Ευρώπης στη Γεωγρα
Γεωγραφία του Κλαύδιου Πτολε
Πτολεμαίου.
αίου Παρά την ασφυκτική παρουσία επεξηγηματικών
επεξηγη ατικών στοι
στοιχείων βρίσκει τη θέση της στον χάρτη η θάλασσα του Αιγαίου
χείων,
Αιγαίου, ως ένδειξη (Mare
Aegaeum) επάνω δεξιά.
δεξιά
Βασίζεται σε χάρτη που σχεδίασε ο Sebastian Münster (αρ
αρ. κατ
κατ. 46) για τη δική του
έκδοση του πτολεμαϊκού
πτολε αϊκού έργου (Βασιλεία
Βασιλεία 1540). Εδώ εικονογραφεί τη Γεωγραφία
του Στράβωνα
Στράβωνα, σε έκδοση του Heinrich Petri (ή
ή Henricpetri, 1508-1579) και επι
επιμέλεια
έλεια
του Γερμανού
Γερ ανού ουμανιστή
ου ανιστή Guillelmus Xylander (1532-1576). Η ονο
ονομασία
ασία Xylander απο
αποτελεί ελληνίζουσα απόδοση (Ξύλανδρος)
Ξύλανδρος μεε λατινική γραφή του πραγματικού
πραγ ατικού ονό
ονόμαα
τός του (Wilhelm) Holtzmann.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Τόλιας 2008, σσ.
σσ 77-78, 80, 503, αρ.
αρ 1110· Zacharakis 2009, αρ
αρ. 2602.
ΘΚ
Θ.Κ.
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49.

Ελλας // GRAE- / CIA, SO- / PHIA- / NI. //
Ελλας.
Abrahamo Ortelio / descriptore. // Cum Privilegio
επιχρωματισμένη
επιχρω
ατισ ένη χαλκογραφία
χαλκογραφία, 35 × 50 εκ.
εκ
εικονογράφηση από το έργο
Abraham Ortelius
Parergon, sive veteris geograpiae aliquot tabulae
Α βέρσα Christopher Plantin, 1579
Αμβέρσα,
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΧΡΤ -1800 ΕΛΛ 4

Ιστορικός χάρτης της Ελλάδας
Ελλάδας, μεε τις περιοχές νοτίως του Αί
Αίμου
ου και πέριξ του Αι
Αιγαίου που καταλαμβάνει
γαίου,
καταλα βάνει τον κεντρικό χώρο (AEGAEVM PELAGUS). Περιλαμβάνεται
Περιλα βάνεται
στο Parergon του Abraham Ortelius, όχι δηλαδή στο κύριο έργο του,
του τον άτλαντα
Theatrum Orbis Terrarum (αρ
αρ. κατ
κατ. 47), αλλά στο παράρτημά
παράρτη ά του ιστορικών χαρτών
χαρτών,
μεε το οποίο αναδεικνύεται σε ιδρυτή της ιστορικής χαρτογραφίας
χαρτογραφίας. Ο προκείμενος
προκεί ενος
χάρτης του «Πάρεργου»
Πάρεργου είναι ο μόνος
όνος που δεν αποτελεί πρωτότυπη χαρτογραφική
εργασία του ίδιου του Ortelius.
Όπως δηλώνει το εξαιρετικής διακόσ
διακόσμησης
ησης cartouche, σχεδιάστηκε από τον Κερκυ
Κερκυραίο ου
ουμανιστή
ανιστή Νικόλαο Σοφιανό (περ.
περ 1500 – μετά
ετά τα 1552), ο οποίος επεξεργάστηκε,
επεξεργάστηκε
διόρθωσε και εμπλούτισε
ε πλούτισε την πτολε
πτολεμαϊκή
αϊκή εικόνα του Αιγαίου και συνολικά του ελλη
ελληνικού χώρου
χώρου. Πρόκειται για μία
ία σύνθεση αρχαίας και σύγχρονης γεωγραφίας,
γεωγραφίας που
συνοδεύεται από πίνακα τοπωνυ
τοπωνυμικών
ικών αντιστοιχιών
αντιστοιχιών, όπου ο Σοφιανός προσέθεσε
στοιχεία βάσει του Στράβωνα,
Στράβωνα του Θουκυδίδη,
Θουκυδίδη του Παυσανία.
Παυσανία Τυπώθηκε για πρώτη
φορά στη Ρώμη
Ρώ η το 1540, σε οκτώ φύλλα μεε τον τίτλο Totius Graeciae Descriptio, και
έκτοτε επανεκδόθηκε περί τις είκοσι φορές
φορές, σε διάφορα σχή
σχήματα.
ατα Στη μοναδική
οναδική επι
επιτυχία της χαρτογραφικής και συγχρόνως αρχαιογνωστικής εργασίας του Σοφιανού
συνέβαλε και η ένταξή του στο παρόν έργο του Ortelius, σε χάραξη του Jan Wiericx
(περ
περ. 1549 - μετά
ετά το 1615). Αυτή η «Ελλάδα
Ελλάδα του Σοφιανού»
Σοφιανού καθιερώθηκε ως χαρτοχαρτο
γραφικό πρότυπο και εξακολούθησε να τυπώνεται μέχρι
έχρι και τον 18οο αιώνα (αρ.
αρ κατ
κατ.
58).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Tolias 2006· Τόλιας 2008, σσ.
σσ 157, 308-312, 500, αρ.
αρ 1075· Zacharakis 2009, αρ
αρ. 2495· Τόλιας
2010, σελ.
σελ 178-179, αρ.
αρ 46.
ΘΚ
Θ.Κ.
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50.

GRAE / CIA //

Per Gerardum Mercatorem / Cum Priuilegio
επιχρωματισμένη
επιχρω
ατισ ένη χαλκογραφία
χαλκογραφία, 36,5 × 47 εκ
εκ.
εικονογράφηση από το έργο
Gerardus Mercator
Atlas sive Cosmographicae Meditationes de Fabrica Mundi et Fabricati Figura:
Italiae, Sclavoniae, et Graeciae tabulae geographicae
Ντούισ πουργκ 1589
Ντούισμπουργκ
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΧΡΤ -1800 ΕΛΛ 14

Νέος χάρτης της Ελλάδας,
Ελλάδας μεε τον καθαυτό ελλαδικό χώρο μέχρι
έχρι τα παράλια της Μι
Μικράς Ασίας και τα νησιά του Αρχιπελάγους (MARE DEL / ARCHI / PELA / GO). ΣχεδιάΣχεδιά
στηκε από τον Φλαμανδό
Φλα ανδό μαθηματικό
αθη ατικό και γεωγράφο Gerardus Mercator και
δη οσιεύτηκε στο τέταρτο μέρος
δημοσιεύτηκε
έρος του Άτλαντά του
του, τελευταίο που επιμελήθηκε
επι ελήθηκε προ
προσωπικά Σε αυτόν είναι εμφανής
σωπικά.
ε φανής η επίδραση του Giacomo Gastaldi (αρ
αρ. κατ.
κατ 47).
Ο Gerardus Mercator (εκλατινισ
εκλατινισμένο
ένο όνομα
όνο α του Gerhard Kremer, 1512-1594) δρα
δραστηριοποιήθηκε αρχικά στη Λουβαίν
Λουβαίν, ενώ από το 1552 εγκαταστάθηκε στο Ντούι
Ντούισ πουργκ όπου το 1578 άρχισε να εκδίδει πτολεμαϊκούς
σμπουργκ,
πτολε αϊκούς χάρτες μεε διορθώσεις
διορθώσεις.
Έθεσε τις βάσεις της νεότερης χαρτογραφίας
χαρτογραφίας, εκδίδοντας ττμηματικά
η ατικά τον Άτλαντά του
από το 1585 και εξής,
εξής ενώ μετά
ετά τον θάνατό του εκδόθηκε πλήρως από τον γιο του Rumoldus.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Τόλιας 2008, σσ
σσ. 142, 146-147, 494, αρ
αρ. 1024· Zacharakis 2009, αρ
αρ. 2206· Τόλιας 2010, σσ
σσ.
244-245, αρ
αρ. 83.
ΘΚ
Θ.Κ.
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51.

ARCI / PELAGO
χαλκογραφία 10,5 × 14,2 εκ.
χαλκογραφία,
εκ
εικονογράφηση στο έργο
L’isole più famose del mondo,
Descritte da Thomaso Porchacchi da Castiglione Arretino
e intagliate da Girolamo Porro Padovano, Con l’Aggiunta di molte Isole
Βενετία, Heredi di Simon Calignani, 1590
Βενετία
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΣΒΞ ΠΕΡ 1590 ISO

Νέος χάρτης του Αρχιπελάγους
Αρχιπελάγους, σύμφωνα
σύ φωνα μεε το επίτιτλο,
επίτιτλο όπου κυριαρχεί όντως ο
περιλαμβάνει
βάνει όλη
αντίστοιχος θαλάσσιος χώρος (MARE / EGEO / ARCIPELAGO) αλλά περιλα
την Ελλάδα.
Ελλάδα Εικονογραφεί,
Εικονογραφεί ως βινιέττα
βινιέττα, τη σελίδα από όπου ξεκινά η περιγραφή του
Αρχιπελάγους στο νησολόγιο του Thomaso Porcacchi.
Ο ποιητής,
ποιητής αρχαιοδίφης και γεωγράφος Th. Porcacchi (1530-1585) εκδίδει τα «Νησιά
Νησιά
τα πιο φημισμένα
φη ισ ένα του κόσ
κόσμου»
ου για πρώτη φορά το 1572, ερανίζοντας στοιχεία τόσο
από την αρχαία γρα
γραμματεία
ατεία όσο και από τους ανθρώπους των ταξιδίων
ταξιδίων, περιηγητές
και ναυτικούς.
ναυτικούς Ο Porcacchi, μεε τη λόγια διάθεσή του,
του παρεκκλίνει σε μία
ία σύνθεση λιλι
γότερο ενδιαφέρουσα από άποψη γεωγραφική και περισσότερο ελκυστική από άποψη
ιστορική και εγκυκλοπαιδική
εγκυκλοπαιδική. Το έργο του πάντως γνώρισε επανεκδόσεις
επανεκδόσεις, μεε επαυ
επαυξη ένο υλικό.
ξημένο
υλικό Στα πλεονεκτήματά
πλεονεκτή ατά του προσμετράται
προσ ετράται η χρήση για την εικονογράφηση
της τεχνικής της χαλκογραφίας
χαλκογραφίας, από τον χαράκτη Girolamo Porro (ενεργός
ενεργός 15741604), που φροντίζει για μία
ία έντεχνη διακοσ
διακοσμητικότητα,
ητικότητα όπως φαίνεται και εδώ στο
cartouche.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Τόλιας 2002, σσ
σσ. 35-36· Τόλιας 2008, σσ
σσ. 115, 505, αρ
αρ. 1196· Zacharakis 2009, αρ
αρ. 2727· Τόλιας
2010, σσ.
σσ 154-155, αρ.
αρ 29-30.
ΘΚ
Θ.Κ.
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52.

HELLAS / seu / GRAECIA / VNIVERSA
χαλκογραφία, 23 × 25,5 εκ.
χαλκογραφία
εκ
εικονογράφηση από το έργο
Philippi Cluverii
Introductionis in Universam Geographiam,
tam Veteram quam Novam, Libri VI
Μπράουνσβάιγκ, Andrea Duncker, 1652
Μπράουνσβάιγκ
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΧΡΤ -1800 ΕΛΛ 5

Νέος χάρτης της «οικουμενικής»
οικου ενικής Ελλάδας,
Ελλάδας μεε το Αρχιπέλαγος να διακρίνεται (MARE
/ AEGAEUM / Hodie / ARCHI / PELAGO). Σχεδιάστηκε από τον Γερμανό
Γερ ανό γεωγράφο και
ιστορικό Philippus Cluverius, για το έργο του «Εισαγωγή
Εισαγωγή στην παγκόσμια
παγκόσ ια γεωγραφία»,
γεωγραφία
που πρωτοεκδόθηκε το 1624.
O Philippus Cluverius (εκλατινισ
εκλατινισμένη
ένη εκδοχή του Philipp Clüver, 1580-1662), ακα
ακαδη αϊκός γεωγράφος του πανεπιστη
δημαϊκός
πανεπιστημίου
ίου του Λέυντεν
Λέυντεν, θεωρείται πατέρας της ιστο
ιστορικής γεωγραφίας και χαρακτηρίστηκε «πρίγκηπας
πρίγκηπας των γεωγράφων».
γεωγράφων Υπήρξε
πρωτοπόρος καθώς θεωρούσε απαραίτητη την αυτοψία
πρωτοπόρος,
αυτοψία, γι’
γι αυτό και ταξίδεψε εκτε
εκτενώς στην Ευρώπη,
Ευρώπη όχι όμως
ό ως και στην Ελλάδα,
Ελλάδα για την οποία ακολουθεί το πρότυπο
του Ortelius (αρ
αρ. κατ.
κατ 47). Τα έξι βιβλία του,
του που ακολουθούν τη δομή
δο ή του γεωγραφιγεωγραφι
κού έργου του Στράβωνα,
Στράβωνα γνώρισαν περισσότερες από εξήντα διαδοχικές εκδόσεις
και κατέστησαν βασικό εγχειρίδιο έως τον 18οο αιώνα.
αιώνα

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Τόλιας 2008, σσ.
σσ 324-325, 462, πρβλ.
πρβλ σσ.
σσ 323, 463, αρ
αρ. 0506· Zacharakis 2009, αρ
αρ. 963.
ΘΚ
Θ.Κ.
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53.

ARCIPELAGO
χαλκογραφία 23,5 × 27 εκ.
χαλκογραφία,
εκ
εικονογράφηση στο έργο
Marco Boschini
L’Arcipelago, Con tutte le Isole, Scogli Secche, e Bassi Fondi,
Con i mari, golfi, seni, porti, città, e castelli; Nella forma, che si vedono al tempo presente,
Con vna succinta narratiua de i loro nomi, Fauole, & Historie,
tanto antiche quanto moderne
Βενετία, Francesco Nicolini, 1658
Βενετία
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΣΒΞ ΠΕΡ 1658 ARC

Νέος χάρτης του Αρχιπελάγους
Αρχιπελάγους, μεε τα νησιά που περικλείει και τις ακτές που το πε
περιβάλλουν διατεταγ
ριβάλλουν,
διατεταγμένος
ένος κατά τον άξονα Ανατολή
Ανατολή-Δύση.
Δύση Σχεδιάστηκε από τον πο
πολυπράγ ονα Ενετό Marco Boschini για το οομότιτλο
λυπράγμονα
ότιτλο νησολόγιό του
του.
Ο Boschini (1613-1678), μεταξύ
εταξύ άλλων ζωγράφος,
ζωγράφος χαράκτης,
χαράκτης θεωρητικός της τέχνης
αλλά και άνθρωπος του εεμπορίου,
πορίου συνιστά χαρακτηριστική περίπτωση «ταξιδιώτη
ταξιδιώτη της
πολυθρόνας που από την άνεση του γραφείου του συνδυάζει κειμενικά
πολυθρόνας»,
κει ενικά και εικονο
εικονογραφικά στοιχεία
στοιχεία. Τα ακριβή πάντως πρότυπα και πηγές του δεν μπορούν
πορούν να εντοπι
εντοπιστούν Το έργο του Boschini, μεε 48 χάρτες νησιών και τον παρόντα συγκεντρωτικό
στούν.
του Αιγαίου
Αιγαίου, αποτελεί αναβίωση της παράδοσης του νησολογίου και σχετίζεται μεε το
αναζωπυρω ένο ενδιαφέρον για το Αρχιπέλαγος,
αναζωπυρωμένο
Αρχιπέλαγος ιδίως από την πλευρά της θαλασ
θαλασσοκράτειρας Βενετίας
Βενετίας, λόγω του εντεινό
εντεινόμενου
ενου ενετο-τουρκικού
ενετο τουρκικού πολέ
πολέμου.
ου Συγχρόνως,
Συγχρόνως
η επι
επιμελημένη
ελη ένη έκδοση του Boschini, εικονογραφημένη
εικονογραφη ένη από τον ίδιο
ίδιο, θα δώσει νέα
ζωή στο είδος του νησολογίου
νησολογίου, που θα εξαχθεί και βορείως των Άλπεων,
Άλπεων μέσω
έσω του
Olfert Dapper (αρ
αρ. κατ.
κατ 55-56).

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Τόλιας 2002, σσ.
σσ 128, 150-151· Κουτσογιάννης 2007· Τόλιας 2008, σσ.
σσ 241, 243, 452, αρ.
αρ 0228·
Zacharakis 2009, αρ
αρ. 542· Τόλιας 2010, σσ.
σσ 158-159, αρ
αρ. 35
ΘΚ
Θ.Κ.
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54.

CRETAE / seu / CANDIAE / INSULA ET REGNUM /
CUM DIVERSIS ALIIS / ARCHIPELAGI INSULIS /

tam in / Particularia quam Generalia / Territoria, /
exactiβ
βime ostensum / per NICOLAUM VISSCHER Amst: Bat: /
Cum Privil. Ordin. General. Belgii Foederati. // G. Gouwen schulp.
επιχρωματισμένη
επιχρω
ατισ ένη χαλκογραφία
χαλκογραφία, 49 × 57,5 εκ.
εκ
εικονογράφηση από το έργο
Nicolaes II Visscher
Atlas minor
Ά στερντα 1682-1698
Άμστερνταμ
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΧΡΤ -1800 ΚΡΗ 6

Χάρτης της Κρήτης και των νησιών του νότιου Αιγαίου (PARTE DEL ARCHIPELAGO).
Σχεδιάστηκε για τους άτλαντες των Ολλανδών χαρτογράφων Visscher (ή
ή, εκλατινι
εκλατινισ ένα Piscator), συγκεκριμένα
σμένα,
συγκεκρι ένα για τον «μικρό
ικρό Άτλαντα»
Άτλαντα που εξέδωσε ο Nicolaes II
Visscher.
Ο Nicolaes (ή
ή Niclaes) II (1649-1702) συνέχισε την οικογενειακή επιχείρηση στο Ά
Άμστερντα μετά
στερνταμ,
ετά τον θάνατο του πατέρα του Nicolaes I (1618-1679), που είχε εκδώσει
τον Atlas contractus orbis terrarum το 1657. Ο προκείμενος
προκεί ενος χάρτης,
χάρτης χαραγμένος
χαραγ ένος από
τον Ολλανδό Gilliam van der Gouwen (περ
περ. 1640 – περ
περ. 1720), ακολουθεί πρότυπο
του Ενετού χαρτογράφου Francesco Basilicata, μεε ανανεωμένη
ανανεω ένη σχεδίαση της Κρήτης
Κρήτης,
όπως το εξέδωσε ο Marco Boschini. Αξιοσημείωτος
Αξιοση είωτος είναι ο επιχρωματισμός,
επιχρω ατισ ός που σε
συνδυασ ό μεε τις μυθολογικές
συνδυασμό
υθολογικές μορφές,
ορφές γύρω από το cartouche, προσδίδει στο χάρτη
ιδιαίτερη καλλιτεχνική αξία.
αξία

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Τόλιας 2008, σσ.
σσ 171, 174, 523, αρ.
αρ 1614· Zacharakis 2009, αρ
αρ. 3629.
ΘΚ
Θ.Κ.
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55.

ARCHIPELAGI / MERIDIONALIS: / seu / CYCLADUM. /
Insularum accurata / Delineatio.
επιχρωματισμένη
επιχρω
ατισ ένη χαλκογραφία
χαλκογραφία, 30 × 35 εκ.
εκ
εικονογράφηση στο έργο
έργο: Olfert Dapper
Naukeurige Beschryving der Eilanden in de Archipel der Middelantsche Zee
Ά στερντα Wolfgangh, Waesbergen, Boom, Someren, Goethals, 1688
Άμστερνταμ,
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων,
Ελλήνων ΣΒΞ (+)ΠΕΡ
ΠΕΡ 1688 NAU

56.
INSULARUM / ARCHIPELAGI / SEPTENTRIONALIS / seu /
MARIS AEGAEI / Accurata Delineatio / Autore I Meur
χαλκογραφία, 29 × 36 εκ.
χαλκογραφία
εκ
εικονογράφηση στο έργο
έργο: Olfert Dapper
Description exacte des isles de l’Archipel, et de quelques autres adjacentes
Ά στερντα Georges Gallet, 1703
Άμστερνταμ,
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΣΒΞ (+)ΠΕΡ
ΠΕΡ 1703 DES

Χάρτες του νοτιο-ανατολικού
νοτιο ανατολικού Αιγαίου (ARCHIPE- / LAGO) μεε τις Κυκλάδες (αρ.
αρ κατ.
κατ 55)
ή α
και του βορειο
βορειο-ανατολικού
ανατολικού Αιγαίου (MARE / AEGAEUM) μεε τα αντίστοιχα νησιά και ττμήμα
της Μικράς Ασίας (αρ.
αρ κατ
κατ. 56). Σχεδιάστηκαν για την «Περιγραφή
Περιγραφή των νησιών του Αρ
Αρχιπελάγους από τον Olfert Dapper και χρησι
χιπελάγους»
χρησιμοποιήθηκαν
οποιήθηκαν εξίσου στην ολλανδική (1688)
και τη γαλλική (1703) έκδοσή του αντίστοιχα
αντίστοιχα.
Ο Ολλανδός Olfert Dapper (1639-1689), γιατρός μεε λόγια ενδιαφέροντα
ενδιαφέροντα, συντάσσει το δικό
του νησολόγιο
νησολόγιο. Ταξιδιώτης κι αυτός της πολυθρόνας,
πολυθρόνας βασίζεται κυρίως στο αντίστοιχο του
Marco Boschini (αρ
αρ. κατ
κατ. 53), ενώ εεμπλουτίζει
πλουτίζει το υλικό του σε βαθμό
βαθ ό που διασπά τα όρια
του είδους και τελικά συνθέτει έναν εγκυκλοπαιδικό άτλαντα του Αρχιπελάγους.
Αρχιπελάγους Ό,τι
Ό τι στεστε
ρείται σε πρωτοτυπία,
πρωτοτυπία το κερδίζει σε σχεδιαστική και τυπογραφική ποιότητα
ποιότητα, μεε επιβλητικό
σχή α εντυπωσιακή διακοσμητικότητα,
σχήμα,
διακοσ ητικότητα ιδίως στην επιχρωματισμένη
επιχρω ατισ ένη εκδοχή (αρ.
αρ κατ.
κατ
55), και μεε ένθετες παραστάσεις,
παραστάσεις όπως η φυγή του Αινεία μεε τον πατέρα του Αγχίση από
την Τροία (αρ.
αρ κατ.
κατ 56). Γι’
Γι αυτό και μετά
ετά την πρώτη ολλανδική έκδοση του 1688 ακολού
ακολούθησαν επανεκδόσεις και μεταφράσεις
εταφράσεις του
του, σε αγγλικά
αγγλικά, γαλλικά
γαλλικά, γερμανικά.
γερ ανικά
Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Τόλιας 2002, σσ
σσ. 128-29· Τόλιας 2008, σσ
σσ. 243, 248, 468-469, αρ
αρ. 0652-0653· Zacharakis
2009, αρ
αρ. 1295-1296· Koutsogiannis 2014, σ.
σ 73, αρ
αρ. 7Α-7Β.
Α Β
ΘΚ
Θ.Κ.
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57.
GRECIAE / et / ARCHIPELAGI / delineatio
επιχρωματισμένη
επιχρω
ατισ ένη χαλκογραφία
χαλκογραφία, 14,5 × 18 εκ.
εκ
εικονογράφηση από το έργο
Johann Christoph Weigel
Atlas Portatilis, oder Compendieuse Vorstellung
der Gantzen Welt in Einer Kleinen Cocmographie
Νυρε βέργη 1720
Νυρεμβέργη
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΧΡΤ -1800 ΕΛΛ 37

Χάρτης της Ελλάδας και του Αρχιπελάγους (MARE AEGAEUM / Hodie / ALBUM et /
ARCHI-/ PELAGUS), σχεδιασμένος
σχεδιασ ένος από τον J.C. Weigel για τον παγκόσ
παγκόσμιο
ιο «φορητό
φορητό ΆτΆτ
λαντά» του
λαντά
του.
Ο Γερμανός
Γερ ανός χαράκτης Johann Christoph Weigel (1661-1726) εξέδωσε έναν μικρού
ικρού
σχή ατος –εξ
σχήματος
εξ ου και φορητός–
φορητός κο
κομψό
ψό άτλαντα μεε 30 χάρτες (η
η Ελλάδα στον αριθ
αριθμό
ό
25), ενώ ο κάθε χάρτης συνοδεύεται από επεξηγηματικό
επεξηγη ατικό κείμενο
κεί ενο του Johann Gottfried
Gregor. Η επιτυχία του
του, κυρίως για χρήση εκπαιδευτική,
εκπαιδευτική οδήγησε σε επανέκδοση
επανέκδοση. Ο
χάρτης της Ελλάδας φέρει ιδιαίτερα επι
επιμελημένο
ελη ένο cartouche, εμπνευσμένο
ε πνευσ ένο από την
ελληνική μυθολογία,
υθολογία μεε τον Απόλλωνα και τις Μούσες.
Μούσες

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Zacharakis 2009, αρ
αρ. 3652.
ΘΚ
Θ.Κ.
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58.

Ελλας / GRAE / CIA SO / PHIA / NI //
ABRAHAMO ORTELIO / Descriptore. // Tomo IV. delle Greche / Pag: (18)
χαλκογραφία 34,5 × 48 εκ.
χαλκογραφία,
εκ
εικονογράφηση στο έργο
Nicolaus Gerbelius
In Graecia Sophiani Descriptionem explicatio
δη οσιευ ένο στο συλλογικό έργο
δημοσιευμένο
Jacobus Gronovius
Thesaurus Graecarum Antiquitatum, volumen quartum
Βενετία, Bartholomaeus Javarina, 1732
Βενετία
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΣΒΞ (++)1732 THE

Ιστορικός χάρτης της Ελλάδας
Ελλάδας, μεε το Αιγαίο πέλαγος κεντρικά (AEGAEUM / PELAGUS ),
όπως τυπώθηκε στον τέταρτο τόμο
τό ο του «Θησαυρού
Θησαυρού ελληνικών αρχαιοτήτων
αρχαιοτήτων», μνημεινη ει
ώδες εκδοτικό εγχείρη
εγχείρημα
α του Jacobus Gronovius, εδώ στη βενετσιάνκικη επανέκ
επανέκδοση Πρόκειται για τον καθιερω
δοση.
καθιερωμένο
ένο αρχαιογνωστικό χάρτη της «Ελλάδας
Ελλάδας του
Σοφιανού (αρ.
Σοφιανού»
αρ κατ.
κατ 49). Εικονογραφεί συγκεκρι
συγκεκριμένα
ένα την επανέκδοση της μελέτης
ελέτης
του Γερμανού
Γερ ανού ελληνιστή Nicolaus Gerbelius (Nicolas Gerbel, περ
περ. 1465-1560), μία
ία
επεξήγηση του 1545, για τον εεμβληματικό
επεξήγηση,
βλη ατικό χάρτη του Έλληνα λογίου (Totius Graeciae
Descriptio, Ρώμη
Ρώ η 1540).
Αρχικά, οι 12 τό
Αρχικά
τόμοι
οι του Thesaurus Graecarum Antiquitatum εκδόθηκαν από τον Jacobus Gronovius (Jacob Gronow, 1645-1716) στο τυπογραφείο του P. van der Aa στο
Λέυντεν (1697-1702). Ο Pieter van der Aa (ή
ή Vander Aa, 1659-1733) υπήρξε παραγω
παραγωγικότατος εκδότης χαρτών,
χαρτών χαρακτικών και βιβλίων,
βιβλίων δραστήριος στο Λέυντεν μεταξύ
εταξύ
1690-1730. Στην εικονογράφηση των σύ
σύμμεικτων
εικτων αρχαιογνωστικών μελετών
ελετών για την
Ελλάδα που επιμελήθηκε
Ελλάδα,
επι ελήθηκε ο Gronovius, ο P. van der Aa αξιοποίησε κυρίως χάρτες
της αρχαίας Ελλάδας που είχε σχεδιάσει ο Johannes Lauremberg, οι οποίοι πέρασαν
στους κληρονό
κληρονόμους
ους του εκδότη Johannes Janssonius και από εκεί στο τυπογραφείο
του ννan der Aa. Ο προκεί
προκείμενος
ενος χάρτης ωστόσο
ωστόσο, στην ενετική έκδοση των ελληνικών
αρχαιοτήτων (1732-37), μπορεί
πορεί να ταυτιστεί χωρίς αμφιβολία
α φιβολία μεε μία
ία από τις τελευταίες
επανεκδόσεις της αρχετυπικής Ελλάδας του Σοφιανού,
Σοφιανού τεκ
τεκμήριο
ήριο που επιβεβαιώνει
την αξία του έργου αυτού του σημαντικού
ση αντικού ουμανιστή
ου ανιστή της Αναγέννησης.
Αναγέννησης

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Koutsogiannis 2014, σ.
σ 80, αρ.
αρ 13Α·
Α πρβλ
πρβλ. Tolias 2006, σ.
σ 180, αρ.
αρ 71.C.3· πρβλ.
πρβλ Τόλιας 2008,
σσ 92, 442, αρ.
σσ.
αρ 0002, σσ.
σσ 347, 350· πρβλ
πρβλ. Zacharakis 2009, αρ
αρ. 49, 3754.
ΘΚ
Θ.Κ.
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59.
A / MAP OF / THRACE / AND / GREECE //

T. Jefferys delin et sculp.
χαλκογραφία 29,5 × 40 εκ.
χαλκογραφία,
εκ
εικονογράφηση στο έργο
Richard Pococke
A Description of the East and Some Other Countries, vol. II, part II,
Observations on the Islands of the Archipelago,
Asia Minor, Thrace, Greece, and Some Other Parts of Europe
Λονδίνο, W. Bowyer, 1745
Λονδίνο
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΣΒΞ (+)ΠΕΡ
ΠΕΡ 1743 DES

Νέος χάρτης της Θράκης και της Ελλάδας,
Ελλάδας μεε το Αρχιπέλαγος στον πυρήνα του (THE
/ ARCHIPELAGO / AEGEAN / SEA). Σχεδιάστηκε από τον χαράκτη και εκδότη Thomas
Jefferys (1710-1771) για να εικονογραφήσει την Ελλάδα στον δεύτερο τό
τόμο
ο της «ΠεΠε
ριγραφής της Ανατολής»
Ανατολής από τον R. Pococke.
Ο Άγγλος περιηγητής και αρχαιοδίφης Richard Pococke (1704-1765) ταξίδεψε εκτε
εκτενώς στην Εγγύς Ανατολή
Ανατολή, από το 1737 και εξής
εξής, ενώ στην Ελλάδα επισκέφθηκε τον
ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο
χώρο, την Κρήτη και τα νησιά του Αρχιπελάγους.
Αρχιπελάγους Η δίτομη
δίτο η (174345) εικονογραφημένη
εικονογραφη ένη έκδοσή του μεταφράστηκε
εταφράστηκε στα γαλλικά
γαλλικά, γερμανικά
γερ ανικά και ολλαν
ολλανδικά Η σύνθεση που διακοσ
δικά.
διακοσμεί
εί το cartouche συνάδει μεε την αυξανό
αυξανόμενη
ενη
αρχαιολατρία και τον Κλασικισμό
Κλασικισ ό της εποχής.
εποχής

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Zacharakis 2009, αρ
αρ. 1743· Koutsogiannis 2014, σ.
σ 82, αρ
αρ. 14.
ΘΚ
Θ.Κ.
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60.

An ACCURATE MAP of the / MOREA together with the /
Neighbouring Countries in / GREECE; /
also, the Islands in the / ARCHIPELAGO and AEGEAN SEAS. /
Drawn from the most approved / Maps & Charts /
and adjusted by Astron.l Observat.ns /
by Eman: Bowen Geographer / to his Majesty. /
1747 // Vol: II. Page 822
επιχρωματισμένη
επιχρω
ατισ ένη χαλκογραφία
χαλκογραφία, 22,5 × 32,5 εκ.
εκ
εικονογράφηση στο συλλογικό έργο
John Harris
Navigantium atque Itinerantium Bibliotheca, Or,
a Complete Collection of Voyages and Travels
Λονδίνο, T. Woodward et al., 1744-48
Λονδίνο
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΧΡΤ -1800 ΠΕΛ 4

Νέος χάρτης της Πελοποννήσου και των γειτονικών περιοχών στην Ελλάδα,
Ελλάδα μεε τα νησιά
του Αρχιπελάγους.
Αρχιπελάγους Παρά τον περιοριστικό τίτλο
τίτλο, πρόκειται για χάρτη ολόκληρης της
Ελλάδας μεε το Αιγαίο σε κεντρική θέση (ARCHIPELAGO). Σχεδιάστηκε από τον Emanuel
Ελλάδας,
Bowen για να εικονογραφήσει τον δεύτερο τό
τόμο
ο μίας
ίας σύ
σύμμεικτης
εικτης έκδοσης από διάδιά
φορα περιηγητικά κείμενα,
κεί ενα που εξέδωσε ο John Harris (1667-1 719), για πρώτη φορά
το 1705.
Ο Emanuel Bowen (1693/94-1767) ήταν χαράκτης,
χαράκτης πωλητής χαρτών και χαρακτικών,
χαρακτικών
καθώς και εκδότης ο ίδιος.
ίδιος Δραστηριοποιήθηκε στο Λονδίνο κατά τον αρχό
αρχόμενο
ενο 18οο
αιώνα παράγοντας πολυάριθμους
αιώνα,
πολυάριθ ους χάρτες για άτλαντες,
άτλαντες εγχειρίδια και περιοδικά
περιοδικά.

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Τόλιας 2008, σ
σ. 455, αρ
αρ. 0344· Zacharakis 2009, αρ
αρ. 682.
ΘΚ
Θ.Κ.
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61.
GRAECIAE PARS MERIDIONALIS //
GRAECIAE / ANTIQUAE / DESIGNATIO NOVA /

in qua tam locorum situs ad distantias itinerarias, /
quam ad Astronomicas Observationes descriptus, /
littorum itidem flexurae et alia id genus, /
ad accuratas recentiorum rationes accommodatus /
studio et impensis / MATTH. SEUTTERI, S.C.M.G. / AUGUST.
επιχρωματισμένη
επιχρω
ατισ ένη χαλκογραφία
χαλκογραφία, 48 × 58 εκ.
εκ
εικονογράφηση από το έργο
Matthaeus Seutter
Atlas Magnus
seu Tabulae et Descriptiones Geographicae totius Orbis Terr-Aquei
Βιέννη 1755
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΧΡΤ -1800 ΕΛΛ 40

Νέος χάρτης του νότιου τμήματος
τ ή ατος της αρχαίας Ελλάδας
Ελλάδας, μεε το Αιγαίο στο επάνω μέρος
έρος
τ ή α ενός δίφυλλου
(AEGAEUM MARE). Χαράχτηκε από τον G.M. Seutter, ως το κάτω τμήμα
χάρτη για σύνολη την Ελλάδα –το
το επάνω τιτλοφορείται “Graeciae Pars Septentrionalis” (πρβλ
πρβλ. αρ
αρ. κατ
κατ. 62)– προκειμένου
προκει ένου να εικονογραφήσει τον άτλαντά του.
του
O Γερ
Γερμανός
ανός χαρτογράφος Georg Matthäus Seutter (1678-1757), μαθητής
αθητής του Johann
Baptist Homann, εργάστηκε στη Νυρε
Νυρεμβέργη
βέργη και το Άουγκσμπουργκ,
Άουγκσ πουργκ όπου ξεκίνησε
δική του επιχείρηση το 1707/10 σχεδιάζοντας χάρτες
χάρτες. Η επιχείρησή του συνεχίστηκε
από τον γαμπρό
γα πρό του Tobias Conrad Lotter (1717-1777), ο οποίος ανατύπωσε πολλούς
χάρτες του Seutter. Για τον παρόντα χάρτη ο Seutter βασίζεται σε ανάλογο
ανάλογο, δίφυλλο
χάρτη της αρχαίας Ελλάδας από τον εξέχοντα χαρτογράφο Guillaume Delisle (16751726), ο οποίος καθιερώθηκε ως η πλέον έγκυρη αποτύπωση της ελληνικής αρχαιαρχαι
ότητας και γνώρισε πολλαπλές επανεκδόσεις
επανεκδόσεις, επηρεάζοντας μεταξύ
εταξύ άλλων και την
«Χάρτα
Χάρτα της Ελλάδος»
Ελλάδος του Ρήγα (1797). Αξιοσημείωτη
Αξιοση είωτη εδώ είναι η έντονη διακοσμηδιακοσ η
τικότητα μεε cartouche υπερφορτωμένο
τικότητα,
υπερφορτω ένο από συμβολικές
συ βολικές μορφές.
ορφές

Ενδεικτική βιβλιογραφία
βιβλιογραφία:
Zacharakis 2009, αρ
αρ. 3351· πρβλ
πρβλ. Τόλιας 2008, σσ
σσ. 368-369, 470, αρ
αρ. 0689, σ. 491, αρ
αρ. 937, σ.
520, αρ
αρ. 1559.
ΘΚ
Θ.Κ.
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62.

Ph. Buache P.G.d.R.d.lA.R.d.S. Gendre de l Auteur.
Avec Privilege du [Roi] /
GRAECIAE PARS SEPTENTRIONALIS Auctore Guillelmo Delisle //
A PARIS / Chez DEZAUCHE, Géograph. Successeur et Poβ
βesseur
rs
du Fond / Géographique des S. Delisle et Buache,
Rue des Noyers. / Avec Privilege d’Aut. 1780.
χαλκογραφία 47 × 65 εκ.
χαλκογραφία,
εκ
εικονογράφηση από το έργο
Guillaume Delisle & Philippe Buache
Atlas géographique des quatre parties du monde
Παρίσι, J.A. Dezauche, 1780
Παρίσι
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΧΡΤ -1800 ΕΛΛ 44

Χάρτης του βόρειου ττμήματος
ή ατος της Ελλάδας,
Ελλάδας μεε το Αιγαίο στο κάτω μέρος
έρος (AEGAEUM
MARE). Πρόκειται για επανέκδοση χάρτη του Guillaume Delisle, που αποδίδει την ΕλΕλ
λάδα ττμηματικά,
η ατικά σε δύο φύλλα – το άλλο τιτλοφορείται “Graeciae Pars Meridionalis”
(πρβλ
πρβλ. αρ.
αρ κατ
κατ. 61).
Η παρούσα εκδοχή
εκδοχή, τυπωμένη
τυπω ένη το 1780, πολύ αργότερα δηλαδή από τον θάνατο του
Delisle (1675-1726), φέρει τα ονόματα
ονό ατα του γα
γαμπρού
πρού του Philippe Buache (1700-1773),
ο οποίος κληρονόμησε
κληρονό ησε τους πίνακές του,
του και του εκδότη J. A. Dezauche, στον οποίο
κατέληξαν στη συνέχεια.
συνέχεια Τα πρότυπα του Delisle για την Ελλάδα αναπαρήγαγαν,
αναπαρήγαγαν σε
αντιγραφές ή παραλλαγές,
παραλλαγές και άλλοι χαρτογράφοι.
χαρτογράφοι Πρόκειται για τεκ
τεκμήριο
ήριο της ση
σημαα
σίας του έργου του Delisle, εν ισχύ σε βάθος χρόνου
χρόνου, που τον καθιέρωσε ως τον κακα
τεξοχήν μαθηματικό
αθη ατικό χαρτογράφο του Διαφωτισμού.
Διαφωτισ ού

Ενδεικτική βιβλιογραφία:
βιβλιογραφία
Zacharakis 2009, αρ
αρ. 1343· πρβλ.
πρβλ Τόλιας 2008, σσ
σσ. 370, 491, αρ
αρ. 0938.
ΘΚ
Θ.Κ.
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63.

CARTE / DE LA / GRECE / MODERNE
χαλκογραφία, 42 × 61 εκ.
χαλκογραφία
εκ
εικονογράφηση στο έργο
Marie-Gabriel-Auguste-Florent comte de Choiseul–Gouffier
Voyage pittoresque de la Grèce, tome premier
Παρίσι, J.-J. Blaise, 1782
Παρίσι
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΣΒΞ (++)ΠΕΡ
ΠΕΡ 1782 VOY

Χάρτης της νεότερης Ελλάδας,
Ελλάδας μεε τον ηπειρωτικό ελλαδικό χώρο και τα παράλια της
Μικράς Ασίας να πλαισιώνουν το Αρχιπέλαγος (EGIO PELAGO ou ARCHIPEL). Βασίζεται
σε χάρτη του σημαντικού
ση αντικού Γάλλου χαρτογράφου Jean Baptiste Bourguignon d’Anville
(1697-1782), ο οποίος διορθώθηκε για να εικονογραφήσει εδώ το «Γραφικό
Γραφικό ταξίδι της
Ελλάδας έργο του κόμη
Ελλάδας»,
κό η Choiseul–Gouffier. Η πορεία του συγγραφέα σημειώνεται
ση ειώνεται
μεε συνεχό
συνεχόμενη
ενη γραμμή.
γρα ή
Ο αρχαιόφιλος περιηγητής Marie-Gabriel-Auguste-Florent comte de Choiseul–
Gouffier (1752-1817) ταξίδεψε στην ελληνική Ανατολή
Ανατολή, μαζί
αζί μεε οομάδα
άδα καλλιτεχνών
και τεχνικών,
τεχνικών κυρίως στην ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου,
Αιγαίου για πρώτη
φορά το 1776. Τις εντυπώσεις του παρουσίασε σε πολυτελή εικονογραφη
εικονογραφημένη
ένη έκδοση
έκδοση,
που ενίσχυσε το αυξανό
αυξανόμενο
ενο ρεύμα
ρεύ α του Φιλελληνισ
Φιλελληνισμού.
ού Η επιτυχία που σημείωσε
ση είωσε
ώθησε τον Choiseul–Gouffier να συνεχίσει τα ταξίδια (1784-92), μεε την ιδιότητα πλέον
του Γάλλου πρέσβη στην Υψηλή Πύλη
Πύλη, και να εκδώσει δύο ακό
ακόμη
η τόμους
τό ους (1809, 1822).
Στο όλο εγχείρημα
εγχείρη α εμπλέκονται
ε πλέκονται επίσης ο αββάς Barthélemy και ο χαρτογράφος Barbié du Bocage (αρ
αρ. κατ.
κατ 64).
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64.

LA GRCE / ET / SES ISLES /
Pour le Voyage du Jeune Anacharsis /
Par M. BARBIÉ DU BOCAGE /
Aout 1788. // Guill. De la Haye.
επιχρω ατισ ένη χαλκογραφία
επιχρωματισμένη
χαλκογραφία, 34,5 × 44 εκ.
εκ
εικονογράφηση στο
Jean-Denis Barbié du Bocage
Recueil de cartes géographiques, plans, vues et médailles de l’ancienne Grèce,
relatifs au Voyage du jeune Anacharsis, précède d’une analyse critique des cartes
Παρίσι, De Bure, 1789
Παρίσι
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων
Ελλήνων, ΣΒΞ ΠΕΡ 1789 REC

Ιστορικός χάρτης της Ελλάδας και των νήσων,
νήσων μεε επίκεντρο την θάλασσα του Αιγαίου
(MER ÉGÉE). Σχεδιάστηκε από τον Barbié du Bocage και εικονογραφεί τον ιστορικό
άτλαντα που συνοδεύει το «Ταξίδι
Ταξίδι του νέου Ανάχαρση».
Ανάχαρση
Ο ελληνιστής αββάς Jean-Jacques Barthélemy (1716-1795) συνέθεσε ένα ιστορικό
μυθιστόρημα,
υθιστόρη α μεε τον νεαρό Σκύθη Ανάχαρση να επιχειρεί ένα ταξίδι εκπαιδευτικού
χαρακτήρα στην κλασική Ελλάδα
Ελλάδα, μεταξύ
εταξύ 363-337 π
π.Χ.
Χ Η έκδοσή του
του, το 1788, προ
προώθησε τον Κλασικισ
Κλασικισμόό και το goût grec της εποχής,
εποχής γνώρισε δε πολλές επανεκδόσεις
και μεταφράσεις.
εταφράσεις Το απαραίτητο εικονογραφικό συ
συμπλήρωμα
πλήρω α – αυτόνο
αυτόνομος
ος τόμος
τό ος –
είναι έργο του Jean-Denis Barbié du Bocage (1760-1825), του σπουδαιότερου Γάλλου
ιστορικού γεωγράφου και χαρτογράφου του 18ου
ου αιώνα
αιώνα. Ο Barbié du Bocage, μαθηαθη
τής του Bourguignon d’Anville, αφιέρωσε το μεγαλύτερο
εγαλύτερο μέρος
έρος του έργου του στη
χαρτογραφία της Ελλάδας,
Ελλάδας αρχαίας και νέας,
νέας πασχίζοντας να συνδυάσει κριτικά τις
αρχαίες πηγές μεε τα σύγχρονα δεδομένα,
δεδο ένα που του παρείχαν ο κόμης
κό ης Choiseul–
Gouffier και η ομάδα
ο άδα του (αρ.
αρ κατ.
κατ 63).
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