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Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης: Δωρεάν virtual ξενάγηση  
στη σπουδαία έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός»

Το κλασικό θέμα συζήτησης  ανάμεσα σε μένα και στους φίλους 
μου τον τελευταίο καιρό είναι οι λίστες  που κάνουμε με όσες συ-
νήθειες και πράγματα μας λείπουν περισσότερο. Στη δική μου,  φι-
γουράρουν σταθερά στις πρώτες θέσεις τα ταξίδια και οι επισκέ-
ψεις σε μουσεία και γκαλερί. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, τη χαρά μου 
όταν  ανακαλύπτω μικρά παράθυρα σε αυτό το πολιτιστικό αδιέξο-
δο, τα οποία περιλαμβάνουν συνήθως διαδικτυακές  ξεναγήσεις.  

Με αφορμή  τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελ-
ληνικής Επανάστασης του 1821, το Μουσείο Κυκλαδικής  Τέχνης 
διοργανώνει την έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλ-
λογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου», στο Μέγαρο Σταθάτου. Πρό-
κειται για μια σπάνια, πρωτότυπη στη σύλληψη έκθεση, που πε-
ριλαμβάνει σημαντικά ευρωπαϊκά έργα του 19ου αιώνα και του 
ελληνικού Νεοκλασικισμού σε διάλογο με αρχαία αριστουργήμα-
τα, υπό την επιμέλεια της Ιστορικού Τέχνης Δρ. Φανής-Μαρίας 
Τσιγκάκου και του Καθηγητή Νικολάου Χρ. Σταμπολίδη. Μέχρι να  
επαναλειτουργήοουν τα Μουσεία, το κοινό θα μπορεί να περιηγη-
θεί σε αυτήν δωρεάν, μέσω virtual ξενάγησης στο νέο microsite, 
https://1821.cycladic.gr.

Τα αντικείμενα της έκθεσης προέρχονται στην πλειονότητά τους 
από τη Συλλογή Θανάση και Μαρίνας Μαρτίνου, ένα μοναδικό 
«θησαυροφυλάκιο» φιλελληνικών καλλιτεχνικών έργων και αρι-
στουργημάτων που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο κοινό. 
Πρόκειται για ευρωπαϊκές, φιλελληνικές, καλλιτεχνικές δημιουρ-
γίες καθώς και έργα Ελλήνων καλλιτεχνών εμπνευσμένα από θέ-
ματα της αρχαιότητας που παρουσιάζονται σε διάλογο με αυθεντι-
κές αρχαιότητες από μεγάλα Μουσεία της Ιταλίας και της Ελλάδας 
όπως τα Μουσεία του Καπιτωλίου της Ρώμης, το Εθνικό Αρχαιολο-
γικό Μουσείο της Βενετίας, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Όστια, το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, την Αρχαία Ελεύθερνα και το Αρ-
χαιολογικό Μουσείο του Ρεθύμνου.  

H έκθεση «Αρχαιολατρεία και Φιλελληνισμός. Συλλογή Θανάση 
και Μαρίνας Μαρτίνου», αποτελεί μέρος των «Διαλόγων» που 
έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια το Μουσείο Κυκλαδικής Τέ-
χνης. Πρόκειται για συνομιλίες έργων τέχνης που γεφυρώνουν 

διαφορετικές εποχές, απο-
καλύπτοντας επιρροές του 
παρελθόντος στο σήμερα. 
Στόχος των διοργανωτών 
της είναι η ανάδειξη των 
αρχαιολατρικών πτυχών 
του φιλελληνικού κινήμα-
τος, πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την Επανάσταση. Η 
αρχαιολατρεία υπήρξε ο μα-
κροβιότερος σύνδεσμος των 
Ευρωπαίων με την Ελλάδα. 
Κατά την Επανάσταση μετα-
σχηματίστηκε σε φιλελληνι-
σμό και αποτυπώθηκε ει-
καστικά σε ευρωπαϊκά έργα 
τέχνης ενώ μετά τη δημι-

ουργία του ελληνικού κράτους υιοθετήθηκε από τους Έλληνες νε-
οκλασικούς καλλιτέχνες με στόχο την ανάδειξη της αδιάρρηκτης 
συνέχειας της αρχαιοελληνικής κληρονομιάς.

Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα θαυμάσετε 60 έργα από τη Συλ-
λογή Μαρτίνου -ελαιογραφίες, γλυπτά και ποικίλα καλλιτεχνικά 
αντικείμενα όπως ακρόπρωρα, ρολόγια, χρηστικές και διακοσμη-
τικές πορσελάνες, έπιπλα, κοσμήματα, αμφορείς, μία ταπετσαρία 
τοίχου, ένα κέντημα, μία βεντάλια- 5 αρχαιότητες και ένα εκμαγείο 
ρωμαϊκής αρχαιότητας. Είμαι σίγουρη ότι το βλέμμα σας θα κλέ-
ψει η εμβληματική παρουσία του μαρμάρινου αγάλματος της πλη-
γωμένης Αμαζόνας από τα Μουσεία του Καπιτωλίου της Ρώμης,  
έργο του 2ου αι. μ.Χ., ρωμαϊκό αντίγραφο πρωτότυπου έργου του 
5. αι. π.Χ.  πιθανότατα του γλύπτη Πολύκλειτου, σε διάλογο με το 
ξύλινο ακρόπρωρο με μορφή Αμαζόνας, έργο του Γάλλου Douin 
Pete του τέλους του 18ου αιώνα. Να προσθέσω απλά ότι η έκθε-
ση φιλοξενείται στο Μέγαρο Σταθάτου, ένα δείγμα του ελληνικού 
Νεοκλασικισμού του Έρνστ Τσίλλερ, που αποτελούσε τη μεγαλο-
αστική κατοικία της οικογένειας του Όθωνα και της Αθηνάς Στα-
θάτου μέχρι το 1938 και το να το επισκεφτεί κανείς, έστω και δια-
δικτυακά αποτελεί από μόνο του μια εμπειρία.


