ΕΚΘΕΣΗ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

«ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ»
Η έκθεση εργαστήριο «καμπάνες του κόσμου» ανοίγει ένα παράθυρο στον ηχηρό
(και ιερό) κόσμο της καμπάνας.
Η έκθεση είναι μια περιήγηση στις ποικίλες παραδόσεις του πλανήτη. Σαράντα αντικείμενα
(από 20 διαφορετικές χώρες) μας φέρνουν σε επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς.
Με διηγήσεις και μικρές ιστορίες, η έκθεση –εργαστήριο «καμπάνες του κόσμου», μας
ταξιδεύει από την αρχαιότητα ως το σήμερα.
Όμως το πιο σημαντικό σ’αυτό το εργαστήριο, είναι ότι μπορούμε να ακούσουμε το ήχο
τους, να αφήσουμε την ηχώ τους να μας ταξιδέψει, να τις κάνουμε να ηχήσουν και να
νιώσουμε την δόνησή τους στα χέρια μας.
Ένα εργαστήριο ανοιχτό για όλη την οικογένεια και για όλες τις ηλικίες.
Τα αντικείμενα του εργαστηρίου, ανήκουν στην μουσειακή συλλογή «περιπλανώμενο
μουσείο των πολιτισμών», η οποία έχει αναγνωριστεί από την ΟΥΝΕΣΚΟ ως «άυλη
πολιτιστική κληρονομιά»

ΠΕΡΙΠΛΑΝΩΜΕΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Καμπάνα Akan (Γκάνα) Σίδερο
Καστανιέτες Akan (Γκάνα) Σίδερο
Καμπάνα επίκλησης των Giorumba
(Μπενίν) Σίδερο
Διπλή καμπάνα των Giorumba (Μπενίν)
Σίδερο
Agogo (Καμερούν)
Tam –tam ξύλινη καμπάνα (Καμερούν)
Ξύλο
Καμπάνα Dan (Κόστα ντε Μαρφίλ) Ξύλο
Krakets (Μαρόκο) Σίδερο
Καμπάνα (Ισπανία) Μπρούτζος
(x5) Καμπανάκια ευχής (Ισπανία)
Ορείχαλκος
Καμπάνα ευχής (Ισπανία) Κεραμικό
Almireth ( Ισπανία) Μπρούτζος
Κουδούνι αλόγου (Ισπανία) Μπρούτζος
(x2) Καμπανάκια προστασίας (Γαλλία)
Κράμα μετάλλων
Καμπανάκια πόρτας (Ιταλία) Ορείχαλκος
Κουδούνα (Γαλλία) Ορείχαλκος
Κουδούνα (Ελβετία) Σίδερο
Καμπάνα (Ελλάδα) Μπρούτζος
(x2) Κουδούνα (Ελλάδα ) Σίδερο
Κρόταλα (Τουρκία) Μπρούτζος
Καμπάνα (Βουλγαρία) Κεραμικό

Καμπάνα τελετουργίας (Ινδονησία)
Μπρούτζος
(x7) Kenog (Ινδονησία) Σίδερο
Pemugal (Ινδονησία) Μπρούτζος
(x8) Anklug (Ινδονησία) Μπαμπού
Drilbu (Θιβέτ) Κράμα
Rolmos (Θιβέτ) Κράμα
Kuenko (Θιβέτ) Κράμα
Κύμβαλα (Ινδία) Μπρούτζος
Κύμβαλα (Νεπάλ) Μπρούτζος
Σφαιρικά κουδούνια (Κίνα) Κράμα
Καμπανάκια του αέρα (Ινδία) Ορείχαλκος
Gong (Βιετνάμ) Σίδερο
Agogo (Βραζιλία) Σίδερο
Gogkie (Βραζιλία) Σίδερο
Agogo της Καστάνια (Βραζιλία) Ξύλο
Κουδούνα (Κούβα) Σίδερο
(x9) Καμπάνες από γλάστρες
Κουδούνι ποδηλάτου
Κουδούνι ξενοδοχείου
Κολωνάτο ποτήρι
(x3) Φόρμες αλουμινίου
Φιάλη από Ήλιον
(x5) Paellas
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