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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

«…δημιουργώντας δίπλα σε μία ουρά»! 

στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης  

 

Αυτές τις ημέρες οι επισκέπτες του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης – Πανεπιστήμιο 

Κρήτης έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο τη δημιουργία μιας 

ζωγραφιάς σε μεγάλη διάσταση που γίνεται στην αυλή του Ερευνότοπου!  

Ο Λευτέρης Δελήμπασης και η Άλκηστις Παπαδοφραγκάκη, φοιτητές της Σχολής 

Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκπονούν στο ΜΦΙΚ-ΠΚ 

την πρακτική τους άσκηση μέσα από ένα project εμπνευσμένο από το κρητικό περιβάλλον. 

«Η ιδέα ήταν να δώσουμε λίγο χρώμα στον κήπο του Ερευνότοπου τοποθετώντας τους 

δεινόσαυρους σε ένα οικοσύστημα της Κρήτης. Τα τοπία επιλέχθηκαν προσεκτικά 

μελετώντας το βιβλίο «Κρήτη, μια ήπειρος σ’ ένα νησί»*, καθώς φανταστήκαμε ότι οι 

δεινόσαυροι, μέρος της έκθεσης του ΜΦΙΚ-ΠΚ «Δεινόσαυροι-Extreme», θα μπορούσαν να 

ενταχθούν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Τα τοπία που δημιουργούμε είναι «Το φαράγγι του 

Πρέβελη» και το «Κυπαρίσσι στα λευκά όρη». Τα δύο απομακρυσμένα αυτά τοπία ενώνονται 

με τη δημιουργία ενός δικού μας οικοσυστήματος -συνδετικός κρίκος- όπου δεσπόζουν τα 

ενδημικά φυτά της Κρήτης».  

Το ΜΦΙΚ-ΠΚ ευχαριστεί τον Λευτέρη και την Άλκηστη για τη συνεργασία και τους εύχεται 

καλή αποφοίτηση και επιστροφή στην Κρήτη. Η επιστήμη και η τέχνη σε μία πορεία από 

κοινού στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης! 

    

*Το βιβλίο «Κρήτη, μια ήπειρος σ’ ένα νησί» του Δήμου Τσαντίλη εκδόθηκε από το ΜΦΙΚ-ΠΚ σε συνεργασία 

με ολόκληρο το ερευνητικό δυναμικό του Μουσείου, πλαισιώνεται με περισσότερες από 350 έγχρωμες 

φωτογραφίες (και αρκετά σχέδια) και διατίθεται από το Πωλητήριο του ΜΦΙΚ-ΠΚ.  

    

Σας ευχαριστούμε πολύ  
υπεύθυνη Επικοινωνίας 

Στέλλα Χαιρέτη  
Έκθεση Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης -  

Πανεπιστήμιο Κρήτης  
τηλ. : +30 2810 393630 

E mail : info@nhmc.uoc.gr 
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