ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΕΘΝΗ ΗΜΕΡΑ ΜΟΤΕΙΩΝ
(18 ΜΑΪΟΤ 2012)
Από ην 1977 θαη θάζε ρξόλν, γηνξηάδεηαη ζηηο 18 Μαΐνπ ζηα κνπζεία παγθνζκίωο, ε Γηεζλήο
Ηκέξα Μνπζείωλ. Η κέξα απηή απνηειεί κηα επθαηξία επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνύ γηα ηε
ζεκαζία ηωλ Μνπζείωλ ζηε δηακόξθωζε ηεο θνηλωλίαο. Σν 2011 ε ζπκκεηνρή ηωλ Μνπζείωλ
δελ είρε πξνεγνύκελν αθνύ ζηηο εθδειώζεηο ζπκκεηείραλ πεξίπνπ 30,000 κνπζεία ζε 100 ρώξεο
παγθνζκίωο.
Σν Σκήκα Αξραηνηήηωλ αλαθνηλώλεη όηη κέζα ζηα πιαίζηα ηωλ ενξηαζκώλ γηα ηε Γηεζλή Ηκέξα
Μνπζείωλ όια ηα Μνπζεία ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήηωλ ζα έρνπλ ειεύζεξε είζνδν ελώ
πξνγξακκαηίδνληαη νη αθόινπζεο εθδειώζεηο ζηηο 15, 17 θαη 18 Μαΐνπ 2012:
ΣΡΙΣΗ, 15 ΜΑΪΟΤ 2012
Σοπικό Μοσζείο Κοσρίοσ
(Επιζκοπή, ηηλ.: 25932750, 99442458, 99419938)
18:30 Ξελάγεζε επηζθεπηώλ ζην Μνπζείν
19:30 Γηάιεμε «Κούπιον: Τα Μνημεία και ηο Μοςζείο» από ηνλ αλαζθαθέα ηνπ Αξραηνινγηθνύ
Χώξνπ Κνπξίνπ Γξ. Γήκν Χξήζηνπ
20:00 πλαπιία «Παιδεμοί ηος Έπωηα» κε ην Μνπζηθό ρήκα Κύππιδα Φωνή

ΠΕΜΠΣΗ, 17 ΜΑΪΟΤ 2012
Σοπικό Μοσζείο Αρταίοσ Ιδαλίοσ
(Ιδάλιο, ηηλ. 22444818)
17:30 Ξελάγεζε ζην Μνπζείν
18:00 Ξελάγεζε ζηνλ Αξραηνινγηθό Χώξν Αξραίνπ Ιδαιίνπ
19:15 Χαηξεηηζκνί ζην πξναύιην ηνπ Μνπζείνπ
19:30 Παξνπζίαζε από καζεηέο ηνπ Λπθείνπ Ιδαιίνπ ηεο έξεπλαο θαη ηωλ εξγαζηώλ ηνπο γηα ην
Αξραίν Ιδάιην.
19:45 Πξνβνιή ηαηλίαο γηα ηελ θαηαζθεπή αληηγξάθνπ ηεο Χάιθηλεο Πηλαθίδαο ηνπ Ιδαιίνπ.
20:30 Ξελάγεζε ζην Μνπζείν
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήιωζεο ζα ππάξρεη έθζεζε εξγαζηώλ, αληηθεηκέλωλ θαη δωγξαθηθήο
ηωλ καζεηώλ ηωλ ζρνιείωλ ηνπ Γήκνπ Ιδαιίνπ.
Σοπικό Μοσζείο Παραδοζιακής Κενηηηικής και Αργσροτοΐας, Λεύκαρα
(Οικία Πάηζαλοσ, Λεύκαρα, ηηλ.: 24342326)
11:30 - 13:00 Ο Πνιηηηζηηθόο Όκηινο Λεπθάξωλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Αξραηνηήηωλ θαη
ην Γεκαξρείν Λεπθάξωλ δηνξγαλώλεη παξάζηαζε Καξαγθηόδε γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνύ
ρνιείνπ θαη ηνπ Νεπηαγωγείνπ Λεπθάξωλ.
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ΠΑΡΑΚΕΤΗ, 18 ΜΑΪΟΤ 2012
Κσπριακό Μοσζείο:
(Οδός Μοσζείοσ 1, Λεσκωζία, 1516, ηηλ. 22865854, www.mcw.gov.cy/da)
08:00 - 23:00: Σν Κππξηαθό Μνπζείν ζα είλαη αλνηθηό θαη ε είζνδνο ζα είλαη ειεύζεξε. ην
Κππξηαθό Μνπζείν θέηνο ζα ζπλδπαζηνύλ νη ενξηαζκνί γηα ηελ Γηεζλή Ηκέξα Μνπζείωλ θαη
ηελ Δπξωπαϊθή Νύθηα Μνπζείωλ.
ΑΙΘΟΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΕΚΘΕΕΩΝ
«anThrOPOS: Πρόσωπα της Κύπροσ ανά τοσς Αιώνες»
Γηάξθεηα έθζεζεο: 18 Μαΐνπ 2012 – 18 Ιαλνπαξίνπ 2013
ηελ Αίζνπζα Πεξηνδηθώλ Δθζέζεωλ δηνξγαλώλεηαη έθζεζε κε ηίηιν «anThrOPOS: Ππόζωπα
ηηρ Κύππος ανά ηοςρ Αιώνερ», εληαγκέλε ζηα πιαίζηα ηεο Κππξηαθήο Πξνεδξίαο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. Η έθζεζε εμεξεπλά ηελ αλζξώπηλε κνξθή όπωο απεηθνλίδεηαη ζηελ ηέρλε
ηεο Κύπξνπ από ηε Νενιηζηθή πεξίνδν κέρξη ζήκεξα θαη εζηηάδεηαη ζπγθεθξηκέλα ζην
πξόζωπν. Αξραίεο ιίζηλεο θαη πήιηλεο θεθαιέο αλαδεηθλύνπλ ηνπο πνηθίινπο ηξόπνπο κε ηνπο
νπνίνπο απνδίδνληαλ ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνζώπνπ, θνκκώζεηο, θαιύκκαηα θεθαιήο, θαη
δηάθνξνη ηξόπνη θόζκεζεο ηνπ πξνζώπνπ (θνζκήκαηα, ηαηνπάδ θ.ά.) αλά ηνπο αηώλεο. Μέζα
από ηελ πνιπκνξθία ηωλ απεηθνλίζεωλ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα αληρλεύζεη ζηνηρεία ηεο
αηνκηθήο θαη θνηλωληθήο ηαπηόηεηαο θαη ηωλ ηάζεωλ απεηθόληζεο ηνπ πξνζώπνπ ζηελ
αξραηόηεηα. Η αλαδξνκή απηή ζπλερίδεηαη κε ζπάληεο θωηνγξαθίεο-πνξηξαίηα αλζξώπωλ ηεο
Κππξηαθήο ππαίζξνπ πνπ έβγαιε ηηο δεθαεηίεο ηνπ 30’, 40’ θαη 50’ ν Πνξθύξηνο Γίθαηνο θαηά
ηε δηάξθεηα ηωλ αξραηνινγηθώλ ηνπ αλαδεηήζεωλ ζην λεζί. Ο δηάινγνο απηόο ηνπ παξειζόληνο
κε ην παξόλ νινθιεξώλεηαη κε νπηηθναθνπζηηθή εγθαηάζηαζε εκπλεπζκέλε από πξόζωπα ηεο
αξραηόηεηαο. Πξόθεηηαη γηα λέν έξγν ηεο εηθαζηηθνύ Χάξηο Δπακεηλώλδα, κε ηίηιν 'Chronicles'
(2010-εν εξελίξει), 2012.
Η έθζεζε ζα ζπλνδεύεηαη από ηε λέα έθδνζε ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήηωλ «Ππόζωπα και Τόποι
ηηρ Κύππος (1933-1956): Φωηογπαθίερ ηος Ποπθύπιος Δίκαιος ζηο Τμήμα Απσαιοηήηων»
18:00 – 19:00 & 20:00 – 21:00: Ξελαγήζεηο
19:30 (Βηβιηνζήθε): Παξνπζίαζε ηεο λέαο έθδνζεο ηνπ Σκήκαηνο Αξραηνηήηωλ «Ππόζωπα και
Τόποι ηηρ Κύππος (1933 – 1956): Φωηογπαθίερ ηος Ποπθύπιος Δίκαιος ζηο Τμήμα Απσαιοηήηων»
από ηελ Καζεγήηξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, Δπθξνζύλε Ρηδνπνύινπ-Ηγνπκελίδνπ.
20:00 - 23:00 Σδαδ κνπζηθή κε ην ζρήκα DKQ θαη δεμίωζε ζηνλ θήπν ηνπ Κππξηαθνύ
Μνπζείνπ.
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