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Εκκζςεισ που προγραμματίηονται για τθν Κυπριακι Προεδρία τθσ ΕΕ το 2012 
 

Σο Σμιμα Αρχαιοτιτων διοργανϊνει τζςςερισ εκκζςεισ ςτο εξωτερικό και μια ςτθν Κφπρο 
με τθν ευκαιρία τθσ Κυπριακισ Προεδρίασ τθσ ΕΕ. 

 
1. Ζκκεςθ «Αρχαία Κφπροσ: Διάλογοι Πολιτιςμών» ςτα Βαςιλικά Μουςεία Τζχνθσ και 

Ιςτορίασ (Musées Royaux d’Art et d’Histoire ) ςτισ Βρυξζλλεσ από τισ 30 Οκτωβρίου 2012 
μζχρι τισ 17 Φεβρουαρίου 2013. 
 

 
 
Η ζκκεςθ αφορά τον πολιτιςμό τθσ Κφπρου από τθν προϊςτορικι περίοδο μζχρι το τζλοσ 
τθσ Ρωμαϊκισ περιόδου. Θα παρουςιαςτοφν μοναδικά αντικείμενα από παλιζσ αλλά και 
νζεσ αναςκαφζσ ςε κεματικζσ ενότθτεσ που αφοροφν : τθ γεωλογία και τουσ πόρουσ του 
νθςιοφ, το εμπόριο/επαφζσ με άλλουσ πολιτιςμοφσ, τθ κρθςκεία, τθν κακθμερινι ηωι και 
το κάνατο, τθ μεταλλουργία, τθ κάλαςςα και το ρόλο που διαδραμάτιςε διαχρονικά, 
ςτουσ ανκρϊπουσ του νθςιοφ, τθ γραφι κλπ. Η ζκκεςθ επίςθσ αφθγείται τθν ιςτορία και 
εξζλιξθ των αναςκαφϊν ςτθν Κφπρο και τον τρόπο που δθμιουργικθκαν οι ςυλλογζσ των 
μεγάλων μουςείων τθσ Ευρϊπθσ. υμπεριλαμβάνονται ωσ εκ τοφτου και αρκετά 
ςθμαντικά αντικείμενα από το Βρετανικό Μουςείο, το Ashmolean τθσ Οξφόρδθσ και τα 
περιςςότερα Βελγικά μουςεία.  
 
Η ζκκεςθ ςυνοδεφεται από κατάλογο ςτθν Γαλλικι, Ολλανδικι και Αγγλικι γλϊςςα.  
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2. Ζκκεςθ «Η Κφπροσ μεταξφ του Βυζαντίου και τησ Δφςησ, 4οσ - 16οσ αι.», (“Chypre entre 

Byzance et l’Occident, IVe-XVIe siècle”) Μουςείο του Λοφβρου, από τισ 28 Οκτωβρίου 
2012 μζχρι τισ 28 Ιανουαρίου 2013. 
 

 
 

 
Η ζκκεςθ παρουςιάηει εκκλθςιαςτικζσ εικόνεσ, χειρόγραφα, γλυπτά, αρχιτεκτονικά μζλθ, 
είδθ αργυροχοΐασ και κεραμικι (ςυνολικά 150 αντικείμενα από πολλά μουςεία τθσ 
Κφπρου και τθσ Γαλλίασ) τα οποία αφθγοφνται τθν ιςτορία τζχνθσ τθσ περιόδου αυτισ που 
χαρακτθρίηεται από ζντονεσ αντικζςεισ. Από τον 4ο αιϊνα - τον πρϊτο βυηαντινό αιϊνα, 
κατά τον οποίο κριάμβευςε θ νζα Χριςτιανικι κρθςκεία ςτθ Ρωμαϊκι Αυτοκρατορία - 
μζχρι τθν κατάλθψθ τθσ Κφπρου από τουσ Οκωμανοφσ το 1571, αναπτφχκθκαν νζεσ 
μορφζσ τζχνθσ ςτθν Κφπρο. 
 
Σθν ζκκεςθ ςυνοδεφει κατάλογοσ ςτθ Γαλλικι γλϊςςα. 
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3. Ζκκεςθ με τίτλο «Κφπροσ, το Νθςί τθσ Αφροδίτθσ» (“Cipro, Isola di Afrodite”) ςτο Palazzo 

del Quirinale, Ρώμθ από τισ 19 Οκτωβρίου 2012 μζχρι τισ 5 Ιανουαρίου 2013. 
 

 
 
Η λατρεία τθσ Αφροδίτθσ είναι ζνα δθμοφιλζσ κζμα λόγω τθσ ςχζςθσ τθσ Κφπρου με τθ 
λατρεία τθσ κεάσ. Η λατρεία τθσ μεγάλθσ κεάσ, είτε αυτι ιταν θ κεά τθσ γονιμότθτασ-
(εγκυμονοφςα μθτζρα, κουροτρόφοσ κλπ.) είτε αργότερα θ κεά τθσ ομορφιάσ και του 
ζρωτα, ωσ αποτζλεςμα τθσ επίδραςθσ από τθν Ελλάδα, αποτελοφςε ςθμαντικό ςτοιχείο 
του πολιτιςμοφ τθσ Κφπρου. 
 
Παρουςιάηονται ςθμαντικά αντικείμενα από μουςεία τθσ Κφπρου που δείχνουν τθ φφςθ 
τθσ λατρείασ και  τισ επιδράςεισ ςτισ διάφορεσ περιόδουσ από τθν Ανατολι και τθ Δφςθ. 
Σθν ζκκεςθ εγκαινίαςαν οι Πρόεδροι τθσ Κυπριακισ Δθμοκρατίασ και τθσ Ιταλίασ ςτισ 17 
Οκτωβρίου 2012. 
 
Η ζκκεςθ ςυνοδεφεται από κατάλογο ςτθν Ιταλικι.  
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4. Ζκκεςθ “City of Gold: The Archaeology of Polis Chrysochous, Cyprus” ςτο Princeton 
University Museum, Η.Π.Α., από τισ 20 Οκτωβρίου 2012 μζχρι τισ 20 Ιανουαρίου 2013.   
 
 
Η ζκκεςθ αυτι επικεντρϊνεται ςτισ αναςκαφζσ του πανεπιςτθμίου του Princeton που εδϊ 
και αρκετά χρόνια αναςκάπτει το βαςίλειο του Μαρίου ςτθ ςθμερινι Πόλθ τθσ 
Χρυςοχοφσ, αλλά και ςτισ παλαιότερεσ αναςκαφζσ ςτον ίδιο χϊρο τόςο του Σμιματοσ 
Αρχαιοτιτων όςο και τθσ ουθδικισ Αποςτολισ,  και τισ ςυνεχιηόμενεσ ςωςτικζσ κυρίωσ 
αναςκαφζσ ςτθν περιοχι.       
                          
Η Κφπροσ , από το τζλοσ ίςωσ τθσ ΤΕΧ (1050π.Χ.) είχε διαχωριςτεί ςε πόλεισ-βαςίλεια. Η 
κάκε πόλθ είχε το δικό τθσ βαςιλιά που ζκοβε τα νομίςματα του με τα ςφμβολα τθσ 
δυναςτείασ του  και με τθ δικι του πολιτικι, ςφμφωνα με τισ πολιτιςμικζσ ςχζςεισ του. 
Μερικά από τα βαςίλεια τθσ Κφπρου είχαν ζντονα Φοινικικζσ επιδράςεισ ενϊ άλλα είχαν  
κυρίωσ Ελλθνικζσ κλίςεισ και ςχζςεισ. Σο Μάριο ιταν ζνα από τα ςπουδαιότερα βαςίλεια 
και  ςτισ πιο πάνω αναςκαφζσ  ζχουν ανευρεκεί εξαίρετα ζργα τζχνθσ που διαφωτίηουν 
τθν ιςτορία του βαςιλείου, τισ επιδράςεισ που δζχτθκε και τθ ςυμβολι του ςτον πολιτιςμό 
όχι μόνο τθσ Κφπρου αλλά και ολόκλθρθσ τθσ Μεςογείου. 

 
Η ζκκεςθ κα ςυνοδεφεται από κατάλογο ςτθν Αγγλικι. 
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5. Ζκκεςθ με τίτλο ‘anThrOPOS: Πρόςωπα τησ Κφπρου ανά τουσ Αιώνεσ» ςτθν Αίκουςα 
Περιοδικϊν Εκκζςεων του Κυπριακοφ Μουςείου από τισ 18 Μαΐου 2012 μζχρι τισ 18 
Ιανουαρίου 2013.  
 

 
 
Η ζκκεςθ εξερευνά τθν ανκρϊπινθ μορφι όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτθν τζχνθ τθσ 
Κφπρου από τθ Νεολικικι περίοδο μζχρι ςιμερα και εςτιάηεται ςυγκεκριμζνα ςτο 
πρόςωπο. Αρχαίεσ λίκινεσ και πιλινεσ κεφαλζσ αναδεικνφουν τουσ ποικίλουσ τρόπουσ με 
τουσ οποίουσ αποδίδονταν χαρακτθριςτικά του προςϊπου, κομμϊςεισ, καλφμματα 
κεφαλισ, και διάφοροι τρόποι διακόςμθςθσ (κοςμιματα, τατουάη κ.ά.) ανά τουσ αιϊνεσ.  
Μζςα από τθν πολυμορφία των απεικονίςεων ο επιςκζπτθσ μπορεί να ανιχνεφςει ςτοιχεία 
τθσ ατομικισ και κοινωνικισ ταυτότθτασ και των τάςεων απεικόνιςθσ του προςϊπου ςτθν 
αρχαιότθτα. Η αναδρομι αυτι ςυνεχίηεται με ςπάνιεσ φωτογραφίεσ-πορτραίτα 
ανκρϊπων τθσ Κυπριακισ υπαίκρου που ζβγαλε τισ δεκαετίεσ του 30’, 40’ και 50’ ο 
Πορφφριοσ Δίκαιοσ κατά τθ διάρκεια των αρχαιολογικϊν του αναηθτιςεων ςτο νθςί. Ο 
διάλογοσ αυτόσ του παρελκόντοσ με το παρόν ολοκλθρϊνεται με οπτικοακουςτικι 
εγκατάςταςθ εμπνευςμζνθ από πρόςωπα τθσ αρχαιότθτασ. Πρόκειται για νζο ζργο τθσ 
εικαςτικοφ Χάρισ Επαμεινϊνδα, με τίτλο 'Chronicles'  (2010-εν εξελίξει), 2012. 

 

Σθν ζκκεςθ ςυνοδεφει θ νζα ζκδοςθ του Σμιματοσ Αρχαιοτιτων με τίτλο «Πρόςωπα και 
Τόποι τησ Κφπρου (1933 – 1956): Φωτογραφίεσ του Πορφφριου Δίκαιου ςτο Τμθμα 
Αρχαιοτθτων». 

 


