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DA VINCI – Η ΙΔΙΟΥΤΙΑ 

Σξεηο εθζέζεηο κε ζπληαξαθηηθό πιηθό 
 

ΠΑΛΙΟ ΑΜΑΞΟΣΑΙΟ, ΠΕΙΡΑΙΩ & ΕΡΜΟΤ, ΓΚΑΖΙ 

(Ζιεθηξηθόο ηαζκόο ΘΖΔΗΟ – Μεηξό ΚΔΡΑΜΔΗΚΟ_ 
 

Η έθζεζε Leonardo Da Vinci – 500 Years of Genius απνηειεί ηελ πην νινθιεξσκέλε 
έθζεζε γηα ηνλ Νηα Βίληζη, πνπ έρεη πεξηνδεύζεη πνηέ ζηνλ θόζκν. Με ηε ζπλδξνκή ηνπ Museo 
Leonardo da Vinci (Iηαιία) θαη ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Pascal Cotte of Lumiere Technology (Γαιιία), απηή 
ε έθζεζε δσληαλεύεη ηελ ηδηνθπΐα ηνπ Νηα Βίληζη σο εθεπξέηε, θαιιηηέρλε, επηζηήκνλα, αλαηόκν, 
κεραληθό, αξρηηέθηνλα, γιύπηε θαη θηιόζνθν. Ιηαινί ηερλίηεο, βαζηδόκελνη ζηηο ζεκεηώζεηο ηνπ 
Νηα Βίληζη, έρνπλ αλαπαξάμεη πηζηά, δηαδξαζηηθά αληίγξαθα ησλ κεραληθώλ εθεπξέζεώλ ηνπ ζε 
θπζηθό κέγεζνο γηα απηή ηε κνλαδηθή εκπεηξία. Μία πξόζθαηε πξνζζήθε είλαη ε αλαπαξάζηαζε 
πςειήο επθξίλεηαο ηνπ Μπζηηθνύ Γείπλνπ ζε πξαγκαηηθό κέγεζνο. 

Πάλσ από 200 εθπιεθηηθά εθζέκαηα. 75 κεραληθέο εθεπξέζεηο κεγάιεο θιίκαθαο, πνιιέο 
από απηέο δηαδξαζηηθέο, πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ εκπεηξηθή κάζεζε. Με θαηαλνεηέο εξκελείεο ηεο 
ζεσξίαο θαη ησλ ηδεώλ πίζσ από ηα έξγα. 

Με 17 ζεκαηηθέο ελόηεηεο, πνπ αλαδεηθλύνπλ ην εύξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ Νηα Βίληζη. Με 
αλάιπζε θαη ηζηνξία πίζσ από ηα έξγα-θιεηδηά ηνπ κεγάινπ θαιιηηέρλε κε ηε ρξήζε 
δηαδξαζηηθώλ θαη ςπραγσγηθώλ ηερλνινγηώλ. 

Έκθαζε ζηα θνηλά ζεκεία αλάκεζα ζηε δνπιεηά ηνπ Νηα Βίληζη θαη ηεο κνληέξλαο 
ηερλνινγίαο θαη κεραληθήο.  

Μηα κνλαδηθή έθζεζε, πνπ ζα καγέςεη κηθξνύο θαη κεγάινπο κε ηηο κεραλέο, ηα έξγα θαη 
ληνθηκαληέξ, θαηλνύξγην ππεξζέακα θαη θνξπθαίν θαιιηηερληθό γεγνλόο ηεο ρξνληάο.  
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Ζ γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ ΟΣΟΔ νξίδεη εκεξνκελία παξαθνινύζεζεο ηεο 
παξνπζίαζεο ηελ: 

 

 

ΠΑΡΑΚΔΤΖ 21 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2018, ώξα 18:00 
 

(ξαληεβνύ ζηελ είζνδν από νδό Δξκνύ, 20 ιεπηά λσξίηεξα) 
 

H ηηκή εηζόδνπ πνπ εμαζθαιίζηεθε είλαη: 

 10 ΔΤΡΩ γηα ηνπο ελήιηθεο θαη 

   8 ΔΤΡΩ γηα ηα παηδηά έσο 18 εηώλ. 

εκαληηθή επηζήκαλζε-παξάθιεζε: Γηα λα επηηεπρζεί ην παξαπάλσ ηηκνιόγην, ε 

δήισζε ζπκκεηνρήο λα θαηαηεζεί ζηελ Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ : 

από ηελ Πέκπηε 29 Ννεκβξίνπ 2018 έσο θαη ηελ Παξαζθεπή 7 Γεθεκβξίνπ 2018 

ζην email: otoe@otoe.gr. 

Σηε δήισζε ζπκκεηνρήο λα αλαθέξνληαη ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ ηα άηνκα πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ 

(πόζνη ελήιηθεο θαη πόζα παηδηά). Αλ ν αξηζκόο ηεο Α’ Οκάδαο ζπκπιεξσζεί, ζα ελεκεξσζείηε 

ζύληνκα γηα ηελ Β’ Οκάδα. 

 Με βάζε ηελ ζπκκεηνρή ζαο (αξηζκόο αηόκσλ, ελήιηθεο, παηδηά), πξέπεη λα θαηαηεζεί ην 

αληίζηνηρν πνζό ζπλνιηθά (π.ρ.:1 ελήιηθαο θαη 2 παηδηά θαηαζέηνπκε 26€, 2 ελήιηθεο θαη 

1 παηδί θαηαζέηνπκε 28€), κέρξη θαη ηελ Παξαζθεπή 14 Γεθεκβξίνπ 2018, ζηνπο εμήο 

αξηζκνύο ινγαξηαζκνύ ηεο ΟΤΟΔ : 

 

1. ΣΡΑΠΔΕΑ ΠΔΗΡΑΗΩ GR87 0171 0020 0060 0204 0035 707 

2. ALPHA BANK GR60 0140 1010 1010 0200 2181 379 

3. ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ  GR25 0110 0800 0000 0806 7846 900 

4. EUROBANK GR11 0260 2400 0003 0020 1390 844 

 
 Μεηά ηελ θαηάζεζε λα καο απνζηαιεί ην θαηαζεηήξην ειεθηξνληθά ζην email 

otoe@otoe.gr. 
 

 Δλ ζπλερεία ζα εηδνπνηεζείηε ζην email ζαο γηα ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ εηζηηεξίσλ, 
κεηά ηελ Γεπηέξα 17 Γεθεκβξίνπ 2018 από ηα γξαθεία ηεο ΟΤΟΔ, Βεζζαξίσλνο 9 & Σίλα, 
θαζεκεξηλά από ηηο 08:30 έσο ηηο 18:30. 
 

Πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλήζεηο: ηει. 2103388287 (Γξακκαηεία ΟΤΟΔ), email:politismos@otoe.gr.  

 
Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

Γξακκαηεία Πνιηηηζκνύ ΟΣΟΔ 


