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Θεματική έκθεση για τα Ιερά.
Πηγή φωτογραφίας:
Ashmolean Museum.
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Περισσότερα από 1.100 αντικείμενα περιλαμβάνει μια
από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες συλλογές εκμαγείων
στη Μεγάλη Βρετανία, η συλλογή του πανεπιστημιακού
μουσείου της Οξφόρδης Ashmolean. Τα πρώτα εκμαγεία
της συλλογής αντιγράφουν έργα αναγνωρισμένα ως
αριστουργήματα, όπως ο Λαοκόων και ο Απόλλωνας
Belvedere. Από το 1885 και μετά η συλλογή άρχισε να
εξυπηρετεί και τους διδακτικούς στόχους των μαθημάτων
αρχαίας τέχνης και αρχαιολογίας και εμπλουτίστηκε με
αντιπροσωπευτικά έργα τέχνης από διάφορες περιόδους
και περιοχές (π.χ. από τη Θάσο, το Άργος, τη Ρώμη κ.α.).

ΟΛΥΜΠΊΑ ΜΠΟΜΠΟΥ
Πανεπιστήμιο του Aarhus /UrbNet
Βοηθός στο ερευνητικό πρόγραμμα
Πορτρέτων της Παλμύρας
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Η πρόσοψη του Μουσείου.

Η ΣΥΛΛΟΓΉ ΕΚΜΑΓΕΊΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΊΟΥ ASHMOLEAN ΕΊΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ

μεγαλύτερες συλλογές του είδους, με πάνω από 1.100 αντικείμενα από την Αρχαϊκή περίοδο μέχρι την Ύστερη Αρχαιότητα. Αντιπροσωπεύεται η ελληνορωμαϊκή
τέχνη από τη Μερόη στo Σουδάν ως τo τείχος του Αδριανού στη Βρετανία, και από
το Νέμρουντ Νταγκ στην Καππαδοκία ως την Αρλ στη Γαλλία.
Η ιστορία της Συλλογής Εκμαγείων συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία των πανεπιστημιακών συλλογών και του νέου Ashmolean. Το 1677 ο Elias Ashmole,
πολιτικός και αρχαιοδίφης, κληροδότησε στο πανεπιστήμιο τη συλλογή του από
έργα τέχνης, βιβλία, χειρόγραφα, νομίσματα και «αξιοπερίεργα» αντικείμενα. Η
συλλογή τοποθετήθηκε το 1683 στο Ashmolean, ένα κτίριο δίπλα στη Βοδληιανή
Βιβλιοθήκη, που στέγαζε ήδη αρχαία ελληνικά και ρωμαϊκά αγάλματα και εκμαγεία, πέρα από τις συλλογές βιβλίων.
Το 1841–45 χτίστηκε το νέο Ashmolean, σχεδιασμένο από τον Charles Cockerel
σε νεοκλασικό ύφος, με σκοπό να στεγάσει τα έργα τέχνης του πανεπιστημίου. Στο
νέο κτίριο τα εκμαγεία είχαν σημαντικό ρόλο. Εκμαγεία από αρχιτεκτονικά γλυπτά, π.χ. από τη ζωφόρο του ναού του Απόλλωνα στις Βάσσες ή του Παρθενώνα,
τοποθετήθηκαν στις απολήξεις των τοίχων, όπου βρίσκονται μέχρι σήμερα. Τα
πιο σημαντικά εκμαγεία της συλλογής όμως, τα επονομαζόμενα «Πλέον Όμορφα
Αγάλματα», τοποθετήθηκαν μαζί με τα αρχαία γλυπτά στη Μακρά Αίθουσα. Αυτά
ήταν αντίγραφα έργων, όπως ο Λαοκόων, ο Απόλλωνας Belvedere, ο κορμός Belvedere και το Παιδί με το Αγκάθι, που είχαν ανακηρυχθεί από τον Winckelmann
και άλλους μελετητές ως τα πιο σημαντικά έργα της αρχαιότητας.
Η τοποθέτηση αυθεντικών αρχαιοτήτων και αντιγράφων στον ίδιο χώρο συνάδει
με την υψηλή αξία που είχαν τα εκμαγεία ως έργα τέχνης και διδακτικά εργαλεία
τον 18ο και τον 19ο αιώνα. Για τους νεαρής ηλικίας ευγενείς που πραγματοποιούσαν
το καθιερωμένο ταξίδι στην Ευρώπη (Grand Tour) και αδυνατούσαν να φέρουν
πίσω πρωτότυπα έργα τέχνης, τα εκμαγεία αντιπροσώπευαν ενθύμια του ταξιδιού,
απόδειξη παιδείας και καλλιέργειας και καλαίσθητα διακοσμητικά αντικείμενα
για τις κατοικίες τους. Για τα μουσεία αποτελούσαν ένα σχετικά φθηνό μέσο για
να φέρουν τον κόσμο σε επαφή με τα επιτεύγματα των αρχαίων πολιτισμών της
Μεσογείου, αλλά και με το μεσαιωνικό παρελθόν, όπως έγινε, για παράδειγμα, στη
Μεγάλη Έκθεση (Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations) στο
Crystal Palace του Λονδίνου το 1851, στους χώρους του οποίου εκτέθηκαν εκμαγεία αντικειμένων αντιπροσωπευτικών των σημαντικότερων πολιτισμικών περιόδων (αρχαία Αίγυπτος, Ασσυρία, Ελλάδα, Ρώμη, μεσαιωνική Ισπανία και Γαλλία,
αναγεννησιακή Ιταλία) με στόχο την επιμόρφωση του κοινού.
Το 1884 ξεκίνησε ο συστηματικός εμπλουτισμός της συλλογής με εκμαγεία που
θα εξυπηρετούσαν διδακτικούς σκοπούς, ενώ το Μουσείο συσχετίστηκε με την
έδρα «Lincoln της Κλασικής Αρχαιολογίας και Τέχνης» (Lincoln Professorship
in Classical Archaeology and Art). Έτσι, από το 1885 ως τη δεκαετία του ’30 αποκτήθηκαν εκμαγεία γλυπτών όπως ο Διαδούμενος, ο Δισκοβόλος, η Δήμητρα της
Κνίδου, η Νίκη του Παιωνίου, ο Ερμής του Πραξιτέλη (εικ. 3), η στήλη της Ηγησούς, η Αφροδίτη της Κνίδου, ο Απόλλωνας Σαυροκτόνος, αλλά και αρχιτεκτονικά
γλυπτά από το ναό του Δία στην Ολυμπία, το ναό της Αθηνάς Νίκης στην Ακρόπολη, την αψίδα του Τραϊανού στο Μπενεβέντο, τους κίονες του Τραϊανού και του
Αντωνίνου στη Ρώμη κ.ά. Ενδεικτικό της ταχύτατης επέκτασης της συλλογής είναι ότι πάνω από 400 εκμαγεία από αγάλματα, στήλες και αρχιτεκτονικά γλυπτά,
δηλαδή σχεδόν τα μισά αντικείμενα της συλλογής, αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια
της θητείας του πρώτου κατόχου της έδρας «Lincoln», Percy Gardner (1887–1925).
Οι καθηγητές Κλασικής Αρχαιολογίας και Τέχνης εμπλούτισαν περαιτέρω τις
συλλογές ανάλογα με τις ερευνητικές τους ανάγκες. Για παράδειγμα, o Percy Gardner απέκτησε πολλά εκμαγεία επιτύμβιων στηλών από την Τεγέα, τη Θάσο, το
Άργος, όπως και ανάγλυφα από τον Τάφο των Αρπυιών στην Ξάνθο της Λυκίας,
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Εκμαγείο του Ερμή του
Πραξιτέλη από την Ολυμπία.
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Θεματική έκθεση για
τους Αθλητές.Τα αντίγραφα
του «Παιδιού του Κριτίου»,
του Ηνιόχου των Δελφών
και του Αποξυόμενου δείχνουν
διαφορετικούς τρόπους
απόδοσης αθλητών
στην αρχαία τέχνη.
05
Ανάγλυφο από το υπερώο
της αψίδας προς τιμήν του
Τραϊανού στο Μπενεβέντο,
με απεικόνιση Αθηνάς, Δία και
Ήρας (Τριάδα του Καπιτωλίου).
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Θεματική έκθεση για
την Ακρόπολη. Το εκμαγείο
του Ιερού Βράχου και τα εκμαγεία
των Κορών δίνουν στον
επισκέπτη μια εικόνα του χώρου
και των μνημείων του.
07
Θεματική έκθεση για τα
Πορτρέτα. Πηγή φωτογραφίας:
Ashmolean Museum.
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τα πρώτα χρόνια της θητείας του, την περίοδο δηλαδή που ερευνούσε το υλικό για
τη συγγραφή τού Sculptured Tombs of Hellas (1896).
Οι αγορές εκμαγείων με διδακτικά και ερευνητικά κριτήρια συνεχίστηκαν στην
αρχή της θητείας του Sir John Beazley (1925–1956), αλλά από τη δεκαετία του ’30
περιορίστηκαν δραστικά με τη μείωση του προϋπολογισμού του πανεπιστημίου
και σταμάτησαν τελείως την περίοδο 1940–1946. Από το 1947 μέχρι και το 1995 έγιναν λιγοστές αγορές, ενώ από το 1995 μέχρι σήμερα υπάρχει μια τάση ανάπτυξης
της συλλογής σε νέους τομείς (Ύστερη Αρχαιότητα, εκμαγεία από την Αφροδισιάδα, όπου διευθυντής ανασκαφής είναι ο τωρινός κάτοχος της έδρας «Lincoln»,
Bert Smith).
Τα εκμαγεία και τα πρωτότυπα έργα παρέμειναν στους ίδιους χώρους μέχρι το
1958, όταν ξεκίνησε η ανέγερση του κτιρίου πίσω από το Ashmolean όπου θα στεγαζόταν η Συλλογή Εκμαγείων. Το κτίριο ολοκληρώθηκε το 1961 και, στους δύο
ορόφους του, τα εκμαγεία οργανώθηκαν για πρώτη φορά με βάση τη διδακτική
τους σημασία από τον Bernard Ashmole (1956–1961).
Τα εκμαγεία χωρίστηκαν με βάση τη χρονολογία των πρωτοτύπων: αντικείμενα
από την Αρχαϊκή και Πρώιμη Κλασική περίοδο τοποθετήθηκαν στο ισόγειο, ενώ
στο υπόγειο τοποθετήθηκαν έργα της Κλασικής, της Ελληνιστικής και της Ρωμαϊκής περιόδου. Μικροί χώροι στο ισόγειο ήταν αφιερωμένοι σε θεματικές εκθέσεις
(π.χ. μονομάχοι, το άγαλμα του Ψαρά από την Αφροδισιάδα). Το ισόγειο ήταν επίσης ο χώρος έκθεσης για τα αντίγραφα νομισμάτων ελληνικών πόλεων και βασιλείων από την Αρχαϊκή μέχρι την Ελληνιστική εποχή.
Η έκθεση της Συλλογής Εκμαγείων διατήρησε αυτή την οργάνωση μέχρι το
2005, οπότε και έκλεισε για το κοινό κατά τη διάρκεια των εργασιών ανάπλασης
του Ashmolean. Σε αυτή την περίοδο η έκθεση της Συλλογής Εκμαγείων ενώθηκε με το Ashmolean με την προσθήκη ενός διαδρόμου ανάμεσα στα μέχρι πρότινος αυτόνομα κτίρια.
Το 2009 ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ανάπλασης του Ashmolean και ξεκίνησε
η αναδιοργάνωση της Συλλογής Εκμαγείων. Αυτή τη φορά η συλλογή χωρίστηκε σε δύο μέρη: μια θεματική έκθεση στο ισόγειο και μια έκθεση που ισορροπεί
ανάμεσα στη θεματική και στη χρονολογική οργάνωση στο υπόγειο. Στο ισόγειο,
τα καλύτερα διατηρημένα και πιο αντιπροσωπευτικά εκμαγεία της συλλογής είναι τοποθετημένα με άξονα το χώρο και τον τρόπο χρήσης των πρωτοτύπων στον
αρχαίο κόσμο. Παραδείγματος χάριν, τα εκμαγεία αθλητών είναι συγκεντρωμένα μαζί και συνοδεύονται από διδακτικό πίνακα για το ρόλο του αθλητισμού στην
αρχαία Ελλάδα και για τα αγάλματα των αθλητών (εικ. 4), ενώ τα εκμαγεία Κορών
από την Ακρόπολη είναι τοποθετημένα γύρω από το ομοίωμα του Ιερού Βράχου
των Αθηνών (εικ. 6).
Αυτό προσκαλεί το θεατή να απολαύσει τα εκμαγεία ως αυτοτελή έργα τέχνης,
αλλά και να μάθει για το ρόλο των πρωτοτύπων (π.χ. αγάλματα ως διακόσμηση
επαύλεων, χρήση τιμητικών αγαλμάτων σε αγορές) και τη χρήση τους ως φορέων
συμβολικών και κοινωνικών αξιών (π.χ. αγάλματα αθλητών ή ευπρεπώς ενδεδυμένων γυναικών).
Στο υπόγειο, τα αντικείμενα είναι οργανωμένα ανάλογα με το χώρο (π.χ. Ιερά)
(εικ. 1) και την κατηγορία (π.χ. αθλητές, γυναίκες) των πρωτοτύπων, αλλά και με
βάση τη χρονολογία τους (π.χ. οι Κούροι έχουν τοποθετηθεί πριν από τους αθλητές
του 5ου αι. π.Χ., τα πορτρέτα είναι τοποθετημένα σε χρονολογική σειρά) (εικ. 7).
Αυτή η οργάνωση έχει ως πρωταρχικό στόχο τη χρήση της συλλογής από φοιτητές
και διδάσκοντες, με τα εκμαγεία να λειτουργούν ως διδακτικά βοηθήματα, συνεχίζοντας, δηλαδή, την παράδοση του μουσείου που ξεκίνησε με τον Percy Gardner.
Η ανακαίνιση του κτιρίου της Συλλογής Εκμαγείων έδωσε επίσης την ευκαιρία
έκθεσης αντικειμένων που βρίσκονταν στις αποθήκες: ανάγλυφα από τις στήλες
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Το Σύμπλεγμα του Λαοκόοντα.
09
Άγριος Κάπρος. Πηγή φωτογραφίας:
Ashmolean Museum.
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Αύγουστος Prima Porta, τα δύο
εκμαγεία.
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του Τραϊανού και του Μάρκου Αυρήλιου αλλά και από την αψίδα στο Μπενεβέντο εκτέθηκαν για πρώτη φορά στο κοινό (εικ. 5). Τα εκμαγεία αυτά είναι ιδιαίτερα
σημαντικά καθώς σώζουν λεπτομέρειες που έχουν καταστραφεί από τη μόλυνση
στα πρωτότυπα έργα.
Τα τρία εκμαγεία που παρουσιάζονται στη συνέχεια είναι από τα πλέον εμβληματικά της συλλογής.

* Οι εικόνες 1, 7, 9 δημοσιεύονται με την άδεια
του επιμελητή της Συλλογής Εκμαγείων του
Μουσείου Ashmolean, καθηγητή Bert Smith.

Άγριος Κάπρος

Το αντίγραφο του Άγριου Κάπρου που βρίσκεται στο Μουσείο Uffizi της Φλωρεντίας είναι το παλαιότερο εκμαγείο της συλλογής (εικ. 9). Ήταν το πιο ακριβό από
τα αντικείμενα που αγόρασε ο Roger Newdigate κατά τη διάρκεια της δεύτερης
περιοδείας του στην Ιταλία (1774–75). Για μερικά χρόνια εκτέθηκε στην έπαυλή
του, αλλά από το 1783 το βρίσκουμε στην Οξφόρδη, στη βιβλιοθήκη του Queen’s
College. To 1845 το κολλέγιο παρέδωσε το εκμαγείο στο νέο Ashmolean, στη συλλογή του οποίου παραμένει μέχρι σήμερα.

Το Σύμπλεγμα του Λαοκόοντα

Ίσως το πιο εντυπωσιακό εκμαγείο της συλλογής (εικ. 8). Αντίγραφο του Συμπλέγματος του Λαοκόοντα με τους γιους του που βρίσκεται στη Ρώμη, κατασκευάστηκε
από τo εργαστήριο του Domenico Brucciani και αγοράστηκε το 1933 από το Βρετανικό Μουσείο. Το εργαστήριο Brucciani ήταν ο πιο επιτυχημένος κατασκευαστής εκμαγείων στη Μεγάλη Βρετανία από το 1864 ως το 1939 και προμήθευε όλα
τα μεγάλα μουσεία της.

Αύγουστος Prima Porta

Η Συλλογή Εκμαγείων περιλαμβάνει δύο αντίγραφα του αγάλματος του Αυγούστου από την έπαυλη της Λίβιας στην Prima Porta (εικ. 10). Το παλαιότερο κατασκευάστηκε το 1910 από τον Gherardi στη Ρώμη. Το 2009 ένα νέο εκμαγείο
αγοράστηκε από τα Μουσεία του Βατικανού, φιλοτεχνημένο με την επιστημονική επίβλεψη του Paolo Liverani. Η χρωματική αποκατάσταση βασίζεται σε ίχνη
χρωμάτων που ανιχνεύθηκαν στο πρωτότυπο άγαλμα.
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