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ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤHN ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ:
OI AΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ
Αγαπητοί γονείς,
Ο Σύλλογος Γονέων του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού διοργανώνει αποκλειστικά για τα μέλη του μία
μοναδική ξενάγηση στην έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου «ΟΙ ΑΜΕΤΡΗΤΕΣ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΩΡΑΙΟΥ»
(ιδανικά για τις τάξεις της 3η & 4η Δημοτικού) την Κυριακή 9 Δεκεμβρίου στις 11:00 το πρωί. Η τιμή είναι 5
ευρώ/ενήλικα (τα παιδιά είναι δωρεάν) και περιλαμβάνει το εισιτήριο του μουσείου και την ξενάγηση.
Απαραίτητη προϋπόθεση η Δήλωση Συμμετοχής. Για να δηλώσετε συμμετοχή παρακαλούμε όπως
συμπληρώσετε την επισυναπτόμενη φόρμα και την αποστείλετε με mail στο christi_sd@yahoo.gr έως την
Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση ακύρωσης, θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε μαζί μας το
συντομότερο δυνατό στο τηλ: 695 1973 100 Χριστίνα Σδούκου Πονηρού
Λίγα λόγια για την έκθεση:
Η περιοδική έκθεση «Οι αμέτρητες όψεις του Ωραίου»
αποτελεί το τελευταίο μέρος της εκθεσιακής τριλογίας
που σχεδιάστηκε για να τιμήσει την επέτειο των 150
χρόνων του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου από τη
θεμελίωση του εμβληματικού κτηρίου που το στέγασε. Η
έννοια του Ωραίου, πραγματεύεται «την καλλιέργεια
έρωτος προς τας καλάς τέχνας» θεμελιώδης ανάμεσα
στους καταστατικούς σκοπούς του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου. Επικεντρωμένη στην πνευματικότερη και υψηλότερη στιγμή της ανθρώπινης δημιουργίας, η
έκθεση υποστηρίζει την αισθητική ενατένιση, καλώντας ταυτόχρονα τους θεατές να διερευνήσουν την
πνευματική βάση των αισθητικών επιλογών. Την Κυριακάτικη βόλτα σας στο Μουσείο με αφορμή την
έκθεση, μπορείτε να συνδυάσετε με ένα γευστικό διάλειμμα στο αίθριο καφέ που λειτουργεί στον χώρο
του Αρχαιολογικού Μουσείου.
Το Αρχαιολογικό Μουσείο βρίσκεται στην Πατησίων 44 στην Αθήνα. Περισσότερα για την έκθεση και το
Μουσείο μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.namuseum.gr/museum/pressreleases/2018/beauty18gr.html
Θα είναι χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας!
Για τον Σύλλογο Γονέων,
Βίκη Αργυρούδη – Κονταξή
Χριστίνα Σδούκου Πονηρού
Πρόεδρος ΔΣ
Αναπληρωματικό Μέλος

