
Η έκθεση με αφετηρία και κατάληξη τον 
μικρόκοσμο μιας Ιματιοθήκης και θεματικό 
άξονά της την ενδυματολογική συλλογή του 
Λυκείου των Ελληνίδων, 

Λύκειον των Ελληνίδων
Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυµασίας

∆ηµοκρίτου 7, 10671 Κολωνάκι, Τηλ. 210-3629513, Fax. 210-3616690
URL: www.lykeionellinidon.gr, e-mail: museum@lykeionellinidon.gr

Ώρες Λειτουργίας: ∆ευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 14:00

Αποκλειστικός χορηγός της Έκθεσης

Η έκθεση με αφετηρία και κατάληξη τον 
μικρόκοσμο μιας Ιματιοθήκης και θεματικό 
άξονά της την ενδυματολογική συλλογή του 

Μουσείο

Ιστορίας

Εν
δυµασίας

της Ελληνικής 

διερευνά τους λόγους που οδήγησαν στη συγκρότησή της 
μέσα από τα ίδια τα αντικείμενα που την αποτελούν, και 
παράλληλα, παρακολουθεί τον τρόπο διαχείρισής τους.

Τέσσερις μικρές παράλληλες ιστορίες,
 «κατασκευή», «διατήρηση», «παράσταση», «ταξίδι»
– σταθμοί στη «ζωή» της συλλογής –
διηγούνται και ζωντανεύουν 
την πορεία των 100 χρόνων
από το 1911 ως σήμερα.

– σταθμοί στη «ζωή» της συλλογής –
διηγούνται και ζωντανεύουν 
την πορεία των 100 χρόνων

100

µιας «ζω
ντανής» συλλογής 

Επιμέλεια – Σχεδιασμός: Τάνια Βελίσκου
Έρευνα - Κείμενα: Νάντια Μαχά-Μπιζούµη
Επιμέλεια ένδυσης: Μαρία Παπαµιχαλοπούλου (γυναικεία ενδύµατα)
       Βασίλης Χαρισσόπουλος (ανδρικά ενδύµατα)
Εικαστική Επιμέλεια & Ανάρτηση εκθεμάτων: Ζωή Κόνα
Επιμέλεια φωτογραφικού υλικού: Αµαλία Μάρκατζη
Γραφιστικά: Square Opinion
Μετάφραση: Μαρία Σούφρα

∆ιοργάνωση: Τµήµα Εθνικών Ενδυµασιών του Λυκείου των Ελληνίδων
Έφορος: Μαριλένα Κουκουλίθρα-Χαρισσοπούλου

Επιμέλεια – Σχεδιασμός: Τάνια Βελίσκου



This exhibition, which begins and ends at the 
microcosm of a Wardrobe and the main subject 
matter of which revolves around the 

Lyceum Club of Greek Women
Museum of the History of the Greek Costume

7 Demokritou Str., 10671 Κolonaki, Τel.: 210-3629513, Fax: 210-3616690
URL: www.lykeionellinidon.gr, e-mail: museum@lykeionellinidon.gr

Opening days & hours: Monday - Friday 10:00 - 14:00

This exhibition, which begins and ends at the 
microcosm of a Wardrobe and the main subject 
matter of which revolves around the 

Museum 

of the History

Costu
meof the Greek

Costume Collection of Lyceum Club of Greek Women, 
looks into the reasons that led to its formation through 
the very items it consists of, as well as into the handling 
and management of these items.

Four short parallel stories, ‘construction’, ‘preservation’, 
‘performance’, ‘journey’ – turning points in the ‘life’ of the 
collection – narrate and bring back to life the 100-year course 
from 1911 to the present moment.

100

of a “living” collection
Exhibit Curator and Designer: Tania Veliskou
Research - Texts: Nadia Macha-Bizoumi
Costume Dressers: Maria Papamichalopoulou (women’s costumes)
      Vassilis Charissopoulos (men’s costumes)
Artistic Constructions & Mounting: Zoi Kona
Photographic material: Amalia Markatzi
Graphics Development & Productions: Square Opinion
Translation: Maria Soufra

Organiser: The National Costumes Sector of the L.C.G.W.
Ephor: Marilena Koukoulithra-Charissopoulou

Exhibit Curator and Designer: Tania VeliskouTania Veliskou
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