
Apoxyomenos weer thuis

Uniek bronzen beeldvan de Griekse atleet is weer terug in
Kroatië 





Amsterdam, 3 juni 2016 - Na eenrondreis van 9 jaar, waarbij hij te zien was in tal

van musea, zoals het Louvrein Parijs, het British Museum in Londen en het

Gettymuseum in Los Angeles,keert de Griekse reus terug naar Lošinj in Kroatië.

Daar zal hijondergebracht worden in het nieuwe Apoxyomenos Museum in het

Kvarner paleis. DeApoxyomenos werd in 1997 bij toeval ontdekt na2000 jaar op de

bodem van de Adriatische zee te hebben gelegen. Wetenschappersvermoeden dat

het zware beeld destijds overboord is geduwd om te voorkomen dathet schip zou

gaan kapseizen tijdens een storm. Een andere reden zou kunnenzijn dat ze het

beeld opofferden aan de Goden voor een veilige reis.

 

Het 1m92 grote standbeeld beeldt eenjonge atleet uit met een ‘strigile’ een schraper die werd

gebruikt omolie, stof en zweet van het lichaam te schrapen na een wedstrijd. Op basis vande

gebruikte stijl en materialen werd het beeld tijdens de restauratiegedateerd uit de 2de/1ste eeuw

voor Christus. Het prototype is ouder en dateertuit de 4de eeuw voor Christus. Hetstandbeeld

van Lošinj is het meest volledige en best bewaarde van de achtgekende Apoxyomenos-varianten.

 

Architectenbureau Randić-Turato wasverantwoordelijk voor de verbouwing van het

Apoxyomenos Museum in hetKvarner-paleis te Mali Lošinj. In hetmuseum kunnen bezoekers

aan de hand van smaken, geuren, geluiden en beeldenalles te weten komen over de

Apoxyomenos en de bestemming Lošinj.

Voor meer informatie:

http://visitlosinj.hr/Losinj.aspx?IzbornikId=72

http://croatia.hr/de-DE/Reiseziele/Regionen/Cluster/Kvarner

http://croatia.hr/de-DE/Reiseziele/Regionen/Cluster/Kvarner
http://visitlosinj.hr/Losinj.aspx?IzbornikId=72
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OVER KROATISCH NATIONAAL BUREAU VOOR TOERISME

Over Kroatië

Kroatië heeft een uitgestrekte kustlijn langs de Adriatische Zee, op slechts een steenworp afstand van Centraal-
Europa. Het land beschikt over een rijk cultureel erfgoed. De geschiedenis in combinatie met de jeugdige geest
en de bruisende energie maken Kroatië tot een onweerstaanbare bestemming voor mensen die op zoek zijn naar
diversiteit. Adembenemende natuur, talloze stranden, een rijk gastronomisch aanbod, avontuur, sport en wellness

http://kroatischnationaalbureauvoortoerisme.pr.co/images/212109
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– Kroatië is het hele jaar door de moeite waard om te bezoeken. Verken bijvoorbeeld de oude vestingstad
Dubrovnik, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat, bezoek de verschillende eilanden van de Split-
archipel, ga op truffeljacht in Istrië, ga paragliden over de Plitvicemeren, ontdek Zagreb en zijn oude smalle
straatjes en verborgen steegjes, ga vogels spotten in natuurpark Kopački rit, feest de hele nacht door op het
strand Zrće in Novalja of geniet van een heerlijk ontspannen dagje met het hele gezin op het strand Zlatni Rat:
Kroatië biedt werkelijk voor elk wat wils.

Ga voor meer informatie over dit prachtige vakantieland naar http://croatia.hr/nl

Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerismenewsroom
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