
 

  
 
 
 

 

500 YEARS OF GENIUS 
 

Η σηµαντικότερη έκθεση για τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι που έγινε ποτέ! 
 

30 Νοεµβρίου 2018 – 30 Μαρτίου 2019  
Παλιό Αµαξοστάσιο ΟΣΥ, Πειραιώς και Ερµού, Γκάζι 

 
Οµαδικές κρατήσεις: 210-8674657, 210-8665144. Πληροφορίες: www.lavris.gr 

 
Γνωρίστε τον κόσµο του Λεονάρντο ντα Βίντσι – ενός από τα σπουδαιότερα µυαλά όλων των εποχών! ... 

 
Τρεις µεγάλες εκθέσεις για τη ζωή και το έργο του Λεονάρντο ντα Βίντσι ενώνονται στην Αθήνα για 
πρώτη φορά, δηµιουργώντας µία έκθεση – σταθµό! Μία άκρως εκπαιδευτική, δηµιουργική και 
ψυχαγωγική εµπειρία µε πάνω από 200 εκθέµατα, καθηλωτικές οπτικοακουστικές προβολές και µια 
µοναδική αποκάλυψη των µυστικών της Μόνα Λίζα, του πιο διάσηµου έργου τέχνης στον κόσµο! 
 

Μικροί και µεγάλοι θα γνωρίσουν τον Λεονάρντο ως  εφευρέτη, καλλιτέχνη, επιστήµονα, ανατόµο, 
µηχανικό, αρχιτέκτονα, γλύπτη και φιλόσοφο. Με την συνδροµή του Μουσείου Leonardo da 
Vinci στη Ρώµη, βλέπουµε 75 µοντέλα µηχανικών εφευρέσεών του και κατασκευές µε διαδραστικά 
στοιχεία, που µας βοηθούν να κατανοήσουµε την σύγχρονη τεχνολογία και µηχανική. Με ψυχαγωγικό 
τρόπο ανακαλύπτουµε τα θεµέλια της δηµιουργίας ενός αυτοκίνητου, ποδήλατου, ελικόπτερου, 
ανεµόπτερου, αλεξίπτωτου, εξοπλισµού κατάδυσης, υποβρύχιου, στρατιωτικού τανκ – ακόµα και µιας 
ιδανικής πόλης! 
 

Η έκθεση περιλαµβάνει 17 θεµατικές ενότητες, οι οποίες συµπεριλαµβάνουν, µεταξύ άλλων, 
αντίγραφα των χειρόγραφων του ντα Βίντσι, ανατοµικές µελέτες και σχέδια. Εντυπωσιακές οθόνες 
παρουσιάζουν µε βίντεο υψηλής ευκρίνειας µερικά από τα πιο εντυπωσιακά έργα του ντα Βίντσι, όπως ο 
Μυστικός Δείπνος και ο Βιτρούβιος Άνθρωπος, ενώ τα µυστικά της αινιγµατικής Μόνα Λίζα 
ξεδιπλώνονται σε µια πρωτοποριακή ψηφιακή παρουσίαση. 

 

Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες, η µεγαλειώδης αυτή έκθεση στοχεύει στην εκπαίδευση και τη 
δηµιουργική έµπνευση όλων των επισκεπτών της. Προσφέρει συναρπαστική γνώση, όχι µόνο για τη ζωή 
και το έργο µιας µεγαλοφυΐας, αλλά και για θεµελιώδεις επιστηµονικές και καλλιτεχνικές αρχές. 
 

Τα εκπαιδευτικά στοιχεία παρουσιάζονται µε εντυπωσιακό, ψυχαγωγικό τρόπο, µε σύγχρονα 
µέσα υψηλής τεχνολογίας, επιτρέποντας στους - µικρούς και µεγάλους - επισκέπτες να ανακαλύψουν 
την ιδιοφυία του Λεονάρντο!  

 
Ένα εµβληµατικό κτίριο του κέντρου της Αθήνας, το Παλιό Αµαξοστάσιο ΟΣΥ στο Γκάζι, 
µεταµορφώνεται για να φιλοξενήσει αυτή τη µοναδική έκθεση. Με πολύ εύκολη πρόσβαση για 
αυτοκίνητα και λεωφορεία, έχει επίσης στάση µετρό και δυνατότητα στάθµευσης Ι.Χ σε κοντινή 
απόσταση. Έχει προβλεφθεί άνετος χώρος στην είσοδο της έκθεσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του 
κοινού. Μετά την έκθεση υπάρχει πωλητήριο και κυλικείο, για τους επισκέπτες. 
 
Παρέχεται στους δασκάλους - συνοδούς βοηθητικό εκπαιδευτικό υλικό, µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, καθώς 
και προτάσεις για εργασίες και δραστηριότητες πριν και µετά την έκθεση (διαφορετικές για µικρότερες και 
µεγαλύτερες ηλικίες). 

 
Έκτακτη λειτουργία της έκθεσης για οµάδες σχολείων καθηµερινές πρωινές ώρες, µε έναρξη 8:30 
π.µ. και µε ειδική τιµή 8€ ανά παιδί. Η έκθεση λειτουργεί καθηµερινά για το κοινό από τις 13:00 έως 
τις 21:00, ενώ τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις αργίες το ωράριο είναι 10:00 έως 21:00. Κανονική 
τιµή εισιτηρίου 15€. Παιδιά / Φοιτητές / Άνεργοι / 65+: 12€. Μειωµένες τιµές για οµάδες 
Σαββατοκύριακα και καθηµερινές απογευµατινές ώρες.  
 

Για περισσότερες πληροφορίες, προσκλήσεις και κρατήσεις για οµάδες-σχολεία: Εύα 
Στυλάντερ, τηλέφωνα: 210-8668 572, 210-8665 144 (Δευτ-Παρ 9.30-15.30), theatropol@otenet.gr   
Στους υπεύθυνους των σχολείων διατίθενται ονοµαστικές προσκλήσεις κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. 
 

 

Προπώληση Εισιτηρίων: www.viva.gr | 11876 | Ταµεία έκθεσης 
Διοργάνωση: ΛΑΒΡΥΣ- Υψηλάντου 44, 11521 Αθήνα, Τηλέφωνο: 210 7258510, www.lavris.gr 

LEONARDO DA VINCI  


