Η επόμενη αίθουσα παρουσιάζει μια πινακοθήκη έργων
γνωστών και λιγότερο γνωστών καλλιτεχνών, στα οποία η
κάνναβης παίζει κάποιο ρόλο. Ιμπρεσιονιστές, Ρεαλιστές και
πολλοί Ανατολιστές απεικονίζουν την κάνναβη μερικές φορές
συμβολικά και άλλες καθαρά ως προϊόν απόλαυσης στα έργα
τους.

GR
Το μουσείο της Κάνναβης
Mühlendamm 5 - 10178 Berlin
время работы
Вт - пт 10:00-20:00
Сб - вс 12:00-20:00
стоимость входа
4,50 €, уменьшенный на 3, - €
Групповая скидка от 6 человек
Экскурсии возможны после регистрации
Дети до 10 лет бесплатно

Παντού όπου η κάνναβης ανθίζει υπό φυσικές συνθήκες,
η απολαυστική πτυχή της μπορεί να βρεθεί στην ιθαγενή
κουλτούρα. Ιστορικοί ναργιλέδες πολυτελείας αποδεικνύουν
πόσο διαδεδομένη η απόλαυση του καπνίσματος ήταν στην
αρχαία Αραβία και Περσία. Μέχρι και στην Ινδία και την
Ανατολική Ασία μπορεί να βρεθεί η κάνναβη στα παλαιότερα
τους αρχεία. Ακόμα και νεότερες κουλτούρες όπως ο
Ρασταφαριανισμός είναι παρών.
Το τέλος της έκθεσης ασχολείται με τη νομική κατάσταση της
κάνναβης. Πως μπορούσε ένα φυτό, το οποίο μέχρι και τον
19ο αιώνα ήταν μια αναντικατάστατη πρώτη ύλη σε μόνο λίγες
δεκαετίες να εξαφανιστεί από τα χωράφια και να καταντήσει
ως απλώς ένα ναρκωτικό; Εδώ αναλύεται η επινόηση, η
παγκοσμιοποίηση και η σημερινή κατάσταση της απαγόρευσης
της κάνναβης. Για να μην είναι όλα σοβαρά και αυστηρά,
προσφέρει και ο καλλιτέχνης καμπαρέ Wolfgang Neuss, ο
οποίος απεβίωσε το 1989, μερικά λόγια.
Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις το μουσείο παρουσιάζει και
θεματικές ειδικές εκθέσεις ή οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις.
Δίπλα στην κύρια έκθεση το μαγαζί του μουσείου προσφέρει
διάφορα πράγματα σε σχέση με την κάνναβη, για παράδειγμα
τρόφιμα και βιβλία πάνω στο θέμα.
Το καφέ ανάγνωσης εξυπηρετεί και ως πλατφόρμα για έργα και
επιχειρήσεις οι οποίες σκοπεύουν να κάνουν την κάνναβη πάλι
χρήσιμη ως πρώτη ύλη, φάρμακο και υλικό απόλαυσης.
Το μουσείο κάνναβης είναι ανεξάρτητο και δουλεύει χωρίς
κρατική υποστήριξη.

Общественный транспорт
Автобус 248, M48, остановка Nikolaiviertel
S + U Александерплац около 10 минут,
У Клостерштрассе около 5 минут пешком
контакт
Tel : 0049 (0)30 / 24 24 82 7
info@hanfmuseum.de
www.hanfmuseum.de

μουσείο της Κάνναβης
Βερολίνο

Το μουσείο της Κάνναβης
Είναι η πρώτη και μέχρι σήμερα μόνη διαρκής έκθεση για
το αρχαίο πολιτισμικό φυτό της κάνναβης. Βρίσκεται στην
παλαιότερη συνοικία του Βερολίνου, το Nikolaiviertel.
Η έκθεση αρχίζει με ένα διάγραμμα το οποίο επιδεικνύει
τις πολλαπλές χρήσεις ολόκληρου του φυτού και δίνει μια
επισκόπηση της υπόλοιπης έκθεσης. Ανασκαφές αποκαλύπτουν
το γεγονός ότι ακόμα και πολιτισμοί της εποχής του λίθου
γνώριζαν και χρησιμοποιούσαν την κάνναβη. Με την δημιουργία
της γραφής είναι δυνατόν να μάθουμε πόσο διαδεδομένη ήταν η
καλλιέργεια της κάνναβης στο παρελθόν.
Η ιστορική καλλιέργεια της κάνναβης αποδεικνύει την παρουσία
και σημασία της στην κεντρική Ευρώπη. Το εδαφικό αυτό φυτό
χρειάζεται περίπου τρεις μήνες για να μεγαλώσει σε μέχρι
και τέσσερα μέτρα ύψος. Μετά την συγκομιδή υπήρχαν τρία
στάδια για την παραγωγή ινών, τα οποία ξεκαθαρίζονται από
τα πρωτότυπα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν. Οι ίνες και τα
ξέσματα βρίσκουν χρήση ακόμα και στη μοντέρνα οικολογική
χτίση κατοικιών. Η κάνναβη είναι μια ανανεώσιμη πρώτη ύλη με
πολλές χρήσεις, π.χ. για μόνωση, σανίδες και σύνθετα υλικά.
Η χειροτεχνική επεξεργασία ινών παρουσιάζεται με τη χρήση
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των εργαλείων μιας ιστορικής συνάντησης τεχνιτών του κλάδου
αυτού. Με τη σταθερή συστροφή των ινών της κάνναβης
δημιουργείται μια κλωστή, η οποία μπορεί να πλεχτεί σε ένα
μαντήλι ή να συστραφεί σε ένα σκοινί. Μια μεγάλη πινακίδα
υπoδηλώνει ότι η κάνναβη ήταν αναντικατάστατο υλικό για την
ιστιοπλοΐα. Στην ίδια αυτή αίθουσα βρίσκεται και μία βιτρίνα,
στην οποία μεγαλώνουν φυτά κάνναβης του τύπου «Fedora 17».
Ακολούθως προβάλλεται η παραγωγή της κυτταρίνης από την
κάνναβη και η επεξεργασία της σε υψηλής ποιότητας χαρτί.
Επιπλέον έκθεμα είναι οι σπόροι της κάνναβης και η χρήση τους
ως θρεπτικά δημητριακά και ποιοτικό λάδι. Η ιατρική χρήση της
κάνναβης είναι το τρίτο θέμα στην αίθουσα αυτή. Ένα διάγραμμα
δείχνει την λειτουργία των κανναβινοειδών, τα οποία βρίσκονται
αποκλειστικά στην ρητίνη του φυτού. Επίσης, αναφέρονται και
διάφορες αρρώστιες οι οποίες μπορούν να θεραπευτούν με τη
βοήθεια φαρμάκων τα οποία εμπεριέχουν κάνναβη.

особенно подходит для мелких
животных

строительные материалы
Известь строительные элементы,
глиняные строительные блоки,
картонные плиты

