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Με μια βραδιά αφιερωμένη στον Όμηρο θα ανοίξει η ψηφιακή έκθεση την
Παρασκευή 22 του μηνός στον θερινό κινηματογράφο Cine Manto στη
Μύκονο. Ο καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης θα διαβάσει αποσπάσματα από
την “Ιλιάδα” και την “Οδύσσεια” και η δρ Μιμίκα Γιαννοπούλου
αποσπάσματα από τις "Τρωάδες", ενώ ο αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Τσάκος
και ο Μυκονιάτης συγγραφέας Παναγιώτης Κουσαθανάς θα μιλήσουν για
τον Αίαντα Λοκρό.
Δύο αρχαϊκά ευρήματα, ο περίφημος "Πίθος της Μυκόνου" που απεικονίζει την Ιλίου
Πέρσιν, δηλαδή την Άλωση της Τροίας, ο οποίος βρέθηκε σε μυκονιάτικο σπίτι και
εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του νησιού, και οι λίθινοι ασπιδούχοι της
Ελεύθερνας στο Ρέθυμνο, αναμφισβήτητα θα έχουν τον δικό τους ρόλο στην έκθεση
"Ο Ομηρος στο Αιγαίο" που θα πραγματοποιηθεί το 2017, σε συνεργασία του
Πανεπιστημίου Κρήτης, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και της Δημοτικής
Πινακοθήκης Μυκόνου και θα παρουσιαστεί τόσο στο Μουσείο της Αρχαίας
Ελεύθερνας όσο και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου, αναδεικνύοντας τα
αποτυπώματα των κοινωνιών του αιγαιακού χώρου.
Ως τότε όμως τόσο το Μουσείο της Αρχαίας Ελεύθερνας όσο και η ΕΦΑ Κυκλάδων
δραστηριοποιούνται ώστε να κάνουν κοινωνό όσο το δυνατό μεγαλύτερο κομμάτι
της κοινωνίας αλλά και να αναδείξουν τη δύναμη τέτοιου είδους συνεργειών. Έτσι,
ως προπομπό της μεγάλης έκθεσης, η Δημοτική Πινακοθήκη Μυκόνου, θα
φιλοξενήσει από τις 22 Ιουλίου ώς τις 11 Σεπτεμβρίου την ψηφιακή αρχαιολογική
έκθεση "Η Αλωση της Τροίας. Ο Πίθος της Μυκόνου και οι ήρωες πολεμιστές της
Ελεύθερνας", η οποία έχει τεθεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας
Προκόπη Παυλόπουλου. Η έκθεση περιλαμβάνει οπτικοακουστικές προβολές που
βασίζονται σε πρωτότυπα 3D μοντέλα και ψηφιακή σάρωση του πίθου και των
ευρημάτων της Ελεύθερνας, εποπτικό υλικό και αντίγραφα αρχαίων αγγείων του
αγγειογράφου Θωμά Κοτσιγιάννη και την ταινία "Τρωάδες" του Μιχάλη Κακογιάννη.
Με μια βραδιά αφιερωμένη στον Όμηρο θα ανοίξει η ψηφιακή έκθεση την
Παρασκευή 22 του μηνός στον θερινό κινηματογράφο Cine Manto στη Μύκονο. Ο
καθηγητής Νίκος Σταμπολίδης θα διαβάσει αποσπάσματα από την “Ιλιάδα” και την
“Οδύσσεια” και η δρ Μιμίκα Γιαννοπούλου αποσπάσματα από τις "Τρωάδες", ενώ ο
αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Τσάκος και ο Μυκονιάτης συγγραφέας Παναγιώτης
Κουσαθανάς θα μιλήσουν για τον Αίαντα Λοκρό. Στη συνέχεια θα προβληθεί η
ταινία "Ο Ομηρος στην Κρήτη" σε σκηνοθεσία Α.Θ. Κιούκα.
Ο επισκέπτης της ψηφιακής έκθεσης θα έχει τη δυνατότητα, μέσω της τεχνολογίας,
να απολαύσει μεταξύ άλλων τη μοναδικής ομορφιάς σύνθεση που κοσμεί το
μπροστινό μέρος του πίθου της Μυκόνου, λεπτότητα στην απόδοση των μορφών
και στις λεπτομέρειες της απεικόνισης του Δούρειου Ίππου και των 14 Αχαιών
πολεμιστών που παρίστανται στον λαιμό του πίθου αλλά και τις 19 σκηνές που
απεικονίζονται σε τρεις επάλληλες ζώνες στο σώμα που αφηγούνται το ξεκλήρισμα
των παιδιών των Τρώων και την αρπαγή των γυναικών ως λάφυρα πολέμου.
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