


Κεντρικι είςοδοσ Μουςείου Ιςλαμικισ τζχνθσ



Οι ςυλλογζσ Ιςλαμικισ τζχνθσ ςτεγάηονται ςτο νεοκλαςικό 
κτθριακό ςυγκρότθμα που δωρικθκε από το Λάμπρο Ευταξία  

μζςα ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ Ακινασ των αρχϊν του αιϊνα ςτθν 
περιοχι του Κεραμεικοφ επί των οδϊν Αγίων Αςωμάτων 22 και 

Διπφλου 12,. Η ενότθτα των ζργων του Ιςλαμικοφ πολιτιςμοφ, με 
όλεσ τισ επιμζρουσ παραλλαγζσ, που εμφανίηουν οι εκδθλϊςεισ 
του από τισ Ινδίεσ και τθν Περςία, τθ Μεςοποταμία και τθ Μικρά 

Αςία, τθ Μζςθ Ανατολι, τθν Αραβία, τθν Αίγυπτο και τθ Β. 
Αφρικι ωσ τθ Σικελία και τθν Ιςπανία, ςυγκαταλζγεται ςτισ πιο 

ςθμαντικζσ παγκοςμίωσ. 
Το μάκθμα-επίςκεψθ πραγματοποιικθκε ςτισ 2 Δεκεμβρίου 2009 

με τουσ μακθτζσ  τθσ Βϋ τάξθσ του 9ου Γυμναςίου Πειραιά

Κυριακι Ποτόγλου - Όλγα Οικονόμου
Εικαςτικϊν – Γαλλικϊν



Ορειχάλκινο κθροπιγιο



Ελεφκερο ςχζδιο εκ του φυςικοφ με κζμα το ορειχάλκινο κθροπιγιο 



Μ ι χ ρ ά μ π

Ιράν 12οσ αιϊνασ



Μακαίνουμε ςχεδιάηοντασ τι είναι το Μιχράμπ





Σχεδιαςτζσ κοςμθμάτων





Εκςτατικοί από το πλικοσ των κθςαυρϊν
ςτο Μουςείο Ιςλαμικισ τζχνθσ 



Ατζρμονα αραβουργιματα και γραμμικά ςχζδια



Παρατθρϊντασ τθν αραβικι γραφι από περγαμθνι αντιγράψαμε αραβικά ςτοιχεία 



Παρατθριςαμε  κατά τθν επίςκεψθ μασ ςτο Μουςείο Ιςλαμικισ Τζχνθσ 
ςτο Θθςείο, πάνω από 8.000 δείγματα κεραμεικισ, μεταλλοτεχνίασ, 
χρυςοχοΐασ, υφαντικισ ξυλογλυπτικισ, υαλουργίασ, μικρότερεσ ομάδεσ 
από οςτζινα αντικείμενα, ενεπίγραφεσ επιτφμβιεσ ςτιλεσ και όπλα, 
κακϊσ και τον εςωτερικό μαρμαροκετθμζνο διάκοςμο μιασ αίκουςασ 
υποδοχισ ενόσ αρχοντικοφ του 17ου αιϊνα από το Κάιρο, τα εκκζματα 
αναδεικνφουν τθ ςυνζχεια και τθν εξζλιξθ τθσ ιςλαμικισ τζχνθσ ωσ το 
19ο αιϊνα.

Τα πιο γνωςτά ζργα τθσ ςυλλογισ 
είναι τα δφο ξυλόγλυπτα 
κυρόφυλλα τθσ Μεςοποταμίασ του 
8ου αιϊνα, ζνα μοναδικό ψάκινο 
χαλί τθσ Τιβεριάδοσ του 10ου 
αιϊνα, το ορειχάλκινο κιβωτίδιο με 
τθν υπογραφι του Ιςμαιλ ιμπν αλ –
Ουάρντ αλ – Μάουςιλι και τθ 
χρονολογία 1220, ο χάλκινοσ 
αςτρολάβοσ του Αχμάντ ιμπν αλ –
Σαράτη με χρονολογία 1328/29 και 
θ περίφθμθ βελοφδινθ ςζλα τθσ 
Προφςασ του 16ου αιϊνα, 
κοςμιματα, καντιλεσ και όπλα.


