
openingstijden
▸  1 nov – 31 mrt  

maandag 10.30–17.00  
dinsdag–zondag 8.30-15.00

▸  1 apr – 31 okt  
maandag 13.30–20.00  
dinsdag–zondag 8.00–20.00

▸  25–26 dec / 1 jan / 
25 mrt / 1 mei / pasen  
Het museum is gesloten.

toegangsbewijzen
▸  Algemene toegangsprijs € 6
▸  Gereduceerde toegangsprijs € 3
▸  Gecombineerde ticket € 8  

Inbegrepen is een bezoek  
aan het nabijgelegen Museum  
van Byzantijnse Cultuur.

▸  Gereduceerde combi-ticket € 4
▸  Gratis toegang 
 ◆  Elke zondag van 1/11 tot 31/3.
 ◆  Voor gratis toegang voor  

speciale groepen en tijdens  
vakanties en feestdagen kunt  
u terecht op onze website. ☞

archeologisch 
museum  
van thessaloniki

www.amth.gr

6, M. Andronikou str.
gr 546 21, Thessaloniki

t +30 2310 830 538
f +30 2310 861 306
e info.amth@culture.gr
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Het doel van deze tentoonstelling is om aspecten  
van het leven van de Macedoniërs te presenteren  
vanaf de archaïsche jaren — wanneer het onafhankelijke 
Macedonische Koninkrijk was opgericht — tot en met 
de Keizertijd (1ste – 4de eeuw n.Chr.) – de periode 
waarin Macedonië een provincie was van het Romeinse 
Keizerrijk. Acht grote thematische eenheden leren ons 
verschillende aspecten van het publieke en privéleven 
in de regio, voornamelijk: politieke, militaire, sociale 
en economische organisatie, kunst en literatuur, 
godsdienst, verering en tradities van Macedonische 
steden. Een groot aantal bevindingen van zowel  
oudere als meer recente opgravingen worden getoond  
uit voornamelijk centraal Macedonië (prefecturen  
van Thessaloniki, Pieria, Kilkis en Chalkidiki).

De tentoonstelling op de binnenplaats toont objecten 
van hoogstaande kunst uit verschillende gebieden  
en zijn voornamelijk afkomstig van graven uit  
de Archaïsche en Klassieke periode. Tegelijkertijd 
wordt stapvoets het hele proces van de verwerking 
van edele metalen uitgelegd, vanaf het eerste 
stadium in de mijnbouw tot de gecompliceerde 
technieken van decoratie. Deze waardevolle 
objecten zijn verbonden met het publieke  
en privéleven van de oude Macedoniërs.

Deze tentoonstelling bevat bewijsmiddelen voor het  
bestaan van nederzettingen in Macedonië in de IJzertijd  
van 1100–700 v.Chr. Tijdens deze eeuwen worden  
er nederzettingen heropgericht en gesticht met centrale 
gebouwen en tal van magazijnen met landbouwproducten. 
Voorbeelden hiervan zijn te vinden in o.a. Kastanas, 
Philadelphia, Assiros en Toumba in Thessaloniki. In dezelfde 
periode worden de handelscontacten en de communicatie  
met centraal en zuidelijk Griekenland versterkt en tevens  
met de kust van Klein-Azië. Steden in het zuiden van 
Griekenland, zoals Eretria, Andros en Chalkis, vestigen  
kolonies aan de kust van de Thermaïsche Golf en van Chalkidiki, 
zoals Mende, Akanthos, Torone, Stageira, Dikaia en Methone.  
Het Macedonische Koninkrijk van de dynastie van de Argeaden 
heeft gebruik gemaakt van de residentiële ervaringen van 
deze bewoners. Deze dynastie was opgericht ten noorden 
van de Olympos en ten oosten van het Pindosgebergte, vanaf 
waar ze, na de 7de eeuw v.Chr., de overheersing over het hele 
Macedonische land uit heeft gebreid. 

In deze eenheid wordt historische en archeologische  
informatie over de stad gepresenteerd. Al vanaf  
haar oprichting in 315 v.Chr. is de stad verbonden met  
de generatie van Alexander de Grote en ontwikkelt  
deze zich tijdens de Romeinse periode tot een  
belangrijk centrum van de provincie Macedonië.  
Tegelijkertijd behoudt de stad haar taal, haar cultuur,  
maar ook de herinnering aan de roemrijke  
Macedonische geschiedenis.

Aan het einde van de eenheid vinden we een gedeeltelijke 
reconstructie van een archaïsche tempel van de Ionische orde. 
Deze was tijdens de Romeinse periode verplaatst naar het gebied 
van de Heiligdommen in Thessaloniki en was versierd  
met beelden van keizers.

De permanente tentoonstelling op de buitenplaats 
met de titel Akker Huis Tuin Graf bestaat uit twee 
basiseenheden met oudheid die beide dateren  
van de 2de eeuw tot de 4de eeuw n.Chr. — de periode  
van grote bloei voor Thessaloniki. Dit onderdeel van  
de collectie is complementair aan de tentoonstellingen 
binnen. In de eerste eenheid vinden we een imaginaire 
reconstructie van een begraafplaats met vondsten, 
sarcofagen en altaren van de begraafplaats ten  
westen en ten noorden van de antieke stad.

De tweede eenheid bestaat uit een imaginaire 
reconstructie van een Grieks-Romeins huis, gebouwd 
met eigentijdse materialen, waarin authentieke 
mozaïekvloeren en andere voorwerpen die gerelateerd 
zijn aan de huishouding en het privéleven tentoon 
worden gesteld.

Deze thematische eenheid begint in de periode voor 
de verschijning van de mens met gipsafdrukken van 
schedelfragmenten van de Macedonische Uranopithecus,  
een vroege mensachtige. De tentoon stelling gaat verder  
met de Paleolithische periode (350.000–10.000 v.Chr.)  
en met een kopie van de beroemde schedel van Petralona 
(200.000 v.Chr.). Vervolgens worden, met het begin 
van de productiefase, individuele thematische reeksen 
gepresenteerd die zijn gewijd aan verschillende onderwerpen, 
zoals: jacht, visserij, landbouw en veeteelt, koken en opslag, 
textiel, metallurgie en handel en technologie. Tot slot worden  
er objecten getoond die zijn verbonden met metafysische  
en ideologische zorgen van de prehistorische mens.

het archeologisch museum van thessaloniki is gehuisvest in een gebouw uit 
het jaar 1962 dat is ontworpen door de architect Patroklos Karantinos. Het museum 
staat vermeld als monument van jong erfgoed, omdat het een goed voorbeeld is van 
modernistische kunst in Griekenland. De collectie bevat kenmerkende kunstwerken  
en opgravingsvondsten van geheel Macedonië, aangezien deze archeologische dienst  
de eerste publieke dienst was die meteen na de bevrijding van Thessaloniki was 
opgericht. Vanaf 2002 is het met presidentieel decreet een onafhankelijke, speciale, 
perifere dienst van het Ministerie van Cultuur en Sport. 

In 2003 is het museum ingrijpend gerenoveerd om de nieuwe technologische en 
museale eisen tegemoet te komen. Deze reorganisatie heeft geleid tot een indeling  
van de oudheid in zes permanente en thematische eenheden om zo alle aspecten  
van het openbare en privéleven van de oudheid te dekken. Daarnaast organiseert  
het museum jaarlijks een grote en 2–5 kleinere tentoonstellingen. Deze schetsen 
bijzondere aspecten van het dagelijks leven van de oude Macedoniërs in relatie tot  
de rest van de Griekse wereld als ruimer cultureel kader en vervolgens in relatie  
tot de bredere zone van het zuidoosten van het Middellandse Zeegebied.
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 ▶ begane grond / tuin
 1 Ingang 
 2 Museum winkel
 3  ‘Manolis Andronikos’ hal
 4  Tentoonstelling: Naar de geboorte van steden
 5   Tentoonstelling: Macedonië vanaf  

de 7de eeuw v.Chr. tot de late oudheid
 6   Tentoonstelling: Thessaloniki,  

metropolis van Macedonië
 7  Tentoonstelling: Het goud  

van de Macedoniërs
 8  Tentoonstelling op de buitenplaats:  

Akker Huis Tuin Graf

 ▶ benedenverdieping 
 9  ‘Ioulia Vokotopoulou’ hal  

 met verschillende doeleinden
 10  Hal voor tijdelijke tentoonstellingen
 11    Tentoonstelling: Prehistorisch Macedonië
 12 Hal voor educatieve programma’s
 13 Atrium

OmheiningTrapIngang CaféInformatieMindervalide GarderobeTickets  WC

begane grond / tuin benedenverdieping
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