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Osrednja razstava leta v Cankarjevem domu  

 
IDEJA 
ZNANOST IN TEHNOLOGIJA ANTIČNE GRČIJE 
 
12. jun 2019—1. mar 2020, Galerija CD in Dvorana Duše Počkaj 
 

V sodelovanju z  
Znanstvenim centrom in tehnološkim muzejem NOESIS iz Soluna 

 
Razstava IDEJA – znanost in tehnologija antične Grčije, ki bo v Galeriji CD na ogled od 12. junija 2019 
do 1. marca 2020 predstavlja razvoj starogrške misli in iznajditeljstva z nizom znanstvenih in 
tehnoloških odkritij ter umetniških dosežkov. Postavitev razstave v Cankarjevem domu pomeni tudi 
njeno prvo gostovanje v tujini.  
 
 

Odprtje razstave: SR, 12. junija, ob 20. uri, Velika sprejemna dvorana 
 

Slavnostni govorci na odprtju: 
Znanstveni center in tehnološki muzej NOESIS bosta zastopala 

prof. dr. Michail Sigalas, predsednik odbora, in 
Thanassis Kontonikolaou, generalni direktor, 

Cankarjev dom Uršula Cetinski, generalna direktorica. 
Razstavo pa bo odprl minister za kulturo Republike Slovenije Zoran Poznič. 

 

 
Iz besedila doc. dr. Andreja Gasparija, predstojnika Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete UL, 
ki je strokovni svetovalec razstave: Starim Grkom pripisujemo postavitev temeljev, na katerih sloni 
zahodna civilizacija. Laskava, vendar nikakor pretirana ugotovitev izvira iz njihovih inovativnih 
prispevkov, ki prečkajo različna področja človeških dejavnosti od športa, medicine, arhitekture do 
demokracije. Razstava centra NOESIS iz Soluna se osredotoča na znanost in tehnologijo, v kateri so se 
Grki, tako kot vse starejše in poznejše kulture, naslonili na znanje, pridobljeno v preteklosti, privzeli in 
nagradili dosežke drugih kultur, s katerimi so prišli v stik, ter razvili svoje, povsem nove ideje. 
Največji in najtrajnejši prispevki starih Grkov k zahodni znanosti in filozofiji izvirajo iz poudarjene 
vedoželjnosti in radovednosti pomembnega števila nadarjenih posameznikov. Veliki grški misleci so 



naslovili vsa vprašanja, ki so od nekdaj vznemirjala človeštvo. Osebnosti, kot so Sokrat (470–399 pr. n. 
št.), Platon (427–347 pr. n. št.) in Aristotel (384–322 pr. n. št.), so razpravljale o tem, od kod smo prišli 
in kam gremo, pa tudi ali ima razmišljanje o tem sploh kakšen smisel.  
 
Izsek iz uvoda v katalog (avtor Dr. Konstantinos Nikolantonakis, izredni profesor UoWM, urednik 
kataloga IDEJA): Gostujoča razstava IDEJA – znanost in tehnologija stare Grčije je namenjena laični 
javnosti ter izpostavlja pomembna vidika antične grške kulture. Vpogled ponuja celosten pristop k 
boljšemu razumevanju dosežkov te civilizacije in zapolni manjkajoče koščke mozaika njenih podob. 
Ideja zajema področja znanosti (matematiko, fiziko, astronomijo, medicino) in tehnologije 
(inženirstvo, ladjedelništvo, arhitekturo, telekomunikacijo, hidravliko, avtomate, merilne naprave). 
Njen namen je osvetliti realno zgodovinsko ozadje mitov in onkraj časovnih okvirov ter poudariti 
pomen tehnologije in znanosti v antični grški kulturi. Kjer je le mogoče, razstava temelji na izvirnem 
dokumentiranem gradivu, od primarnih in sekundarnih zgodovinskih virov do arheoloških odkritij. 
 

 
Iz slavnostnega nagovora dr. Theodossiosa P. Tassiosa, zaslužnega profesorja nacionalne 
politehnične univerze v Atenah in člana strokovnega kuratorskega odbora razstave: »V antični Grčiji 
pa so se zavedali pomena znanosti in tehnologije ne le v vojni, ko sta bili seveda izjemnega pomena, 
temveč tudi v obdobjih miru. Grški pisci bi ob vprašanju o uporabi tehnologije poudarili prenos v 
umetnost, religijo in celo na družbeno polje, seveda pa tudi gospodarstvo. Če bi naprave delale, kar bi 
jim naročili, potem – tako pravi Aristotel – vladarji ne bi več potrebovali sužnjev.« 
 
Iz slavnostnega nagovora doc. dr. Andreja Gasparija, predstojnika Oddelka za arheologijo FF UL, ki 
je tudi strokovni svetovalec razstave: »Razstava najbolje mogoče prikazuje, kako nesmiselne so 
delitve na humanizem, tehnologijo ter na tehniške in naravoslovne študije – v tem smislu ne gre 
govoriti o interdisciplinarnosti, saj vse tvori en sam celovit sistem. Za naš prostor ta razstava pomeni 
dopolnitev, nadgradnjo razstave o Leonardu da Vinciju, s koreninami zahodnoevropske misli in 
znanosti.« 
 
Iz slavnostnega nagovora prof. dr. Michaila Sigalasa, predsednika odbora Znanstvenega centra in 
tehnološkega muzeja NOESIS iz Soluna: »Glavni cilj centra Noesis sta populariziranje znanstvenega in 
tehnološkega znanja ter njegovo razširjanje v javnosti z razstavami, filmi, izobraževalnimi programi, 
seminarji in predavanji. Beseda »noesis« v stari in sodobni grščini pomeni »spoznava« ali »človeški 
razum«. S tem ime centra izpostavlja povezavo med njegovimi dejavnostmi in človeškim umovanjem 
ter namen ustanoviteljev, da javnosti omogoči vpogled v znanost in tehnološko znanje.« 
 
Iz slavnostnega govora Thanassis Kontonikolaou, generalnega direktorja Znanstvenega centra in 
tehnološkega muzeja NOESIS iz Soluna: »IDEJA, prva potujoča razstava središča NOESIS, se osredotoča 
na razvoj starogrške misli in iznajditeljstva v nizu znanstvenih in tehnoloških odkritij ter umetniških 
dosežkov. Ponazarja neločljivo vez med razvojem grške znanosti in tehnologije, z izpostavitvijo 
matematike, fizike, astronomije in medicine med znanstvenimi disciplinami ter dosežkov v inženirstvu, 
ladjedelništvu, arhitekturi, telekomunikaciji, hidravliki avtomatskih strojev in merilnih naprav na 
področju tehnologije.« 
 

 
Prostorsko umestitev razstave za našo Galerijo je z grškimi kolegi, ki jih je vodil Leonidas 
Gymnopoulos, izvedla naša dolgoletna zunanja sodelavka, Katarina Štok Pretnar.  
Herojsko prevajalsko in lektorsko delo za razstavo in katalog sta pod strokovnim nadzorom dr. 
Andreja Gasparija, opravili Anina Oblak in Sonja Košmrlj, pri prevajanju je delno sodelovala še 
prevajalka Meta Osredkar.  
 



 
 

Uresničitev razstave sta omogočila  
 
 

Generalna pokroviteljica razstave Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto 
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