
        ς μιλήσουν οι αριθμοί: 
           Από τις 20 Ιουνίου 
που ξεκίνησε και μέχρι σή-
μερα η έκθεση «Πικάσο 
και Αρχαιότητα. Γραμμή 
και πηλός» έχει συγκε-
ντρώσει πάνω από 20.000 
επισκέπτες. Ναι, καλά δια-
βάσατε, μέσα στο καλοκαί-
ρι που θα περίμενε κανείς 
τους ρυθμούς να πέφτουν 
το Μουσείο Κυκλαδικής Τέ-
χνης ανέβασε ταχύτητα, κε-
ντρίζοντας το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών και των κα-
τοίκων αυτής της πόλης. 
Στο πλαίσιο της σειράς εκ-
θέσεων «Θεϊκοί Διάλογοι» που δι-
οργανώνει, ήρθε η σειρά των κερα-
μικών και των  σχεδίων του μεγά-
λου Ισπανού καλλιτέχνη να συνομι-
λήσουν με τα αρχαία έργα. 

Πιο συγκεκριμένα, ούτε ένα, ούτε 
δύο, αλλά 68 σπάνια κεραμικά και 
σχέδια του Πικάσο με πτηνά, τε-
τράποδα και θαλάσσια όντα, αν-
θρώπινες μορφές, μυθολογικά ή 
μειξογενή όντα (Κένταυρος-Μινώ-
ταυρος) και άλλα έργα εμπνευσμέ-
να από αρχαίες τραγωδίες και κω-
μωδίες βρίσκονται απέναντι σε 67 
για γλυπτά, κεραμικά και χάλκινα 
έργα που χρονολογούνται από 
τους προϊστορικούς χρόνους (περ. 
3200 π.Χ. το παλαιότερο) έως και 
την Ύστερη Ρωμαϊκή περίοδο (μέσα 
3ου αι. μ.Χ. το νεότερο), τα οποία 
προέρχονται από 15 συνολικά  ελ-
ληνικά μουσεία και συλλογές. 

Η έκθεση αποκαλύπτει όχι μόνο 
αυτόν τον αρχαίο κόσμο που κου-
βαλά μέσα του ο Πάμπλο Πικάσο, 
αλλά και τη δύναμη του κρητο-μη-
κυναϊκού και του ελληνικού κό-
σμου γενικότερα να επηρεάζει δια-
χρονικά τους πολιτισμούς της λεκά-
νης της Μεσογείου. Θα το διαπι-
στώσετε εύκολα μόλις σταθείτε 
μπροστά στον Κένταυρο από λευκό 
πηλό, διαμορφωμένο στο χέρι, με 

εγχάρακτη και γραπτή με επίχρισμα 
διακόσμηση, που δημιούργησε ο 
Πικάσο στην Vallauris στις 3 Ιανου-
αρίου 1953 που συνομιλεί με τον 
Κένταυρο της Κυπρο-Αρχαϊκής πε-
ριόδου του 6ου αιώνα π.Χ.  και το 
μοναδικό Ειδώλιο Κενταύρου της 
Πρωτογεωμετρικής Περιόδου από 
το Λευκαντί της Εύβοιας που χρο-
νολογείται στα τέλη 10ου αι. π.Χ.

Η έκθεση συνοδεύεται από έναν 
πολυτελή, άκρως κατατοπιστικό δί-
γλωσσο κατάλογο και θα διαρκέσει 
μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2019.  

Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, 
Νεοφύτου Δούκα 4 και
Βασιλίσσης Σοφίας και Ηροδότου 1

Είσοδος: 7€

Μειωμένο εισιτήριο: 3.5€

Ομαδικό εισιτήριο (άνω των 
15 ατόμων): 5€/άτομο 

Ελεύθερη είσοδος για τους Φίλους 
του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης 

Ξεναγήσεις:
Τετάρτη 12.30 (αγγλικά) 
Πέμπτη 18.30 (ελληνικά) 
Σάββατο 14.30 (ελληνικά)
Κυριακή 12.30, 14.30 (ελληνικά) 

Διανομή δελτίων προτεραιότητας 
1 ώρα πριν την έναρξη 
της ξενάγησης

A

Must go: Πικάσο και Αρχαιότητα
Γραμμή και πηλός, στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

By Γιώτα Παναγιώτου
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