ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ ΑΠΘ
Δώρα της Γης
µε αντοχή στον χρόνο
Μάϊος – Σεπτέµβριος 2015
Το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών Α.Π.Θ. εγκαινιάζει την έκθεση «Δώρα της Γης µε
αντοχή στον χρόνο», την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015, µέρα εορτασµού
της «Διεθνούς Ηµέρας Μουσείων» και ώρα 20.00. Η έκθεση «Δώρα της Γης µε
αντοχή στον χρόνο» η οποία θα φιλοξενηθεί στο Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών από
τις 18 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2015, επιχειρεί να προβάλει την Ελλαδική φύση
και βιοποικιλότητα ως διαχρονική πηγή πόρων και έµπνευσης για την ευζωία του
ανθρώπου και την ανάπτυξη της οικονοµίας, της κοινωνικής ζωής, του πολιτισµού
και των επιστηµών. Ο επισκέπτης της έκθεσης έχει την ευκαιρία να ακολουθήσει µια
συναρπαστική διαδροµή στον χώρο και τον χρόνο µε αφετηρία την προϊστορική
Θήρα, ενδιάµεσο σταθµό την αρχαία Μακεδονία και κατάληξη στο σήµερα.
Αρχαιολογικά ευρήµατα και πλούσιο πληροφοριακό και εποπτικό υλικό
τεκµηριώνουν τη διαχρονική αξία των δώρων της Ελλαδικής γης και
παρουσιάζουν σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις για την ανάδειξη και διάσωση
της βιοποικιλότητας του τόπου µας.
Την έκθεση συνδιοργανώνουν το Τελλόγλειο Ίδρυµα Τεχνών του ΑΠΘ, το Μουσείο
Βασιλικών Τάφων Αιγών, το Αρχαιολογικό Μουσείο Βέροιας, το Ινστιτούτο
Εφαρµοσµένων Επιστηµών (ΙΝΕΒ) του Εθνικού Κέντρου έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Συνεργάζονται τα Μουσεία: Αρχαιολογικό Πέλλας,
Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης, Μουσείο Προϊστορικής Θήρας, Μουσείο Εκµαγείων
ΑΠΘ, , Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, Μουσείο Οίνου Γεροβασιλείου και το
Μουσείο Λούλη.
Ώρες λειτουργίας: Δε.-Τρ.-Πε.-Πα. 10.00 -14:00, Τετ. 10:00-14:00 και 18:00-21:00,
Σαβ.- Κυρ. 10.00-18:00.
Ειδικά για γκρουπ και οµάδες µπορεί να ζητηθεί επίσκεψη εκτός ωραρίου
λειτουργίας, µετά από έγκαιρη συνεννόηση.
Διάρκεια έκθεσης: 18 Μαΐου 2015 – 30 Σεπτεµβρίου 2015

Η έκθεση «Δώρα της Γης µε αντοχή στον χρόνο» εντάσσεται στο κεντρικό πρόγραµµα της
ης
5 Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης (23.06-30.09.2015), που διοργανώνει το
Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, µε τη συµµετοχή της «Κίνησης των 5 Μουσείων
Θεσσαλονίκης» και την υποστήριξη του Δήµου Θεσσαλονίκης.

