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H Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ ςε ςυνεργαςία με τον
Νίκο Μζξα και τθ άρα Μανςόλα/Μόρτενςεν
διοργανϊνουν τθν πρϊτθ αναδρομικι ζκκεςθ του
εικαςτικοφ και γραφίςτα Γιώργου Μανςόλα.

H ζκκεςθ παρουςιάηει χαρακτθριςτικά ζργα από όλθ
τθν εικαςτικι πορεία του διεκνοφσ καλλιτζχνθ, από τθ
δεκαετία του 1970 ζωσ και το τζλοσ τθσ δεκαετίασ του
1990. Ταυτόχρονα περιλαμβάνει ειδικά επιλεγμζνουσ
εμβλθματικοφσ λογότυπουσ που φιλοτζχνθςε ςτθν
παράλλθλθ και εξίςου μακρά πορεία του ωσ
γραφίςτασ, μια καριζρα που τον κακιζρωςε ωσ ζναν
από τουσ πρϊτουσ και ςπουδαιότερουσ επαγγελματίεσ
ςτο χϊρο αυτό. Το κοινό του Αρχαιολογικοφ Μουςείου
Πατρϊν κα ζχει επίςθσ τθν ςπάνια ευκαιρία να δει
προςχζδια, δοκιμζσ, προςωπικά αντικείμενα
ζμπνευςθσ και ςχεδίαςθσ του καλλιτζχνθ, υλικό που
εκτίκεται για πρϊτθ φορά ςε εκνικό επίπεδο και
αποτελεί πθγι του ζργου του αλλά και τεκμιριο μιασ
μθ-ψθφιακισ εποχισ δθμιουργίασ.

Διάρκεια Ζκκεςθσ: 07/05 – 30/06/2022,
Ώρεσ λειτουργίασ του Μουςείου, ςτθν 

Αίκουςα Περιοδικϊν Εκκζςεων 
Είςοδοσ Ελεφκερθ

Περιοδικι Ζκκεςθ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΣΟΛΑΣ



Μικρζσ Εκκζςεισ ςτο Φουαγιζ

Από τον Αςκληπιό ςτον 
Aesculapius. Θεοί, ήρωεσ και 

θνητοί θεραπευτέσ

Με αφορμι τθν μικρι ζκκεςθ ςτο Φουαγιζ θ Εφορεία Αρχαιοτιτων 
Αχαΐασ προςκαλεί μικροφσ και μεγάλουσ να γνωρίςουν τουσ κεοφσ, 
ιρωεσ και κνθτοφσ κεραπευτζσ που «ζδραςαν» ςτθν πόλθ των Πατρϊν 
κατά τθν αρχαιότθτα.
Ημερομθνία διεξαγωγισ: άββατο 28 Μαΐου 2022 
Η δράςθ απευκφνεται ςε οικογζνειεσ. 
Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων 25 άτομα.
Μζτρα υγειονομικισ προςταςίασ: Η δράςθ κα πραγματοποιθκεί 
ςφμφωνα με το ιςχφον τθν δεδομζνθ χρονικι περίοδο, πρωτόκολλο 
αςφαλοφσ λειτουργίασ των αρχαιολογικϊν χϊρων και μουςείων, ςτο 
πλαίςιο των μζτρων περιοριςμοφ τθσ διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-
19.
Ώρεσ διεξαγωγισ: 10:00-12:00. 
Υπεφκυνθ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ του προγράμματοσ:
Κωνςταντοφλα Χαβζλα, αρχαιολόγοσ.
Σο πρόγραμμα παρζχεται δωρεάν ςτα παιδιά και ςε ζναν ςυνοδό τουσ. 
Απαραίτθτεσ οι δθλώςεισ ςυμμετοχισ: Δευτζρα 09/05 - Παραςκευι 
20/05/2022 και ϊρεσ  9:00 –12:00.
Τθλ. Επικοινωνίασ: 2613616114.

Συνεχίηεται και τον Μάιο θ μικρι κεματικι
ζκκεςθ ςτο Φουαγιζ του Μουςείου με
τίτλο «Από τον Αςκληπιό ςτον
Aesculapius. Θεοί, ήρωεσ και θνητοί
θεραπευτέσ». Τθν ζκκεςθ ςυνοδεφει
πλοφςιο εποπτικό υλικό.



H Εφορεία Αρχαιοτιτων Αχαΐασ
ςυμμετζχει ςτον εορταςμό τθσ Διεκνοφσ
Ημζρασ Μουςείων 2022, με ζκκεςθ των
ζργων των ςχολικϊν ομάδων των μακθτϊν
και εκπαιδευτικϊν που ςυμμετείχαν ςτο
πολιτιςτικό δίκτυο «Χώμα-Νερό-Φωτιά:
αναηθτώντασ τθν τζχνθ τθσ γθσ από τθ
φφςθ ςτθ χριςθ και από τθ χριςθ ςτο
Μουςείο», ςε ςυνεργαςία με τα Σμιματα
Πολιτιςτικών Θεμάτων τθσ Πρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, το
Κζντρο Μελζτθσ Αρχαιολογικοφ Τλικοφ
Κζραμοσ, το Σμιμα Γεωλογίασ του
Πανεπιςτθμίου Πατρών, το Μουςείο
Επιςτθμών και Σεχνολογίασ του
Πανεπιςτθμίου Πατρϊν και τθν Ζνωςθ
Εικαςτικών Πάτρασ.

Τπεφκυνεσ ςχεδιαςμοφ και Τλοποίθςθσ:
Γεωργία Μανωλοποφλου, μουςειολόγοσ
Νικολίτςα Κουτςουμπελίτθ, αρχαιολόγοσ

Διάρκεια Ζκκεςθσ: 10/05- 31/05/2022
Ώρεσ λειτουργίασ του Μουςείου, ςτο 

Αναψυκτιριο
Είςοδοσ Ελεφκερθ

Διευκφντρια Εφορείασ Αρχαιοτιτων Αχαΐασ: 

Δρ Αναςταςία Κουμοφςθ

Επιμελθτζσ Αρχαιολογικοφ Μουςείου Πατρών: Λίλα 
Κουτςουμπελίτθ, Ιωάννθσ  Μόςχοσ, Δρ  Ζλενα Παρτίδα, 

Δρ Κων/λα Χαβζλα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Αλεξία Μπαρδάκθ , 
Γεωργία Μανωλοποφλου

URL: http://www.efaacha.gr, www.ampatron.gr

E-mail: efaacha@culture.gr 

Σθλ. 2613 616100, Fax: 2610 423386

Διεκνισ Ημζρα Μουςείων 2022


