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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Έκθεση τέχνης
Γιάννης Κεφαλληνός:

Δέκα λευκαί λήκυθοι του Μουσείου Αθηνών
Στο Καφέ του Μουσείου
19 Νοεμβρίου 2018 – 13 Ιανουαρίου 2019
Το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στο πλαίσιο της ανακήρυξης της Αθήνας ως
Παγκόσμιας Πρωτεύουσας Βιβλίου για το 2018 παρουσιάζει στο Καφέ του
Μουσείου, το σπάνιο λεύκωμα Δέκα Λευκαί λήκυθοι του Μουσείου Αθηνών (1956)
του Γιάννη Κεφαλληνού.
Το 1953 ο καθηγητής στην ΑΣΚΤ Γιάννης Κεφαλληνός και οι φοιτητές του Λουΐζα
Μοντεσάντου, Γιώργος Βαρλάμος και Νίκος Δαμιανάκης αφιέρωσαν μήνες στο
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, αντιγράφοντας δέκα αττικές ληκύθους. Επέλεξαν τις
ωραιότερες από τις πολυάριθμες που βρίσκονταν εκτεθειμένες στο Μουσείο και
άλλες που ήταν «θαμμένες» ακόμα στα κιβώτια, προκειμένου να προστατευθούν από
τον πόλεμο.
Το λεύκωμα που προλογίζει η έφορος των αγγείων του Εθνικού Αρχαιολογικού
Μουσείου Σέμνη Καρούζου περιλαμβάνει δέκα χαρακτικά από ληκύθους, δοσμένα
όλα με την μεικτή τεχνική της ξυλογραφίας και της χαλκογραφίας. Τη σημασία που
απέδιδε ο χαράκτης στο έργο αυτό απηχεί το γεγονός ότι σχεδίασε ειδικά για την
έκδοση μία γραμματοσειρά με την επωνυμία «Θεόκριτος». Η καλλιτεχνική εργασία
τυπώθηκε για το εργαστήριο χαρακτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και το
βιβλίο εκδόθηκε σε 400 αριθμημένα αντίτυπα.
Τα πρωτότυπα έργα που παρουσιάζονται, ανήκουν στη συλλογή του εργαστηρίου
χαρακτικής Ηλία Κουβέλη και την έκθεση επιμελείται ο ιστορικός τέχνης Γιώργος
Μυλωνάς.
Εγκαίνια έκθεσης: Δευτέρα 19 Νοεμβρίου, ώρα 18:00.
Διάρκεια έκθεσης: 19 Νοεμβρίου 2018 – 13 Ιανουαρίου 2019
Η είσοδος για το Καφέ είναι ελεύθερη.

Στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 44, Αθήνα 10682
Τηλ: 213214 4800
Ώρες λειτουργίας (έως 31/3): Δευτέρα 13:00-20:00, Τρίτη-Κυριακή 09:00-16:00
Email: eam@culture.gr
Ιστοσελίδα: www.namuseum.gr
Facebook: www.facebook.com/namuseum/

Χορηγοί επικοινωνίας:

Χαρακτικό του Γιάννη Κεφαλληνού με τη λευκή λήκυθο Α1816, της ομάδας R (410-400
π.Χ.). Εικονίζεται νέος πολεμιστής στα σκαλιά του τάφου του, με άνδρα και γυναίκα να τον
επισκέπτονται, η τελευταία κρατώντας το κράνος και την ασπίδα του.

Χαρακτικό του Γιάννη Κεφαλληνού με τη λευκή λήκυθο Α1818, του λεγόμενου Ζωγράφου
του Αχιλλέα (περ. 450 π.Χ.). Εικονίζεται αναχώρηση πολεμιστή.

