
 

anThrOPOS: Πρόςωπα τησ Κύπρου ανά τουσ Αιώνεσ 
 

ΚΤΠΡΙΑΚΟ ΜΟΤΕΙΟ  
(Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων) 

 
18 ΜΑΪΟΤ 2012 – 18 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ 2013 

 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΠΑΡΑΚΕΥΗ, 18 ΜΑΪΟΥ 2012 

 
08:00 - 23:00 Σο Κυπριακό Μουσείο θα είναι ανοικτό και η είσοδος θα είναι 

ελεύθερη. το Μουσείο φέτος θα συνδυαστούν οι εορτασμοί για την Διεθνή 
Ημέρα Μουσείων, την Ευρωπαϊκή Νύκτα Μουσείων και για την Κυπριακή 

Προεδρία του υμβουλίου της Ε.Ε.  
 

την Αίθουσα Περιοδικών Εκθέσεων το Σμήμα Αρχαιοτήτων διοργανώνει 
έκθεση με τίτλο  «anThrOPOS: Πρόσωπα της Κύπρου ανά τους Αιώνες», 
ενταγμένη στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας του υμβουλίου της Ε.Ε. Η 

έκθεση εξερευνά την ανθρώπινη μορφή όπως αυτή παρουσιάζεται στην τέχνη 
της Κύπρου από τη Νεολιθική περίοδο μέχρι σήμερα και εστιάζεται 

συγκεκριμένα στο πρόσωπο. Αρχαίες λίθινες και πήλινες κεφαλές 
αναδεικνύουν τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους αποδίδονταν 

χαρακτηριστικά του προσώπου, κομμώσεις, καλύμματα κεφαλής, και διάφοροι 
τρόποι διακόσμησης (κοσμήματα, τατουάζ κ.ά.) ανά τους αιώνες.  Μέσα από 

την πολυμορφία των απεικονίσεων ο επισκέπτης μπορεί να ανιχνεύσει στοιχεία 

της ατομικής και κοινωνικής ταυτότητας και των τάσεων απεικόνισης του 
προσώπου στην αρχαιότητα. Η αναδρομή αυτή συνεχίζεται με σπάνιες 

φωτογραφίες-πορτραίτα ανθρώπων της Κυπριακής υπαίθρου που έβγαλε τις 
δεκαετίες του 30‟, 40‟ και 50‟ ο Πορφύριος Δίκαιος κατά τη διάρκεια των 

αρχαιολογικών του αναζητήσεων στο νησί. Ο διάλογος αυτός του παρελθόντος 
με το παρόν ολοκληρώνεται με οπτικοακουστική εγκατάσταση εμπνευσμένη 

από πρόσωπα της αρχαιότητας. Πρόκειται για νέο έργο της εικαστικού Χάρις 

Επαμεινώνδα, με τίτλο 'Chronicles'  (2010-εν εξελίξει), 2012. 
 
18:00 – 19:00 & 20:00 – 21:00 Ξεναγήσεις  
 

19:30 (Βιβλιοθήκη): Παρουσίαση της νέας έκδοσης του Σμήματος Αρχαιοτήτων 
«Πρόσωπα και Τόποι της Κύπρου (1933 – 1956): Φωτογραφίες του Πορφύριου 
Δίκαιου στο Τμήμα Αρχαιοτήτων» από την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου.  
 

20:00 - 23:00 Σζαζ μουσική με το σχήμα DKQ και δεξίωση στον κήπο του 
Κυπριακού Μουσείου. 

 
 

 
 

ΣΜΗΜΑ ΑΡΧΑΙΟΣΗΣΩΝ    
 

(Οδός Μουσείου 1, Λευκωσία, 1516, τηλ. 22865854, www.mcw.gov.cy/da) 

http://www.mcw.gov.cy/da


 

anThrOPOS: Faces of Cyprus through the Ages 
 

CYPRUS MUSEUM 
(Special Exhibition Hall) 

 
18 MAY 2012 – 18 JANUARY 2013 

 

PROGRAM 

FRIDAY, 18 MAY 2012 

08:00 - 23:00 The Cyprus Museum will be open and entry will be free. At 
the Museum this year, celebrations for International Museum Day, the 

European Night of Museums and Cyprus‟ Presidency of the Council of the 
E.U. will be combined. 

An exhibition entitled: “anThrOPOS: Faces of Cyprus through the Ages” will 

be organised in the Cyprus Museum‟s Special Exhibition Hall. The exhibition 

explores the human form as it is represented in the art of Cyprus from the 

Neolithic period until today, focusing specifically on depictions of the human 

face. Ancient stone and terracotta heads will be presented and emphasis will 

be placed on facial features, hairstyles, headdresses as well as various other 

mediums of body ornamentation (jewellery, tattoos etc) as depicted through 

the ages. Through this variety of representations the visitor will be able to 

trace features which highlight the concept of personal and group identity as 

well as trends in face representation throughout antiquity. The visitor‟s 

journey will continue with an exhibition of unique photographic portraits of 

Cypriot villagers taken in the 30‟s, 40‟ and 50‟s by Porphyrios Dikaios during 

his archaeological explorations of the island. This dialogue of past and 

present is completed with an audiovisual installation by Haris Epaminonda, 

inspired by faces of the past. The artist‟s 2012 project is a new addition to 

her ongoing work entitled „Chronicles’ (2010-ongoing).  

18:00 – 19:00 & 20:00 – 21:00 Guided tours 

19:30 (Library): The new publication of the Department of Antiquities titled: 

“Faces and Places of Cyprus (1933-1956): Porphyrios Dikaios’ Photographs at 

the Department of Antiquities” will be presented by Professor Euphrosyne 

Rizopoulou-Egoumenidou, University of Cyprus. 

20:00 - 23:00 Live jazz music with DKQ and reception in the gardens of the 

Cyprus Museum. 

 

DEPARTMENT OF ANTIQUITIES     

(1 Museum Street, Nicosia, tel.: 22865854, www.mcw.gov.cy/da)                                      

http://www.mcw.gov.cy/da

