ΟΙ ΤΑΦΕΣ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

Ο κήπος του μουσείου είναι ανοικτός για το κοινό από το 1902. Εδώ, έχουν χτιστεί με αυθεντικά υλικά κάποιοι από
τους τάφους που έχουν βρεθεί αυτά τα χρόνιαστη περιοχή της Ετρουρίας με σκοπό να παρουσιαστούν οι τύποι της
ταφικής αρχιτεκτονικής των Ετρούσκων (π.χ. θολωτοί και θαλαμωτοί τάφοι κ.α.).Η ιδέα ανήκε στον τότε διευθυντή
του μουσείουLuigiAdrianoMilani, ο οποίος έχοντας θαυμάσει παρόμοια εγχειρήματα σε σημαντικά ευρωπαϊκά
μουσεία (π.χ. ο βωμός της Περγάμου ή η πόρτα της Βαβυλώνας στο Βερολίνο) θέλει να επιχειρήσει τη καινοτομία
αυτή και στο κήπο του νέου μουσείου. Το εγχείρημα αυτό το έβλεπε ως προέκταση και ολοκλήρωση του
Τοπογραφικού μουσείου.Έτσι έγινε δυνατό να εκπροσωπηθούν οι ταφικές αρχιτεκτονικές με τις αλλαγές που
χαρακτήρισαν μια πορεία σχεδόν χιλίων χρόνων.
Ο κήπος σχεδιάστηκε από τον Milani σαν ένα υπαίθριο μουσείοκαι η ιδέα ήταν να μετακινήσουν κάποιους
ετρουσκικούς τάφους και να τους ανακατασκευάσουν στη Φλωρεντία, ώστε να δοθεί η σπάνια ευκαιρία στους
επισκέπτες να έρθουν σε απευθείας επαφή με τα υλικά μέσα στο σχετικό πλαίσιο. Θα μετακινηθούν μόνο τα μνημεία
τα οποία δεν έχουν εγγυημένη προστασία στο έδαφος. Ωστόσο, η επιστημονική πρόθεση του Milani να δείξει από
πού προέρχονται πολλά από τα αντικείμενα που εκτίθονταν στους εσωτερικούς χώρους του μουσείου θα
διακινδυνευτεί από τον αρχιτέκτονα που θα χειριστεί την παράδοση των τάφων και την ανασυγκρότηση τους. Ο
GiuseppeCastellucciδεν είναι τόσο προσεκτικός, ώστε να κρατήσει μόνο τα αρχικά υλικά κι έτσι θα κάνει κάποιες
τολμηρές προσθήκες.
Έτσι, σε κάποιες περιπτώσεις η ανακατασκευή είναι μόνο μερική (π.χ. οι τάφοι PoggioallaGuardiaκαι DiavolinoI). Σε
άλλες περιπτώσεις οι τάφοι είχαν ήδη διαλυθεί και ανακατασκευάστηκαν εκ νέου στη Φλωρεντία.Οι ταφές στον κήπο
έχουν τοποθετηθεί τυχαία, δεν υπάρχει κάποια χρονολογική σειρά.Ο τάφος Inghirami (από τη περιοχή της Volterra)
είχε βρεθεί άθικτος το 1861 και ανακατασκευάστηκε από το μηδέν λόγω της αδυναμίας αποσυναρμολόγησης του. Ο
τάφος έχει ιδιαίτερη σημασίακαθώς καταγράφει τα ταφικά έθιμα μια οικογένειας σε βάθος έξι γενεών ( από το τέλος
του 4ου αιώνα π.Χ. μέχρι και τον 2ο αιώνα π.Χ.).Ο τάφος είναι γεμάτος με τις τεφροδόχους όπως ακριβώς είχαν τεθεί
κατά την αρχαιότητα, ακολουθώντας με ακρίβεια τα ημερολόγια της ανασκαφής.

TOΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ

Το Αιγυπτιακό Μουσείο της Φλωρεντίας αποτελεί το καλύτερο αιγυπτιακό μουσείο της χώρας μετά από αυτό του
Τορίνο. Μια πρώτη ομάδα των αιγυπτιακών αρχαιοτήτων στη Φλωρεντία υπήρχε ήδη από το δέκατο όγδοο αιώνα
στις συλλογέςτης οικογένειας των Μεδίκων, αλλά κατά τη διάρκεια του δέκατου ένατου αιώνα ήταν ήδη σημαντικά
αυξημένη. Μεγάλη αξία σε αυτή τη συλλογή έδωσε ο Μεγάλος Δούκας της Τοσκάνης Leopold II, ο οποίος εκτός από
την αγορά νέων συλλογών και χρηματοδότησε από κοινού με τον Charles X, βασιλιά της Γαλλίας, μια επιστημονική
αποστολή στην Αίγυπτο μεταξύ 1828 και 1829υπό την ηγεσία του Jean Francois Champollion και του ανθρώπου που
αποκρυπτογράφησε την ιερογλυφική, Ippolito Rosellini. Τα πολυάριθμα αντικείμενα που θα συλλεχθούν τόσο κατά
τη διάρκεια του ταξιδιού όσο και κατά την εκτέλεση αρχαιολογικών ανασκαφών κατανέμονται μεταξύ του Λούβρου
στο Παρίσι και τη Φλωρεντία.
Το Αιγυπτιακό Μουσείο της Φλωρεντίας ιδρύθηκε επίσημα το 1855, ώστε να είναι διαθέσιμη στο κοινό η μεγάλη
συλλογή αντικειμένων. Το 1880 ο Ernesto Schiaparelli, μέλλον διευθυντής του Αιγυπτιακού Μουσείου στο Τορίνο,
ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά και την αναδιάταξη χρονολογικά και τοπογραφικά - στο βαθμό που ήταν δυνατόστην τρέχουσα θέση τους κατά μήκος του Αρχαιολογικού μουσείου.
ΟSchiaparelliμε τις ανασκαφές και τις αγορές του στην Αίγυπτο - πριν μετακομίσει στο Τορίνο - θα αυξήσει σημαντικά
και θα κάνει και πάλι αξιόλογες τις συλλογές της Φλωρεντίας. Η τελευταία ομάδα των συλλογών που περιήλθε στο
Αιγυπτιακό Μουσείο της Φλωρεντίας αποτελείται από δωρεές από ιδιώτες και από επιστημονικά ιδρύματα.
Ιδιαίτερα μνεία θα πρέπει να γίνει στα εκθέματα που δώρισε το Ινστιτούτο «Papirologico Fiorentino», από τις
ανασκαφές που διενεργήθηκαν στην Αίγυπτο μεταξύ 1934 και 1939. Μεταξύ αυτών των εκθεμάτων είναι η συλλογή
από vintage υφάσματα της εποχής των Κοπτών, η οποία είναι μία από τις πλουσιότερες και σημαντικότερες στον
κόσμο.
Επί του παρόντος, το Αιγυπτιακό Μουσείο της Φλωρεντίας στεγάζει πάνω από 14.000 εκθέματα σε εννέα δωμάτια
και δύο αποθήκες. Τα δωμάτια που στεγάζουν τα αντικείμενα είναι σε μεγάλο βαθμό ανακαινισμένα, ενώ η παλιά
διάταξη του Schiaparelliαντικαταστάθηκε από μια διάταξη χρονολογική και στο βαθμό όπου ήταν δυνατό
γεωγραφική.
Η συλλογή περιλαμβάνει υλικό από την προϊστορία, με αρκετά αγάλματα, σαρκοφάγους, αγγεία, φυλαχτά και
χάλκινα κομμάτια από διαφορετικές εποχές. Ανάμεσα στα πολλά αξιόλογα κομμάτια είναι μερικά αγάλματα που
χρονολογούνται από την εποχή του Αμενχοτέπ ΙΙΙ, το σύστημα προσγείωσης της δεκάτης ογδόης δυναστείας, τον
πυλώνα του τάφου του Σέτι Ι, το κύπελλο Φαγιάνς, τα υπάρχοντά της νοσηλεύτριας της κόρης του Φαραώ Τιρχάκα ,
το πορτρέτο Φαγιούμ και μια σημαντική συλλογή από γύψινα εκμαγεία.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΟΡΤΡΕΤΟ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ALFAYYUM
ALFAY

Ύψος: 32,5 εκ.
Πλάτος: 20,5 εκ.
Έτος δημιουργίας: Ρωμαϊκή περίοδος – 4ος αιώνας
μ.X.
Υλικό κατασκευής: Ξύλο ζωγραφισμένο με
τέμπερα.
Ανακαλύφθηκε κατά τη Γάλλο – Τοσκανική
επιστημονική αποστολή του 1828 – 1829.

Το όμορφο πορτρέτο
το που ανήκει στη συλλογή του
Αιγυπτιακού Μουσείου της Φλωρεντίας είναι
ε
ζωγραφισμένο πάνω σε ξύλο και αποτελεί μέρος
των λεγόμενων πορτρέτων Fayyum.Tο
κή όαση
όνοματουςπροέρχεται από την αιγυπτιακή
στη γεωγραφική περιοχή δυτικά του Νείλου, από
όπου προέρχονται και τα περισσότερα παραδείγματα
π
αυτού του τύπου. Tα
α πορτρέτα αυτά παράγονταν, ώστε να
τοποθετηθούν στα πρόσωπα των μούμιων κατά τη ρωμαϊκή περίοδο.
Στο συγκεκριμένο πορτρέτο απεικονίζεται
αι μια νεαρή γυναίκα με το πρόσωπό της ελαφρά γυρισμένο προς τα δεξιά.
Το πρόσωπο της σοβαρό χαρακτηρίζεται από ένα ζωντανό ρεαλισμό. Τα
Τ μαλλιά της είναι χτενισμένα στη κορυφή του
κεφαλιού της. Φορά μαργαριταρένια σκουλαρίκια και ένα κολιέ φτιαγμένο από σκούρες
σκούρες πέτρες. Ο χιτώνας της είναι
ορατός πάνω στο δεξί ώμο της, ενώ ο αριστερός καλύπτεται από μανδύα.
Οι αιγύπτιοι, ενώ βρίσκονταν υπό τον έλεγχο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας συνέχιζαν να θάβουν τους νεκρούς τους
παρά τη προτίμηση των ρωμαίων να τους αποτεφρώνουν. Έτσι, τα πορτρέτα αυτά αποτελούν ένα πολύ σημαντικό
στοιχείο της αρχαίας ζωγραφικής, τα οποία σώθηκαν χάρη στο
στο ζεστό και ξηρό αιγυπτιακό κλίμα.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ – TO ΔΙΤΡΟΧΟ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΑΡΜΑ

Μήκος: 2, 53 μ.
Πλάτος: 1, 99 μ.
Διάμετρος τροχού: 1 μ.
Έτος δημιουργίας: Νέο Βασίλειο - 18η Δυναστεία(1550
Δυναστεία
– 1292 π.Χ.)
Υλικό κατασκευής : Ξύλο, δέρμα και ελεφαντόδοντο
Ανακαλύφθηκε κατά την Γαλλο – Τοσκανική επιστημονική
επιστη
αποστολή στην Αίγυπτο το 1828–
1828 1829.

Το άρμα εισήχθη στην Αίγυπτο από τη Μεσοποταμία και ήταν ένα ελαφρύ όχημα, συνήθως δύο τροχών που το
έσερναν ένα ή δύο άλογα.. Ήταν το όχημα της ελίτ και των βασιλέων στην αρχαία Αίγυπτο, ενώ ο απλός λαός
μετακινούνταν με κάρα συρόμενα από βόδια ή κάποιο γαϊδουράκι. Χρησιμοποιούνταν
σιμοποιούνταν επίσης και από τοv
το Φαραώ
συνήθως με σκοπό να φτάσει σε κάποιο σημείο πάνω στο κυνήγι. Στην
την αιγυπτιακή τέχνη η εικόνα του Φαραώ να
ιππεύει με σκοπό να φτάσει στη μάχη
άχη ήταν πολύ δημοφιλής,
δημοφιλής για να αποδεικνύει σε όλους ότι ήταν ο γενναίος
στρατιωτικός ηγέτης του λαού του.Μέχρι τη περίοδο του Νέου Βασιλείου το άρμα ήταν μέρος της αιγυπτιακής
κοινωνίας. O Τούθμωσης ο δεύτερος λέγεται πως είχε πάνω από χίλιους ηνίοχους στο
ο στρατό του.

Το αιγυπτιακό άρμα ήταν ελαφρύτερο και γρηγορότερο από τη συνηθισμένη μορφή που χρησιμοποιούνταν στον
αρχαίο κόσμο και ήταν απόλυτα προσαρμοσμένο στο να μεταφέρει τους φοβισμένους αιγύπτιους τοξότες στο πεδίο
της μάχης. Σε αυτό συνήθως επέβαινε ο οδηγός του κρατώντας ένα μαστίγιο και τα ηνία του οχήματος και ο τοξότης
(ο οποίος συχνά μετέφερε μαζί του και δόρατα σε περίπτωση που τελείωναν τα βέλη του). Μια σειρά από δρομείς
πλαισίωναν τα άρμα. Ωστόσο, στο κυνήγι - ένα από τα αγαπημένα χόμπι της αιγυπτιακής ελίτ - ο Φαραώ συχνά θα
οδηγούσε το άρμα μόνος.
Το κυνηγετικό άρμα της Φλωρεντίας βρέθηκε αποσυναρμολογημένο σε έναν άγνωστο τάφο της νεκρόπολης των
Θηβών από τον IppolitoRosellini.Τη συναρμολόγηση του ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Gaetano Rosellini, ο οποίος ένωσε
τα κομμάτια και συμπλήρωσε τις μη ουσιαστικές ελλείψεις του (π.χ. τα δερμάτινα εξαρτήματα του είναι μοντέρνα
συμπλήρωση).Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το άρμα έχει κατασκευαστεί από έξι διαφορετικά είδη
ξύλου εκ των οποίων μόνο τα τρία έχουν αιγυπτιακή προέλευση.
Ο Rosellini πίστευε ότι ήταν λάφυρο πολέμου όχι αιγυπτιακής, αλλά σκυθικής καταγωγής. Άλλοι μελετητές
υποστήριξαν την άποψη ότι πρόκειται για ένα μοντέλο, το οποίο προορίζονταν για ταφική χρήση κι έτσι δε
χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Σήμερα, οι πιο πρόσφατες μελέτες έδειξαν πως το άρμα είχε χρησιμοποιηθεί από τον
ιδιοκτήτη του τάφου. Επιπλέον, η χρονολόγηση του στη 18η Δυναστεία είναι πλέον ασφαλής, χάρη στη σύγκριση με
τα – πλουσιότερα διακοσμημένα βέβαια - άρματα του Φαραώ Τουταγχαμών (1333 – 1323 π.Χ.).

AΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ – Η ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΤΗΣ CJESRAPERET

Μήκος: 186,8 εκ.
Έτος δημιουργίας: Ύστερη Περίοδος - 25η Δυναστεία
Ανακαλύφθηκε δυτικά των Θηβών κατά την Γαλλο – Τοσκανική επιστημονική αποστολή του 1828 – 1829 και η
κατάσταση διατήρησης της είναι άριστη.

Πρόκειται για τη σαρκοφάγο της νοσοκόμας της κόρης του Φαραώ Τιρχάκα. Το όνομα της κόρης του Φαραώ δε μας
είναι γνωστό. Ηταφή της Cjesraperet βρέθηκε ασύλητη στις 20 Μάιουτου 1829 στη Θηβαϊκή νεκρόπολη από την
επιστημονική αποστολή υπό την ηγεσία τουJeanFrancois Champollion και τον Ippolito Rosellini. O τάφος
περιελάμβανε μάλιστα και την ταφή του υποτιθέμενου συζύγου της, Djekhonsuiufankh.
Τα περισσότερα αντικείμενα που βρεθήκαν στο τάφο (ένας καθρέπτης, αγαλματίδια γερακιών κ.α.) μεταφερθήκαν
στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Αιγυπτιακό Μουσείο της Φλωρεντίας. Κάποια από αυτά - όπως η επιτύμβια στήλη
της Cjesraperet - μεταφερθήκαν στο Παρίσι. Μαζί με τη σαρκοφάγο βρέθηκε και το εξωτερικό φέρετρο με το όνομα
της νεκρής και τους τίτλους της γραμμένους στους μικρούς κιονίσκους του.
Το ανθρωποειδές φέρετρο παρουσιάζει τη νεκρή με τριμερή περούκα διακοσμημένη με ένα γύπα σύμβολο της θεάς
Mut, συζύγου του θεού Άμονα και τα φτερά της θεάς Νeftis απλωμένα. Στο στήθος κάτω από τον ευρύ γιακά
απεικονίζεται η θεά Nut με τα φτερά απλωμένα σε θέση να προστατεύσουν τον θανόντα . Η εικόνα αυτή
πλαισιώνεται συμμετρικά από δύο κατοπτρικές εικόνες του θεού Άμονα, ο οποίος έχει τη μορφή κριαριού. Στο
κέντρο είναι ζωγραφισμένη η μούμια του ίδιου του νεκρού σε οριζόντια θέση. Πάνω από τη μούμια αιωρείται η ψυχή
της νεκρής υπό τη μορφή ενός πουλιού με ανθρώπινο κεφάλι, ενώ κάτω από το κρεβάτι απεικονίζονται τέσσερα
αγγεία τα οποία περιέχουν τους πνεύμονες, το στομάχι, το ήπαρ και τα έντερα της νεκρής. Λίγο πιο κάτω εικονίζεται
και η θεά Ίσιδα με φτερά. Το μέρος το οποίο αντιστοιχεί στα πόδια καλύπτεται από επιγραφές με προσευχές από
επιτύμβια κείμενα.
Το γεγονός ότι η νεκρή ήταν ένα σημαντικό πρόσωπο δε το δείχνει μόνο ο τίτλος της αλλά φαίνεται και από το τρόπο
ταφής της. Το σώμα της νεκρής βρισκόταν μέσα στη λεπτή και μικρή σαρκοφάγο, η οποία με τη σειρά της
περικλείονταν από ένα ακόμη διακοσμημένο κιβώτιο σε παραλληλεπίπεδο σχήμα με στρογγυλεμένο καπάκι.
Στη πραγματικότητα εξαρτάται από τις οικονομικές συνθήκες του νεκρού, εάν η σαρκοφάγος θα περιέχεται μέσα σε
άλλο εξωτερικό φέρετρο κάτι που κάνει σίγουρη την υπόθεση ότι η θέση της γυναίκας αυτή στην αιγυπτιακή
κοινωνία ήταν σημαντική.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ – ΑΓΑΛΜΑΤΙΔΙΟ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΠΟΥ ΓΟΝΑΤΙΖΕΙ ΩΣΤΕ ΝΑ
ΣΙΤΗΡΑ

Ύψος: 25,5 εκ.
Μήκος (βάση): 45 εκ.
Υλικό κατασκευής: Ζωγραφισμένη Ασβεστόλιθος
Έτος δημιουργίας: Αρχαίο Βασίλειο – 5η Δυναστεία

Η γυναίκα γονατιστή, φορά μικρή περούκα με ραβδώσεις με ριγέ κορδέλα στο μπροστινό μέρος και έναν απλό
χιτώνα. Το σιτάρι βρίσκεται σε μια τσάντα ανάμεσα στα πόδια της,
της ενώ το λευκό αλεύρι έχει σχηματίσει ένα μικρό
σωρό κάτω από τα χέρια της. Οι λεπτομέρειες είναι βαμμένες με μαύρο και κόκκινο χρώμα.
χρώμα.
Οι αιγυπτιακοί τάφοι πολλές φορές περιείχαν μικρά αγαλματίδια τα οποία απεικόνιζαν ανθρώπους να ασχολούνται
με καθημερινές οικιακές εργασίες όπως το ψήσιμο, η ύφανση, η ζυθοποιία κ.α. Αυτά τα αγαλματίδια
συμπεριλαμβάνονταν στις ταφές με σκοπό να εξασφαλιστεί
εξασφαλιστεί ότι ο αποθανών απολαμβάνει τα αγαθά και τις
υπηρεσίες αυτές και στη μεταθανάτια ζωή
ωή.

ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ –
AΝΑΓΛΥΦΟ ΘΕΑΣ ΜΑΑΤ

Ύψος: 74 εκ.
Μήκος: 47 εκ.
Έτος δημιουργίας: Νέο Βασίλειο – 21η
Δυναστεία
Ανακαλύφθηκε κατά τη Γαλλο – Τοσκανική
επιστημονική αποστολή του 1828 – 1829,
1829 στον
τάφο του Φαραώ Σέτι Ι στη κοιλάδα των
Βασιλέων.

Αυτό το κομμάτι ενός ανάγλυφου τοίχου
διατηρεί μόνο πάνω μέρος της εικόνας της θεάς
Μaat,, τη προσωποποίηση της έννοιας της
δικαιοσύνης και της κοινωνικής τάξης στην
αρχαία Αίγυπτο.Η
Η θεά φορά τριμερή περούκα,
ένα μεγάλο κολιέ, βραχιόλια και χιτώνα. Στο
κεφάλι της φέρει το έμβλημα της: ένα
να φτερό στρουθοκαμήλου(;),, το σύμβολο της αλήθειας. Τοφτερό αυτό
χρησιμοποιούνταν για να ελεγχθεί η αγνότητα της ψυχής του αποθανόντος, του οποίου σύμφωνα με τη παράδοση η
καρδιά θα ήταν βαρύτερη από το φτερό για να μη παραμείνει
παραμ
στο Κάτω Κόσμο.
Χαραγμένα γύρω από το κεφάλι της θεάς είναι τα εξής λόγια: Μaat,
Μ
κόρη του Ra, η κυρία που είναι ο επικεφαλής της
γης της σιωπής. Για τους Αιγύπτιους η φράση “η γη της σιωπής”συμβολίζει τη νεκρόπολη. Η θεά Μaat,
Μ
στη
πραγματικότητα συνόδευε τις ψυχές στον Andila και επρόκειτο να προεδρεύει
προεδ εύει όλες τις λειτουργίες ζύγισης της
καρδιάς και της κρίσης μπροστά από τον θεό των νεκρών, Osiris. Μια επιγραφή κατακερματισμένη εντοπίζεται επίσης
και στα αριστερά.

H ΕΤΡΟΥΣΚΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ
Ο αρχαίος λαός της Ιταλικής χερσονήσου, ο σημαντικότερος από τους λαούς που έζησαν στην Ιταλία πριν από τους
Ρωμαίους και ο οποίος κατόρθωσε να επικρατήσει σε ένα μεγάλο μέρος της χερσονήσου και να δώσει δείγματα
υψηλού πολιτισμού ήταν οι Ετρούσκοι. Οι Ρωμαίοι τους ονόμαζαν Ετρούσκους ή Τούσκους και τη χώρα τους
Ετρουρία ή Τουσκία (απ’ όπου προέρχεται και η σημερινή ονομασία Τοσκάνη), οι Έλληνες Τυρρηνούς και τη χώρα
Τυρρηνία. Παρότι οι μαρτυρίες και οι πληροφορίες των κλασικών συγγραφέων είναι άφθονες και ακόμα περισσότερα
τα μνημεία και κάθε είδους ανασκαφικά ευρήματα, εκτός από τις επιγραφές σε αναγνώσιμη γραφή, παραμένουν
ακόμα άλυτα και μυστηριώδη ορισμένα βασικά ζητήματα της ιστορίας τους, όπως η καταγωγή και η γλώσσα τους.
Ακόμα πιο εκτεταμένη ήταν η πολιτιστική και εμπορική επαφή τους με άλλες χώρες, όπως φαίνεται από τα διάφορα
ετρουσκικά αντικείμενα που βρέθηκαν κατά μήκος του Ρήνου και του Ροδανού, στη Βρετανία, στη Δανία, στις
Σκανδιναβικές χώρες και σε πολλές περιοχές της Μεσογείου (Τυνησία, Αίγυπτος, Κύπρος, νησιά Αιγαίου, ηπειρωτική
Ελλάδα, Δαλματία, Σικελία, Σαρδηνία, νότια Γαλλία). Δυναμικοί και ικανότατοι στις εμπορικές συναλλαγές και στις
πολεμικές επιχειρήσεις, προωθήθηκαν μέχρι τις Άλπεις για να εξασφαλίσουν τον έλεγχο των δρόμων και των
διαβάσεων απ’ όπου μετέφεραν τον κασσίτερο και το ήλεκτρο. Ήρθαν επίσης σε επαφή με τους προηγούμενους
πολιτισμούς των Ελλήνων της νότιας Ιταλίας και των Καρχηδονίων της Σικελίας. Αρχικά συμμάχησαν με τους
Καρχηδόνιους και κατόρθωσαν να νικήσουν τους Έλληνες (ναυμαχία Αλαλίας, 540 π.Χ.), να εγκατασταθούν στην
Ελλάδα και στην Κορσική και να αποκτήσουν συγκυριαρχία με τους Καρχηδόνιους στο Τυρρηνικό πέλαγος. Η ήττα
τους όμως κοντά στην Κύμη της Ιταλίας το 480 π.Χ. από τον στόλο των Ελλήνων των Συρακουσών και της Κύμης ήταν
η απαρχή της παρακμής τους.
Οι πρώτες εκδηλώσεις του ετρουσκικού πολιτισμού εμφανίζονται περίπου τον 9ο αι. π.Χ., αλλά η ακμή του
χρονολογείται στον 7ο και 6ο αι. π.Χ. Οι Ετρούσκοι δεν κατόρθωσαν ποτέ να δημιουργήσουν ένα πραγματικό κράτος,
ούτε και αφομοιώθηκαν τελείως μεταξύ τους. Στη συνέχεια κατέλαβαν και τη Ρώμη και διατήρησαν την κυριαρχία
τους έως το τέλος του 5ου αι. π.Χ., γεγονός στο οποίο οφείλεται η παράδοση ότι οι τελευταίοι βασιλείς της Ρώμης
είχαν ετρουσκική καταγωγή. Τον 5ο αι. π.Χ. άρχισαν να εμφανίζονται σχεδόν ταυτόχρονα νέες δυνάμεις που
προοδευτικά τους περιόρισαν και τελικά τους αφάνισαν. Τελικά, με την άνοδο της Ρώμης, μία προς μία οι
ετρουσκικές πόλεις εξαναγκάστηκαν σε υποταγή. Ο πολιτισμός τους αφομοιώθηκε από τον ρωμαϊκό, στον οποίο
προσέφερε ορισμένες εξωτερικές πολιτιστικές μορφές και πολλά στοιχεία των πολιτικών και θρησκευτικών θεσμών.
Ετρουσκικής προέλευσης είναι οι κυριότεροι τύποι των ρωμαϊκών κτιρίων, οι κατοικίες με κλειστή αυλή και άνοιγμα
στη στέγη, τα κολοσσιαία τείχη των πόλεων, οι στρατιωτικοί δρόμοι με την επιμελημένη λιθόστρωση, οι αγωγοί
αποχέτευσης, οι ναοί. Στους Ετρούσκους επίσης ανάγονται γενικά και όλα τα εξωτερικά σύμβολα των ρωμαϊκών
δημόσιων αξιωμάτων. Η ιστορία τους παρά το ενδιαφέρον της νεότερης επιστήμης, τις άφθονες μελέτες και τα
αρχαιολογικά ευρήματα, παραμένει ένα φαινόμενο από τα πιο μυστηριώδη. Εκτός από την ελληνική επίδραση,
φανερή κυρίως στην κλασική γραμμή της ετρουσκικής τέχνης, στον πολιτισμό τους συνυπάρχουν βαθύτερα στοιχεία
εξωλογικά και αστάθμητα, που δεν επέτρεψαν στον λαό αυτό να διατηρήσει την πολιτική ανεξαρτησία του, ούτε να
εδραιώσει με λογοτεχνικά κείμενα ή με την επιβίωση της γλώσσας τα έργα της δραστηριότητάς του στους ποικίλους
τομείς όπου εκδηλώθηκε.
Η οργάνωση της Ετρουσκικής συλλογής του αρχαιολογικού μουσείου της Φλωρεντίας επανεξετάστηκε και άλλαξε το
2006. Επίσης, την ίδια χρονιά τελείωσε η σαραντάχρονη συντήρηση 2000 αντικείμενων, τα οποία είχαν πάθει ζημιές
από την πλημμύρα του 1966.
H συλλογή περιλαμβάνει ετρουσκικά αγάλματα φυσικών διαστάσεων σε χαλκό, τα οποία μάλιστα είναι σπάνια στην
προ-ρωμαϊκή Ιταλία, μάλλον λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της καταστροφής των πόλεων από τους Ρωμαίους και
την επακόλουθη λεηλασία τους.

Τα λίγα στοιχεία που είναι γνωστά για την μνημειακή χαλκοτεχνία της αρχαϊκής και της κλασικής περιόδου δεν
αφήνουν αμφιβολία για την εξάρτηση από ελληνικά πρότυπα, ίσως ακόμη και για την απασχόληση μεταναστών
καλλιτεχνών, που εισήγαγαν στην Ιταλία τις τεχνικές της χύτευσης.

Μερικά από τα σημαντικότερα ετρουσκικά εκθέματα είναι:
•

Η Χίμαιρα του Αrezzo (Chimera di Arezzo)

•

Το χάλκινο άγαλμα του Ρήτορα (Statue of Arringatore)

•

Η Σαρκοφάγος των Αμαζόνων

•

Η Σαρκοφάγος της Larthia Seianthi

ΕΤΡΟΥΣΚΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - H ΧΙΜΑΙΡΑ ΤΟΥ ΑΡΕΤΣΟ
ΑΡΕΤΣ

Ύψος: 78, 5 εκ.
Mάκρος: 124, 8 εκ.
Έτος δημιουργίας: περίπου τις πρώτες δεκαετίες του 400 π.Χ.

Στο Arezzo ανακαλύφθηκε το 1553 η περίφημη πληγωμένη Χίμαιρα, έργο που το δίχως άλλο ανήκε σε σύμπλεγμα
που περιελάμβανε και τον έφιππο Βελλερεφόντη.
Η ήττα της Χίμαιρας από τον Βελλερεφόντη πάνω στον φτερωτό Πήγασο είναι ένας από τους σημαντικότερους
μύθους του Πελοποννησιακού
οποννησιακού κύκλου και ένας από τους από τους αρχαιότερους μύθους που εκφράζονται μέσω της
τέχνης,ήδη από τις
ις αρχές του εβδόμου αιώνα π.Χ..
π.Χ Η Χίμαιρα ήταν ένα τρικέφαλο όν: είχε σώμα και κεφάλι
λιονταριού, ουρά που κατέληγε σε κεφάλι φιδιού και στο μέσον της ράχης της έβγαινε ο λαιμός και η κεφαλή ενός
αιγάγρου. Κόρη του γίγαντα Τυφώνα και του
τ τέρατος Έχιδνας, έβγαζε από το στόμα της φωτιά,
φωτιά σύμφωνα με τον
Όμηρο και τον Ησίοδο.
Παρά το τραύμα στο λαιμό της, η χίμαιρα βρίσκεται σε μια κυρτωμένη στάση άγριας άμυνας, στρέφοντας την κεφαλή
προς τα
α δεξιά, ενώ το κεφάλι του αιγάγρου στρέφεται προς τα αριστερά.
αριστερά Η άγρια αυτή στάση του ζώου έχει κάνει
τους μελετητές να θεωρούν πως το έργο ανήκε σε σύμπλεγμα,
σύμπλεγμα το οποίο περιελάμβανε και τον Βελλερεφόντη.

Παρά τον φυσιοκρατικό σχεδιασμό των λεπτομερειών του σώματος, η στεγνή και αυστηρή απόδοση της κεφαλής με
την σχηματοποιημένη χαίτη, δείχνουν ότι το έργο κοιτά στον αρχαϊσμό, παρά την όψιμη περίοδο της δημιουργίας
του (400-350 π.Χ.). Στο δεξί μπροστινό πόδι του ζώου υπάρχει η επιγραφή Tınścvil, που δηλώνει ότι πρόκειται για
ανάθημα σε ένα θεό.
Η Χίμαιρα του Αρέτσο αναστηλώθηκε από Benvenuto Cellini και διατηρήθηκε για μια περίοδο στο Palazzo Vecchio,
στην αίθουσα Leone, όπου ο Cosimo των Μεδίκων την ήθελε ώστε να υπενθυμίζει τη δύναμή του. Στη συνέχεια θα
μεταφερθεί στην οικία των Μεδίκων και το 1718 θα βρεθεί στη Γκαλερί Uffizi. To1890 θα πάρει τη θέση της ανάμεσα
στα υπόλοιπα χάλκινα ετρουσκικά εκθέματα του αρχαιολογικού μουσείου της Φλωρεντίας.

ΕΤΡΟΥΣΚΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - Ο ΡΗΤΩΡ

Ύψος: 1,79 μ.
Έτος δημιουργίας: ύστερο ετρουσκικό έργο του 1ου αι. π.Χ.

Το άγαλμα βρέθηκε το 1566 κάπου κοντά στη Perugia από έναν αγρότη
και μεταφέρθηκε στη Φλωρεντία. Μέχρι και το 1588 διακοσμούσε την
αίθουσα του Cosimo I στο Palazzo Pitti, ενώ αργότερα φιλοξενήθηκε στη
γκαλερί Uffici.
Πρόκειται για ένα ανδρικό κούφιο χάλκινο άγαλμα από τα τέλη του
δεύτερου αιώνα ή των αρχών του πρώτου αιώνα π.Χ., το οποίο
αποτελείται από επτά διακριτά μέρη ( κεφάλι και λαιμός, ο κορμός σε
δυο κομμάτια, το δεξί και αριστερό χέρι και τα πόδια του) που συγκολλούνται μεταξύ τους. Tα μάτια του αγάλματος
ήταν από διαφορετικό υλικό (ελεφαντόδοντο, οστό ή υαλόμαζα), εισήχθησαν ξεχωριστά και σήμερα έχουν χαθεί. Το
δεξί του χέρι είχε ήδη σπάσει όταν ανακαλύφθηκε.
Το άγαλμα έχει ρωμαιο – ετρουσκικά στοιχεία και απεικονίζει ένα πολιτικό, τον Aule Metele. Το πρόσωπο του
προδίδει έναν άνδρα σε ώριμη ηλικία, έτοιμο να απευθυνθεί στο κοινό. Ο άνδρας φορά ένα μικρό ρωμαϊκό τήβεννο
με διακοσμημένη άκρη πάνω από ένα πουκάμισο και συγκλητικού τύπου υποδήματα. Στο αριστερό του χέρι φορά
δαχτυλίδι. Το δεξί του χέρι ανυψώνεται για να δείξει ότι είναι ένας ρήτορας που απευθύνεται στο κοινό.
Μια αναθηματική επιγραφή είναι χαραγμένη στο κάτω μέρος της τηβέννου με δώδεκα λέξεις σε τρείς σειρές. Η
ανάδρομη επιγραφή είναι γραμμένη στο ετρουσκικό αλφάβητο και έχει ως εξής:
auleśi meteliś ve vesial clenśi
cen Fleres Tece sanśl terine
tu ineś chisvlicś
Από το δημόσιο χαρακτήρα της επιγραφής καταλαβαίνουμε ότι το άγαλμα είχε προσφερθεί ως μνημείο από κάποια
κοινότητα ή κοινότητες της περιοχής της Περούτζια προς τιμήν αυτού του πολιτικού.

ΕΤΡΟΥΣΚΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - Η ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΤΩΝ ΑΜΑΖΟΝΩΝ

Μήκος:1,94 μ.
Πλάτος: 62 εκ.
Συνολικό ύψος: 71εκ.
Έτος δημιουργίας: τρίτο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ.
Βρέθηκε στη Ταρκυνία το 1869
Αγοράστηκε το 1872 για λογαριασμό του μουσείου από τον Carlo Strozzi (υπεύθυνος
υπεύθυνος για τα μουσεία της Τοσκάνης)

Ακόμη μια πολύχρωμη ετρουσκική σαρκοφάγος που αξίζει κανείς να θαυμάσει στο αρχαιολογικό μουσείο της
Φλωρεντίας είναι η περίφημη σαρκοφάγος αφιερωμένη στις Αμαζόνες. Ονομάστηκε έτσι καθώςόλες
καθώςό
οι πλευρές της
σαρκοφάγου
ου είναι ζωγραφισμένες με σκηνές καταγεγραμμένες από τη ζωή των Αμαζόνων.Η
Αμαζόνων μαρμάρινη σαρκοφάγος
είναι σχεδόν άθικτη αλλά σε κάποια σημεία το χρώμα είναι ελλιπές. Οι σκηνές είναι δυναμικές με τους άνδρες και τα
άλογα να επιτίθενται σε γυναίκες και γυναίκες πάνω σε άλογα να σκοτώνουν πεσμένους άνδρεςσε
άνδρες ένα πλαίσιο που
τονίζεται από αρχιτεκτονικά μοτίβα.Ούτε
Ούτε μια σκηνή δεν επαναλαμβάνεται κατά μήκος του έργου κάτι που το καθιστά
άκρως εντυπωσιακό.Το θέμα της παράστασης
τασης είναι ελληνικής καταγωγήςκαι
καταγωγής αποτελεί ένα από τα καταλληλότερα
αντικείμενα, ώστε να μελετήσουμε την εξέλιξη της « Μεγάλης Ζωγραφικής» στις απαρχές τις ελληνιστικής περιόδου
(334 – 331 π.Χ.)
Οι μορφές των σκηνών στις μακριές πλευρές διανέμονται σε ομάδες σύμφωνα με ένα επαναλαμβανόμενο αλλά
απόλυτα αρμονικό μοτίβο. Στη μακριά
ά πλευράπλευρά που προορίζονταν να είναι και η κύρια της λόγω της επιγραφής γυναίκες με φορέματα πάνω σε λευκά άλογα καταπατούν έλληνες πολεμιστές. Από την άλλη πλευρά στις γωνίες
υπάρχουν άρματα αμαζόνων με τέσσερα άλογα και στο κέντρο, αντίστοιχα, ένας πεσμένος οπλίτης και ένας
πολεμιστής
λεμιστής κοντά στα πόδια του. Οι σκηνές είναι ζωντανές, συμμετρικές και επιδέξια συντονισμένες.
συντονισμένες Στις στενές
πλευρές απεικονίζονται ένας Έλληνας οπλίτης επιτιθέμενος από δύο Αμαζόνες και μια Αμαζόνα μεταξύ δύο Ελλήνων

οπλιτών αντίστοιχα.To καπάκι της σαρκοφάγου διαθέτει τέσσερα ακρωτήρια
ακρωτήρια με τη μορφή γυναικείων
γ
κεφαλών στις
γωνίες,ενώ στο τύμπανό του σμιλεύεται ο μύθος του Ακταίου (ο κυνηγός, ο οποίος είδε τη θεά Άρτεμη
περιτριγυρισμένη από Νύμφες να κάνει μπάνιο
μπάνι γυμνή στο δάσος του Ορχομενού και εκείνη εξοργισμένη τον
μεταμόρφωσε
αμόρφωσε σε ελάφι μετατρέπονταςσε βορά για τα σκυλιά του).

Στη στέγη της σαρκοφάγου
φάγου υπάρχουν εγχάρακτες επιγραφές.
επιγραφές Επιγραφή υπάρχει επίσης και σε μία από τις μακρές
πλευρές, η οποία αρχικά πρέπει να θεωρούνταν η κύρια πλευρά της σαρκοφάγου.. Αξιοσημείωτο είναι ότι είναι
χαραγμένες από διαφορετικό χέρι.Όσο
Όσο αφορά την επιγραφή, η οποία βρίσκεται στο σώμα της σαρκοφάγου δε
φαίνεται να υπήρχε ανησυχία από την πλευρά του χαράκτη
χαράκτη να χαλάσει τη ζωγραφισμένη παράσταση.
παράσταση Αυτή η ένδειξη
υποδηλώνει την πιθανότητα η εγχάραξη σε αυτό το σημείο να έγινε σε μεταγενέστερο
ρο χρόνο. Και οι δύο επιγραφές
φέρουν το όνομα της νεκρής, Ramtha HUZCNAI, η οποία φαίνεται πως κατάγονταν από επιφανή οικογένεια της
Ταρκυνίας. Το γεγονός αυτό δείχνει την ανερχόμενη σχέση μεταξύ της υψηλής κοινωνίας της εποχής και της
παραγωγής ελληνικών πολυτελών αντικειμένων.
Μάλιστα, πολλοί μελετητές πιστεύουν πως το σώμα της σαρκοφάγου εισήχθη από την Ελλάδα και η στέγη της
κατασκευάστηκε στην Ετρουρία και προστέθηκε σε δεύτερο χρόνο. Άλλωστε,
Άλλωστε και η διακόσμηση του έργου δείχνει την
βαθιά σχέση με τους έλληνες κεραμείς της νότιας Ιταλίας.
Ιταλίας

ΕΤΡΟΥΣΚΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ – Η ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΣ ΤΗΣ LARTHIA
RTHIA SEIANTΗI

Ύψος: 1,10 μ.
Πλάτος: 1,64 μ.
Έτος δημιουργίας:189 – 180 π.Χ.
Βρέθηκε το 1877 στη νεκρόπολη στη Poggio della Martinella, στο Chiusi.

Οι Ετρούσκοι φαίνεται πως επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη γλυπτική. Το μουσείο της Φλωρεντίας φιλοξενεί ένα
από τα καλύτερα δείγματα της ετρουσκικής ταφικής τέχνης, την
τη πολύχρωμη σαρκοφάγο της Larthia Seianthi που
βρέθηκε στο τάφο του Larcna στο Chiusi..
Το γλυπτό που βρίσκεται πάνω στο καπάκι της σαρκοφάγου απεικονίζει μια νεαρή
ρή γυναίκα πλούσια ντυμένη με τα
κοσμήματα της, ανασηκωμένη. Το αριστερό χέρι της στηρίζεται σε μερικά μαξιλάρια και κρατά ένα κυκλικό
καθρέπτη, ενώ με το δεξί φαίνεται πως προσπαθεί να απομακρύνει τον μανδύα από το πρόσωπο της. Προφανώς, η
γυναίκα αυτή είχε ευγενική καταγωγή.

Η ίδια η σαρκοφάγος είναι διακοσμημένη με μια δωρική ζωφόρο, η οποία αποτελείται από παραστάδες που
εναλλάσσονται με ρόδακες, συχνό φαινόμενο στη διακόσμηση ταφικών και αρχιτεκτονικών μνημείων των
Ετρούσκων.
Στην πάνω άκρη της σαρκοφάγου η χαραγμένη επιγραφή προδίδει την ταυτότητα της νεκρής. Σε δεύτερο χρόνο
χαράχτηκε μια ακόμη επιγραφή με κόκκινο χρώμα, η οποία πιστοποιεί την επαναχρησιμοποίηση της σαρκοφάγου.Τα
ασημένια αντικείμενα και το νόμισμα που βρέθηκαν μαζί με της, τη χρονολογούν μεταξύ του 189 – 180 π.Χ.
Μια σχεδόν ίδια σαρκοφάγος που διατηρείται στο Βρετανικό αρχαιολογικό μουσείο ανήκει στην αδελφή αυτής της
κοπέλας, στη Thanunia Seianthi.

Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ

Οι Ετρούσκοι θα αναπτύξουν στενές σχέσεις με άλλους δύο μεγάλους και συγγενικούς πολιτισμούς: τον ελληνικό και
τον ρωμαϊκό. Το αρχαιολογικό μουσείο της Φλωρεντίας έχει να επιδείξει κάποια από τα σημαντικότερα εκθέματαπου
μαρτυρούν την αλληλεπίδραση των λαών αυτών.
Η συλλογή των αξιόλογων εκθεμάτων της ρωμαϊκής περιόδου βρίσκεται στον πρώτο όροφο του μουσείου. Τα πιο
εντυπωσιακά δείγματα της συλλογής είναι τα χάλκινα αγάλματα, όπως ο λεγόμενος Idolino τουPezaro, η Αθηνά του
Arezzo αλλά και ο αρσενικός κορμός από τη Livorno.
Η μεγάλη συλλογή των αρχαίων ελληνικών κεραμικών βρίσκεται στον 2ο όροφο του αρχαιολογικού μουσείου. Γενικά,
τα αγγεία προέρχονται από ετρουσκικούς τάφους και αποτελούν απόδειξη της ανταλλαγής εμπορευμάτων και
κουλτούρας με την Ελλάδα και ιδιαίτερα την Αθήνα (όπου και τα περισσότερα αγγεία έχουν κατασκευαστεί) και
χρονολογούνται ήδη από τον 4ο αιώνα π.Χ.
Κανείς μελετητής δεν αρνείται την έντονη επιρροή που άσκησε ο Ελληνικός κόσμος στους λαούς της Ιταλίας. Η σχέση
αυτή αντανακλά ακόμα και στη διάκριση των περιόδων του ετρουσκικού και των υπολοίπων ιταλικών πολιτισμών, με
βάση τις κατηγορίες διάκρισης που εφαρμόστηκαν πρώτα στον ελληνικό πολιτισμό: γεωμετρική τέχνη, ανατολίζουσα,
αρχαϊκή, πρώιμη κλασική, κλασική και ελληνιστική. Παρόλα αυτά, ο βαθμός διείσδυσης του Ελληνικού στοιχείου,
αλλά και η έκταση των ικανοτήτων αφομοίωσης των ελληνικών στοιχείων από τους ιταλικούς πολιτισμούς,
αποτελούν ζητήματα της έρευνας, όπου εμφανίζονται σημαντικές ερμηνευτικές αποκλίσεις.
Οι Ετρούσκοι, αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και για τη μελέτη του Ελληνικού πολιτισμού, καθώς, υπό την ελληνική
επιρροή, ανέπτυξαν τον δεύτερο μεγάλο κλασικό πολιτισμό της Αρχαιότητας. Η ετρουσκική τέχνη είναι κλασική, στο
βαθμό που προσκολλάται σε σχήματα και φόρμες έκφρασης που προέρχονται από την ελληνική τέχνη. Εντούτοις
διαφέρει σε στόχους, ενώ και τα αποτελέσματά της είναι συχνά πολύ διαφορετικά από αυτά της ελληνικής τέχνης.
Η ελληνική συλλογή του αρχαιολογικού μουσείου της Φλωρεντίας φιλοξενεί μια ευρεία συλλογή αγγείων αλλά και
μια μικρή ομάδα μαρμάρινων γλυπτών.Μερικά από τα σημαντικότερα εκθέματα της συλλογής είναι :

•

Ο διάσημος κρατήρας Francois (Francois Vase)

•

Ο κούρος με την ονομασία «Απόλλωνας του Μιλάνου» (ApollodiMilani)

•

Ο Apollino di Milani

•

Oμαρμάρινος αρσενικός κορμός (Torsomaschile)

•

Η χάλκινη ελληνιστική κεφαλή αλόγου (Hellenistichorsehead)

ΡΩΜΑΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ – ‘IDOLINO’ TOY PESARO

Ύψος αγάλματος: 1,48 μ.
Ύψος Αναγεννησιακής βάσης: 1,58 μ.
Βρέθηκε το 1530 στο Palazzo Barignani στο Pesaro.

Αυτό το όνομα δόθηκε κατά τη περίοδο της Αναγέννησης σε ένα ρωμαϊκό χάλκινο
άγαλμα που ανακαλύφθηκε το 1500 στο Πέζαρο. Το άγαλμα βρίσκεται στο
αρχαιολογικό μουσείο περίπου από το 1890.
Πρόκειται για ένα μικρό άγαλμα το οποίο απεικονίζει ένα γυμνό νέο σε μια κλασική πόζα, η οποία μας θυμίζει την
ελληνική γλυπτική του φημισμένου Πολύκλειτου. Χρονολογείται στην εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ. – 14 π.Χ.) και
όλα δείχνουν πως το εργαστήριο που το φιλοτέχνησε βρισκόταν στη κεντρική ή νότια Ιταλία (ίσως στην ίδια τη Ρώμη
ή τη Πομπηία).
Όταν ανακαλύφθηκε είχε μερικά υπολείμματα αμπέλου στο χέρι του κι έτσι τον ταύτισαν με τον θεό του κρασιού,
Βάκχο. Κατά τη περίοδο της αναγέννησης η άποψη αυτή οδήγησε στη δημιουργία (1530-1538) της βάσης του
αγάλματος από τους Aurelio, Ludovico και Girolamo Solari, η οποία είναι γεμάτη με ανάγλυφες αναφορές στο μύθο
και τους συμβολισμούς του θεού Διονύσου (η θυσία της αίγας στο θεό Διόνυσο, η νίκη της Αριάδνης) .
Στη πραγματικότητα τώρα ξέρουμε ότι δεν πρόκειται για το είδωλο ενός θεού. Πρόκειται απλά για ένα νέο άνδρα
που κρατά έναν άμπελο που θα μπορούσε ίσως να στηρίζει το φανάρι που θα φώτιζε τους χώρους απογευματινών
συγκεντρώσεων της ρωμαϊκής βίλας στην οποία και βρέθηκε. Θεός ή φανάρι σίγουρα παραμένει σίγουρα ένα
εξαιρετικό δείγμα ρωμαϊκής τέχνης.

ΡΩΜΑΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - Ο
ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ
ΤΗΣ ΛΙΒΟΡΝΟ

Σωζόμενο ύψος: 94 εκ.
Έτος δημιουργίας: 470 – 460 π.Χ.

Το άγαλμα σώζεται χωρίς το κεφάλι, τα
χέρια, το δεξί πόδι και το μεγαλύτερο
μέρος του αριστερού του ποδιού.
Απεικονίζεται ένας γυμνός άνδρας να
στέκεται στο αριστερό του πόδι. Το δεξί
κάμπτεται προς τα εμπρός. Όπως
υποδεικνύουν οι μύες του λαιμού του η
κεφαλή πρέπει να έγερνε προς τα δεξιά.
Η μικρή κίνηση του ώμου και η
αντίστοιχη κλείδα δείχνουν πως το δεξί
του χέρι ήταν υψωμένο.
Το άγαλμα απεικονίζει ένα θεό, ένα νικηφόρο αθλητή ή έναν ήρωα (ήταν σύνηθες να
απεικονίζονται γυμνοί), αλλά η έλλειψη οποιουδήποτε χαρακτηριστικού έργου με τις
ιδιότητες του συγκεκριμένου δε μας επιτρέπουν να καταλήξουμε σε έναν συγκεκριμένο
προσδιορισμό. Από αναφορές του 1570 καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να ανήκε στη συλλογή
του Cosimo των Μεδίκων, καθώς αναφέρεται ένας μεγάλος χάλκινος κορμός. Το έργο
αναφέρεται και από ένα γιατρό του 17ου αιώνα, ο οποίος ταξίδευε στη Τοσκάνη στη περιοχή
του Λιβόρνο καταγράφοντας αρχαιότητες.
Η χρονολόγηση του αγάλματος είναι πολυσυζητημένη. Για πολλούς θεωρείται ένα ελληνικό
πρωτότυπο, που χρονολογείται ποικιλοτρόπως κατά το πρώτο μισό του πέμπτου αιώνα και
αποδίδεται σε σχολές γλυπτικής πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Σήμερα θεωρείται ένα
ρωμαϊκό αντίγραφο (είναι απίθανο να κατασκευάστηκε κατά την Αναγέννηση) ενός
χαμένου πρωτότυπου.

ΡΩΜΑΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ – Η ΑΘΗΝΑ TOY AREZZO

Ύψος:1,55 μ.
Έτος δημιουργίας: το 280/270 π.Χ. ή πιθανότερα τις πρώτες δεκαετίες της
αυτοκρατορίας της Ρώμης ( 1ος αιώνας μ.Χ.)
Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1541στην εκκλησία του San Lorenzo στο Arezzo.
Κοντά στην εκκλησία έχει επίσης εντοπιστεί μια μεγάλη ρωμαϊκή οικία της
αυτοκρατορικής περιόδου (ίσως το άγαλμα να ανήκε στην οικία).
οικία)

Η χρονολόγηση του αγάλματος είναι μια υπόθεση αρκετά δύσκολη.
Πρόκειται πιθανώς για ένα μεγαλοελλινας πρωτότυπo περίπου 300 π.Χ.
(μάλλον της σχολής του Πραξιτέλη). Το άγαλμα αναπαριστά την ελληνίδα
ολύμπια θεά της σοφίας, Αθηνά (Minerva
Minerva για τους ρωμαίους).Η Αθηνά του
Arezzo είναι ένα από τα σημαντικότερα χάλκινα αγάλματα της αρχαιότητας και μετά τη Χίμαιρα είναι το δεύτερο πιο
γνωστό εύρημα του Arezzo.
Λίγο μετά την ανακάλυψή του αγοράστηκε τo 1558/1559 από τον Μεγάλο Δούκα της Τοσκάνης Cosimo των Medici, ο
οποίος το τοποθέτησε στο γραφείο του μαζί με άλλα σημαντικά αντικείμενα. Το 1676 το άγαλμα καταγράφηκε στη
Γκαλερί Uffizi αλλά από το 1890 μέχρι και σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα ευρήματα του Αρχαιολογικού
Μουσείου της Φλωρεντίας.
Οι περιστάσεις
εις της ανακάλυψης είναι ελάχιστα γνωστές, ενώ ασαφής είναι και η αρχική κατάσταση διατήρησης του
αγάλματος. Πιθανώς, οι πρώτες αποκαταστάσεις
αστάσεις που έλαβαν χώρα τον 16o αιώναμ.Χ. με χαλκό, γύψο και ξύλο να
ήταν πιο σωστές από τις σημερινές, οι οποίες διεξήχθησαν
διεξήχθ
τον 18ο αιώνα μ.Χ.
Το άγαλμα αναπαριστά τη θεά της σοφίας και του πολέμου σε όρθια θέση με το βάρος του κορμιού της να στηρίζεται
στο δεξί της πόδι, ενώ το αριστερό στέκεται ελαφρώς λυγισμένο.Το επάνω μέρος της είναι τυλιγμένο με ένα είδος
μεγάλου μανδύα, αντί για ιμάτιο.Το
Το στήθος και οι ώμοι της καλύπτονται από την αιγίδα πλαισιωμένη από φίδια. Στο
κέντρο βρίσκεται το κεφάλι της Μέδουσας σύμφωνα με το μύθο του Περσέα. Το πρόσωπο της θεάς είναι λεπτό, τα
σαρκώδη χείλη, ενώ τα μαλλιά της πίσω από το λαιμό συγκρατούνται από ένα δακτύλιο.Το κεφάλι της καλύπτεται
από ένα κορινθιακού τύπου κράνος.Τα
Τα πόδια της προστατεύονται από πλούσια σε λεπτομέρειες υποδήματα.
Το δεξί χέρι της θεάς δε μας σώζεται. Το 1785 ο Francesco Carradori θα το αποκαταστήσει και πάλι από χαλκό σε μια
στάση ρητορική που ίσως αναπαράγει τη στάση του χεριού ενός άλλου πολύ σημαντικού χάλκινου αγάλματος
αγάλ
που
βρίσκεται στο μουσείο: του Ρήτορα (Statue
Statue of Arringatore). Ίσως το πρωτότυπο χέρι να ήταν γυμνό και να κρατούσε
κάποιο αντικείμενο, κάτι για το οποίο βέβαια δε μπορούμε να είμαστε σίγουροι.
H Αθηνά, μαζίμετηΧίμαιρα και τις σεβάθος μελέτες για τα χάλκινα του Arezzo μας έχουν επιτρέψει μια πιο ακριβή
χρονολογία.Η
Η πρόσφατη συντήρηση αφαίρεσε τις προσθέσεις από χαλκό, ξύλο και γύψο που έγιναν με το πέρασμα
των αιώνωνδίνοντας
δίνοντας πίσω στο άγαλμα την παλιά του δόξα αλλά και μια πιο ακριβή ανάγνωση.
ανάγνωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - Ο ΚΟΥΡΟΣ
ΤΟΥ ΜΙΛΑΝΟΥ

Ύψος: 1,39 μ. (χωρίς τα κάτω άκρα που δεν
βρέθηκαν)
Έτος δημιουργίας: 540 - 530 π.Χ.

Η ονομασία "Κούρος" προέρχεται από τη δωρική λέξη
Κώρος που σημαίνει παιδί, ανδρόπαις, αρχαϊκός
Απόλλων, νέος, έφηβος. Στην Ιωνική διάλεκτο
ονομάζονταν Κούρος. Οι Κούροι εμφανίζονται ως
γυμνοί νέοι και έδωσαν αφορμή να διαδοθεί η
γυμνότητα ευρύτερα στην τέχνη. Συνήθως, τα
αγάλματα αυτά προορίζονταν για αναθήματα σε ιερά
ή σε τάφους επιφανών νέων .
Ο Κούρος του Μιλάνου είναι πιθανόν έργο Αθηναίου
γλύπτη και είναι κατασκευασμένος από μάρμαρο της
Πάρου. Ονομάστηκε Απόλλωνας καθώς εκείνη την
εποχή οι μελετητές θεωρούσαν πως όλοι οι κούροι
αναπαριστούσαν τον συγκεκριμένο ολύμπιο Θεό. Το
γλυπτό αγοράστηκε από τον Luigi Adriano Milani,
διευθυντή του μουσείου το 1902 έτσι και ονομάστηκε
ο Απόλλωνας του Milani.
Ο κούρος έχει όλα τα χαρακτηριστικά της αρχαϊκής
εποχής. Tα μάτια του είναι βολβώδη και τα αυτιά του
μεγάλα. Είναι αυστηρά μετωπικός, έχει πλατύς ώμους
και ιδιαίτερα λεπτή μέση. Τα μαλλιά του μακριά,
αναπαύονται στους ώμους με πολυάριθμους
πλοκάμους στους οποίους υπάρχουν κόμβοι σα
μαργαριτάρια. Οι βόστρυχοι γύρω από το μέτωπο του
είναι κατασκευασμένοι σαν κοσμήματα με τρόπο
συμβατικό, επίσης χαρακτηριστικό της περιόδου. Τα
χείλη του σχηματίζουν το φημισμένο «αρχαϊκό
μειδίαμα». Η πλάτη του επίπεδη και λιγότερο σχηματική από τη κοιλιά. Τα χέρια, με σφιγμένες γροθιές, είναι
τεντωμένα και κολλημένα στα πλευρά. Δυστυχώς, το άγαλμα δε μας σώζεται από τις κνήμες και κάτω.
Παρόλο που ο κούρος κατασκευάστηκε κατά την αρχαϊκή περίοδο ο κούρος παρουσιάζει κάποια από τα
χαρακτηριστικά των κούρων της κλασικής Ελλάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ – APOLLINO MILANI

Ύψος: 66,5 εκ.
Υλικό κατασκευής: Παριανό μάρμαρο – κατασκευάστηκε στη Πάρο ;
Έτος δημιουργίας: 520 – 510 π.Χ.

Όπως και ο Απόλλωνας του Μιλάνου έτσι και αυτό το άγαλμα αγοράστηκε από τον τότε διευθυντή του μουσείου
Luigi Adriano Milani το 1902 στο Osimo (Ancona). Μάλιστα το κεφάλι του πρόσφατα εντοπίστηκε στο Osimo, στο
Palazzo Barberini, κάτι το οποίο μας βοήθησε να διευκρινιστεί η ιστορία του κούρου. Έτσι, είμαστε πλέον σχεδόν
βέβαιοι πως ο καλλιτέχνης που τον φιλοτέχνησε ήταν ένας γλύπτης από το νησί της Πάρου, ενεργός γύρω στο 510
π.Χ. και αρκετά ικανός.
Η θέση των ώμων και τα ίχνη στους μηρούς τους αγάλματος αποκαλύπτουν ότι αρχικά οι βραχίονες πρέπει να ήταν
ελαφρώς λυγισμένοι στον αγκώνα. Οι ώμοι είναι ευρείς και ο θώρακας μεγάλος. Στο πίσω μέρος τα μαλλιά του
πέφτουν σαν κυματιστές κλειδαριές. Η κόμη αποδίδεται ελαφρώς πιο νατουραλιστικά από τις προηγούμενες
δεκαετίες. Οι μηροί και οι γλουτοί αναπτύχθηκαν ξεχωριστά από την άγουρη λεπτότητα της προτομής, ωστόσο, οι
μύες δεν είναι πλέον έντονοι, αλλά βυθίζονται κάτω από το δέρμα. Αυτά τα χαρακτηριστικά στην υφολογία έκαναν
τους μελετητές να χρονολογήσουν τον Apollino στις τελευταίες δεκαετίες του έκτου αιώνα π.Χ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ – Η ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΗ ΑΛΟΓΟΥ

Ύψος: 83 εκ.
Έτος δημιουργίας: τρίτο τέταρτο του 4ου αιώνα

Αυτό είναι το ανεξάρτητο κεφάλι ενός ολόκληρου χάλκινου αγάλματος κατασκευασμένο και τον 4ο αιώνα π.Χ. Το
κεφάλι ήταν σίγουρα μέρος ενός ολόκληρου αγάλματος αλόγου αλλά το σώμα του έχει χαθεί. Για το άγαλμα υπήρχαν
ήδη αναφορές από το 1494 ως μέρος της συλλογής των κήπων του παλατιού των Medici, ενώ αργότερα βρέθηκε στο
Palazzo Vecchio. Αργότερα αποκαταστάθηκε από τον Bartolomeo Cennini και μεταφέρθηκε στους κήπους του Palazzo
στη Via Larga όπου και αργότερα χρησιμοποιήθηκε ως το στόμα του σιντριβανιού. Ήταν ήδη πολύ γνωστό από την
περίοδο της Αναγέννησης και μάλλον αυτό ενέπνευσε τον πολύ γνωστό καλλιτέχνη Donatello, ο οποίος θα
φιλοτεχνήσει τουλάχιστον δύο πολύ σημαντικά έφιππα αγάλματα στη ζωή του.
Το κεφάλι ήταν σίγουρα μέρος ενός έφιππου ανδριάντα, για τον οποίο δε μπορούμε να γνωρίζουμε τίποτα ούτε για
την προέλευση του αλλά ούτε και για το μέγεθός του.
Η τεχνική και το μεταλλικό κράμα φαίνεται να επιβεβαιώνουν την υπόθεση πως πρόκειται για ένα ελληνικό
πρωτότυπο που χρονολογείται μεταξύ του τέλους της κλασικής περιόδου και της πρώιμης ελληνιστικής κι όχι για
ρωμαϊκό αντίγραφο. Αυτή η υπόθεση ενισχύεται από το γεγονός ότι τα φύλλα χρυσού που βρεθήκαν είχαν
τοποθετηθεί στο άγαλμα σε δεύτερο χρόνο, ενώ είχαν ήδη σταθεροποιηθεί στρώματα διάβρωσης στο έργο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - Ο ΚΡΑΤΗΡΑΣ FRANÇOIS
OIS

Ύψος: 66 εκ.
Περίμετρος: 181 εκ.
Έτος δημιουργίας: 570 – 565 π.Χ.
Ρυθμός: Ώριμος Αττικός Μελανόμορφος Ρυθμός (περίπου 570 – 530/525 π.Χ.)

Από το τελευταίο τέταρτο του 7ου αιώνα π.Χ. στην αττική αγγειογραφία επικρατεί ο μελανόμορφος ρυθμός τον
οποίο είχαν εφεύρει οι αγγειογράφοι της πρωτοκορινθιακής κεραμικής. Η διακόσμηση των αγγείων γινόταν με
μαύρο γάνωμα πάνω στην ανοιχτόχρωμη επιφάνεια των
των αγγείων. Οι λεπτομέρειες των μορφών και της διακόσμησης

χαράσσονταν πριν το ψήσιμο έχοντας δεχτεί πιθανώς επιδράσεις από τη μεταλλοτεχνία. Με τη χρήση του λευκού και
του πορφυρού χρώματος διακρίνονταν οι γυναίκες από τους άνδρες.
Ο περίφημος ελικωτός (λαβές σαν έλικες) κρατήρας φαίνεται πως παράχθηκε στην Αθήνα και εξήχθη στο Chiusi
(Siena), όπου και βρέθηκε το 1844 από τον Alessandro François από τον οποίο πήρε το όνομα του. O κρατήρας
χρησίμευε στην ανάμειξη του κρασιού με νερό πριν την πόση.
Το αγγείοφαίνεται πως φιλοτεχνήθηκε από τους δασκάλους της αφηγηματικής τέχνης στα χρόνια του ώριμου αττικού
μελανόμορφου ρυθμού. Οι επιγραφές που φέρει προδίδουν και τον αγγειοπλάστη (Εργότιμος μ’εποίησεν) αλλά και
τον ζωγράφο (Κλειτίας μ’εγράφησεν) που τον φιλοτέχνησε. Μάλιστα τις υπογραφές αυτές τις φέρει από δύο φορές. Η
διακόσμηση του περιλαμβάνει μια σειρά ζωφόρων με μυθολογικό περιεχόμενο. Συνολικά στον κρατήρα
απεικονίζονται διακόσιες εβδομήντα μορφές ανθρώπων και ζώων, οι οποίες συνοδεύονται από εκατόν είκοσι μια
υπογραφές.
Οι σκηνές που φέρει το αγγείο είναι ποικίλες:
Στο χείλος της μιας πλευράς αναπαρίσταται το Κυνήγι του Καλυδώνιου Κάπρου πάνω από τα Άθλα Πατρόκλου, ενώ
από την άλλη πλευρά απεικονίζεται ο Θησέας με πλοίο πάνω από τη συμπλοκή μεταξύ των Λαπιθών και Κενταύρων
(η Κενταυρομαχία είναι από τα πιο δημοφιλή μυθολογικά θέματα απεικόνισης στην αρχαία τέχνη). Στη κύρια ζωφόρο
του ώμου του αγγείου απεικονίζεται ο γάμος του Πηλέα και της Θέτιδας. Κάτω από αυτή τη σκηνή ο Αχιλλέας
καταδιώκει τον Τρωίλο (τον μικρότερο γιό του βασιλιά Πριάμου της Τροίας) για να τον σκοτώσει στη μια πλευρά,
ενώστην άλλη απεικονίζεται η επιστροφή του Ήφαιστου στον Όλυμπο.Κάτω από τον ώμο υπάρχουν ζώα και στη βάση
του σώματος του αγγείου ακτίνες. Στο πόδι έχει ζωγραφιστεί η μάχη μεταξύ Πυγμαίων και Γερανών.
Στις λαβές του αγγείου οι παραστάσεις είναι οι ίδιες με ελάχιστες παραλλαγές: εσωτερικά εικονίζεται η Μέδουσα και
εξωτερικά ο Αίαντας που μεταφέρει τον νεκρό Αχιλλέα και η φτερωτή Άρτεμις ως «Πότνια θηρών» (έτσι ονομαζόταν
στην αρχαιότητα η θεά του κυνηγιού, όπως πρώτος ο Όμηρος την αναφέρει) να κρατά στη μια λαβή δύο λιοντάρια
και στην άλλη ένα ελάφι και ένα πάνθηρα.
Το έργο αποτελεί τομή στην ιστορία της αττικής αγγειογραφίας καθώς σηματοδοτεί το τέλος του ρυθμού των ζώων
στην Αττική - μορφές ζώων θα συναντούμε πια σε υποδεέστερες θέσεις πάνω στο αγγείο - ενώ αποτελεί την επιτομή
του νέου ιδιώματος, να προστίθενται δηλαδή ολοένα και περισσότερες μυθολογικές παραστάσεις στην αγγειογραφία
ιδίωμα που θα αναπτυχθεί κατακόρυφα από το 565 π.Χ. και έπειτα.

