
11/5/2016 Οι σημαντικότερες εφευρέσεις και τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων στη ΔΕΘ  Forums.gr

http://www.forums.gr/articles/%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82/2052624%CE%9F%C… 1/2

Forums Blogs Articles Groups Chat

Home Ειδησεις Πολιτισμος

If this is your first visit, be sure to check out the FAQ by clicking the link above. You may have to register before you can post: click the register link above
to proceed. To start viewing messages, select the forum that you want to visit from the selection below.

Created by:  Christie Published: 14-09-2015, 16:13 0 comments

Οι σημαντικότερες εφευρέσεις και τα μουσικά όργανα των αρχαίων Ελλήνων στη ΔΕΘ

από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά 
(www.kotsanas.com) σε Αρχαία Ολυμπία και Κατάκολο 

«Ζωή» σε 40 εξαιρετικές μηχανές και επινοήσεις των αρχαίων Ελλήνων, από το «ρομπότ-
υπηρέτρια» του Φίλωνος και τον υδραυλικό τηλέγραφο του Αινεία μέχρι τον
«κινηματογράφο» του Ήρωνος κι από το αυτόματο ωρολόγιο του Κτησιβίου και τον
αστρολάβο του Πτολεμαίου μέχρι τον αναλογικό υπολογιστή των Αντικυθήρων, δίνει η
έκθεση «Οι σημαντικότερες εφευρέσεις των αρχαίων Ελλήνων» από το Μουσείο Αρχαίας
Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά σε αρχαία Ολυμπία και Κατάκολο, που φιλοξενείται
στην 80η ΔΕΘ, στο περίπτερο 3.

Αυτόματη υπηρέτρια του Φίλωνος Κινητό αυτόματο θέατρο Ήρωνος Αστρολάβος Πτολεμαίου

Το υδραυλικό αυτόματο των φθεγγομένων ορνέων Αυτόματο άνοιγμα θυρών ναούΑιολόσφαιρα

Μηχανισμός Αντικυθήρων

Τα εκθέματα προέρχονται από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Κώστα
Κοτσανά, που λειτουργεί στο Κατάκολο και στην Αρχαία Ολυμπία. 

Δημιουργήθηκαν κατόπιν πολύχρονης ενδελεχούς έρευνας και μελέτης της αρχαιοελληνικής,
λατινικής κι αραβικής γραμματείας, των αγγειογραφικών πληροφοριών και των ελάχιστων
σχετικών αρχαιολογικών ευρημάτων. Στόχος της έκθεσης είναι να αναδείξει τη σχετικά άγνωστη
αυτή πτυχή του αρχαιοελληνικού πολιτισμού και να αποδείξει πως η τεχνολογία των αρχαίων
Ελλήνων λίγο πριν το τέλος του αρχαιοελληνικού κόσμου ήταν συγκλονιστικά όμοια με τις
απαρχές της σύγχρονης τεχνολογίας. 
Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης περί τα 40 ανακατασκευασμένα μουσικά όργανα των αρχαίων
Ελλήνων τα οποία είναι πλήρως λειτουργικά και αξιόπιστα και η κατασκευή τους βασίζεται
αποκλειστικά στην αρχαία ελληνική γραμματεία και τις αγγειογραφικές απεικονίσεις. Μερικά από
τα εκθέματα είναι: το μονόχορδο, ο ελικώνας και το σύντονο του Πυθαγόρα, με τα οποία ο
σπουδαίος φιλόσοφος μελέτησε τις μουσικές κλίμακες και απέδειξε τις μαθηματικές σχέσεις που
τις καθορίζουν και πολλά άλλα.
Στο τέλος της έκθεσης κυριαρχεί η επιβλητική ύδραυλις του Κτησιβίου, το πρώτο παγκοσμίως
πληκτροφόρο όργανο, από την οποία οι επισκέπτες μπορούν να ακούσουν το τραγούδι του
Σείκιλου, το αρχαιότερο πλήρως σωζόμενο αρχαιοελληνικό μουσικό κείμενο. 

H Εκθεση λειτουργεί από Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου μέχρι και Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου

Οι σημαντικότερες εφευρέσεις και τα μου…
Christie
από το Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά
...

11-09-2015, 20:44

Η θλιβερή πραγματικότητα του σύγχρονο…
Christie
Η τέχνη δεν είναι μόνο ωραιοποιημένες φωτ…

25-08-2015, 15:26

Nightvision: ένα εντυπωσιακό βίντεο με τ…
Christie
36 πόλεις, 21 χώρες, σε ένα εκπληκτικό βίντ…

25-08-2015, 09:28

Βουδιστές μοναχοί
alexandros 21
Το 1963 ένας Θιβετιανος μοναχός αυτοπ…

30-05-2015, 01:50

Spomenik - Τα μνημεία της πρώη Γιουγκο…
news
Πηγή: Willem Jan Neutelings...

26-04-2015, 20:07

Τα όρια της τέχνης
Alien666
 Καπάκια από στυλό, πιπίλες, τσιμπιδάκια……

18-03-2015, 22:43
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2015 με το εισιτήριο εισόδου της ΔΕΘ και σύμφωνα με το ωράριο της ΔΕΘ. 
Μετά το πέρας της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, η Εκθεση «ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ
ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ» από το Μουσείο
Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας Κώστα Κοτσανά (www.kotsanas.com) σε Αρχαία
Ολυμπία και Κατάκολο θα συνεχίσει τη λειτουργία της μέχρι τις 5 Ιανουαρίου . 

Πηγή: helexpo.gr

Last edited by kostas80; 14-09-2015, 16:12.
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