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To iMuseum αποτελεί ένα νέο concept καταστήματος 
που προβάλλει την Ελλάδα μέσα από τα αντίγραφα 
των ελληνικών αρχαιολογικών μουσείων που 
εκθέτει στους χώρους του. 

Για πρώτη φορά οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία 
να θαυμάσουν σε μια μόνο έκθεση επιλεγμένα 
αντίγραφα συλλογών από τα σημαντικότερα 
μητροπολιτικά μουσεία στην Ελλάδα, αλλά και να 
ενημερωθούν για τα πρωτότυπα έργα τέχνης και τη 
χρονική περίοδο στην οποία ανήκουν. Mέσω των 
εκθεμάτων οι επισκέπτες ακολουθούν μια διαδρομή 
αρκετών χιλιετιών μέσα στην ιστορία από τις 
Κυκλάδες, στα μινωικά ανάκτορα και από εκεί στο 
νησί της Θήρας με τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα 
των αρχαιοτήτων να τους μεταφέρουν στην Αθήνα 
και σε άλλες σημαντικές πόλεις της εποχής, όπως η 

Ολυμπία, η γενέτειρα 
των Ολυμπιακών Αγώνων, 
δίνοντας μια γεύση της τέχνης, 
αλλά και της καθημερινής 
ζωής της εποχής. 

Επόμενος σταθμός 
η Κωνσταντινούπολη, όπου 
οι τέχνες και τα γράμματα 
έφτασαν στο αποκορύφωμά 
τους, φτάνοντας έως την αυγή 
της σύγχρονης Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια της 
περιοδείας τους οι επισκέπτες 
μπορούν να αγγίξουν τα 
αντικείμενα ή να διαβάσουν τις 
ιστορίες τους, ανακαλύπτοντας 
τις άγνωστες πτυχές τους ενώ 
μέσα από τη χρήση των 
tablets και των προβολών 
των βίντεο, ταξιδεύουν στον 
τόπο και το χρόνο. 

Ο σχεδιασμός του χωρίζεται 
σε 3 άξονες: διαστρωμάτωση, 
ανασκαφές και μουσειολογική 
παρουσίαση, τους οποίους 
οι σχεδιαστές προσέγγισαν σε 
πρώτο στάδιο ανεξάρτητα και 
στη συνέχεια ενοποιημένους 
μέσω της χρήσης υλικών, 
χρωμάτων και φωτισμού. 

Η κεντρική περιοχή του 
καταστήματος αποτελείται από 
λευκούς ασύμμετρους όγκους, 
οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως 
προθήκες για το μεγαλύτερο 
μέρος των εκθεμάτων, 
εμπνευσμένοι από τις 
κατακερματισμένες πλάκες 
που βρέθηκαν σε 
αρχαιολογικούς χώρους. 

Στον κεντρικό τοίχο 
προβάλλονται τα κύρια 
υλικά που χρησιμοποιούνται: 
μάρμαρο, χαλκός και ξύλο 
ελιάς, ενώ τα στοιχεία 
φωτισμού από ορείχαλκο, 
έχουν τοποθετηθεί με τρόπο 
που παραπέμπει στη 
διαδικασία ανασκαφής, κατά 
την οποία ο αρχαιολογικός 
χώρος χωρίζεται σε τμήματα 
έρευνας, τονίζοντας έτσι 
τη σημασία κάθε στοιχείου 
που εκτίθεται.


