
ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

∆ηµοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαµπή
Οδός Αµµοχώστου 55-59, εντός των τειχών Λευκωσία 
τηλ.: 22496930, www.printmaking.cy

Εθνολογικό Μουσείο 
(Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου)
Οδός Πατριάρχου Γρηγορίου 20, εντός των τειχών Λευκωσία 
τηλ.: 22305316, antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy  
www.mcw.gov.cy/da
Facebook/Instagram: Department of Antiquities Cyprus

Θέατρο Πόλης – ΟΠΑΠ
Οδός Τεµπών 10-12, 1016 εντός των τειχών Λευκωσία 
τηλ.: 22797400, www.nimac.org.cy 

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)
Οδός Ερµού 285, εντός των τειχών Λευκωσία 
τηλ.: 22 300994, cvar.severis.org, info@severis.org 

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης - MAJESTIC
Λεωφ. Στασίνου & Κρήτης 1, 1060 Λευκωσία
τηλ.: 22458228, stategallery@culture.moec.gov.cy 
Facebook/Instagram: majesticstategallery 

Κυπριακό Μουσείο
Οδός Μουσείου 1, 1097 Λευκωσία, τηλ.: 22865854 
antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy, www.mcw.gov.cy/da
Facebook/Instagram: Department of Antiquities Cyprus  

NiMAC [∆ηµοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, 
Συνεργασία Ίδρυµα Πιερίδη]
Οδός Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016 εντός των τειχών Λευκωσία 
τηλ.: 22797400, www.nimac.org.cy

Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο Λευκωσίας
Ιπποκράτους 15-17, Λαϊκή Γειτονιά, 1011 εντός των τειχών Λευκωσία, 
τηλ.: 22661475, info@leventismuseum.org.cy 
www.leventismuseum.org.cy

Λεβέντειος Πινακοθήκη
Αναστασίου Γ. Λεβέντη 5,1097 Λευκωσία
τηλ.: 22668838, info@leventisgallery.org 
www.leventisgallery.org

Μουσείο Αγώνος
Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, 1016 εντός των τειχών Λευκωσία 
(έναντι Παγκυπρίου Γυµνασίου) 
τηλ.: 22305878, info@mouseioagonos.org.cy 

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών 
Πλατεία Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, παλαιό Αρχιεπισκοπικό µέγαρο, 
εντός αυλής παλαιού Καθεδρικού Ναού Αγίου Ιωάννη Θεολόγου, 
Παλαιά Λευκωσία, τηλ.: 22432578, www.cypriotstudies.org

Πολιτιστικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου
Φανερωµένης 86-90, εντός των τειχών Λευκωσία 
τηλ.: 22128157, info@cultural.bankofcyprus.com 
www.boccf.org

Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου
∆άλι, τηλ.: 22444818, www.mcw.gov.cy/da
Facebook/Instagram: Department of Antiquities Cyprus 

 
 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας
Πλατεία Καλογραίων, Λάρνακα,
τηλ.: 24304169, antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
www.mcw.gov.cy/da
Facebook/Instagram: Department of Antiquities Cyprus  

Καλλινίκειο ∆ηµοτικό Μουσείο Αθηένου
Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 2,  
7600 Αθηένου, Λάρνακα, τηλ. 24524002 / 24811370 
athienoumuseum.org.cy

Μουσείο Μνήµης Καλαµουργικής, Λιβάδια 
Oδός Αγίας Παρασκευής, Λιβάδια 7060, Λάρνακα 
τηλ.: 24653355, 99208000, 96586392 
demoslivadion@cytanet.com.cy

Παττίχειο ∆ηµοτικό Μουσείο Ιστορικού Αρχείου Λάρνακας 
Πλατεία Ευρώπης, Λεωφόρος Αθηνών, Λάρνακα 
τηλ. 24629333, 24641319, www.larnaka.org.cy 

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λεµεσού
Γωνία Βύρωνος & Α. Σιούκρη (δίπλα στον ∆ηµοτικό Κήπο) 
τηλ.: 25305157, antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy
www.mcw.gov.cy/da
Facebook/Instagram: Department of Antiquities Cyprus

∆ηµοτικό Πολιτιστικό «Κέντρο Πάνος Σολοµωνίδης»
Πάνου Σολοµωνίδη 8, 3032 Λεµεσός, (πρώην Ανδρούτσου), 
τηλ.: 25305157 
https://www.limassolmunicipal.com.cy/el/panos-solomonidis 

Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου (Κάστρο Λεµεσού)
Κοντά στο παλαιό λιµάνι, Λεµεσός, τηλ.: 25305419 
antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy, www.mcw.gov.cy/da
Facebook/Instagram: Department of Antiquities Cyprus
 
ΕΠΑΡΧΙΑ ΠΑΦΟΥ

Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου
Γρίβα ∆ιγενή, Πάφος (Κτήµα), τηλ.: 26955801, 26955802
antiquitiesdept@da.mcw.gov.cy, www.mcw.gov.cy/da 
Facebook/Instagram: Department of Antiquities Cyprus

Μουσεία

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

Η Δύναμη των Μουσείων 

18
 μ

αΐο
υ 2022

EΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ
ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ

 ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

icom.museum

Ε θ ν ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  Κ ύ π ρ ο υ



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ 
ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΥΚΤΑ 
ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2022

Το Τµήµα Αρχαιοτήτων, 
Υπουργείο Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων και η 
Κυπριακή Εθνική Επιτροπή του 
∆ιεθνούς Συµβουλίου 
Μουσείων (ICOM) 
ανακοινώνουν ότι, 
στο πλαίσιο των εορτασµών 
για τη ∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων 
2022 (18 Μαΐου), που φέτος 
έχει ως θέµα: "Η ∆ύναµη των 
Μουσείων" αλλά και την 
Ευρωπαϊκή Νύκτα Μουσείων 
(14 Μαΐου 2022), 
προγραµµατίζεται αριθµός 
εκδηλώσεων, οι περισσότερες 
µε ελεύθερη είσοδο. 

14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ -  26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Λεβέντειος Πινακοθήκη
- Προσωρινή Έκθεση «Synergy: Τέχνη στη Μόδα», 
 Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων.
 Οι επισκέπτες  θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν έναν  
 ενδιαφέροντα διάλογο µεταξύ των έργων από τη συλλογή  
 της Λεβεντείου Πινακοθήκης και των δηµιουργιών υψηλής  
 ραπτικής µε την υπογραφή της διακεκριµένης Kύπριας  
 σχεδιάστριας µόδας Κίκαs Ιωαννίδου και της επιχειρηµατία  
 Μαρίας Νεοπτολέµου. Υπό την επιµέλεια του Filep Motwary.

2 - 31 ΜΑΪΟΥ 2022
Λεβέντειος Πινακοθήκη
- ∆ιαδικτυακή δράση A. G. Leventis Gallery «The Tipsy  
 Curator Guest Edition»: προβολή των βίντεο καθ’ όλη τη  
 διάρκεια του µήνα στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης της  
 Λεβεντείου Πινακοθήκης.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 ΜΑΪΟΥ 2022
Λεβέντειος Πινακοθήκη
- 9:00 - 16:00 Συνέδριο «Μόδα και Παράδοση»,  
 Αµφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης».

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 ΜΑΪΟΥ 2022
Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου (Κάστρο Λεµεσού)                                                                                                  
- 10:00 - 16:00 Αναβίωση επαγγελµάτων του παρελθόντος.  
 Μέσα από την επίσκεψή τους στο Μεσαιωνικό Μουσείο  
 Κύπρου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να  γνωρίσουν  
 τα επαγγέλµατα του παρελθόντος: ξυλογλυπτική,  
 αγιογραφία, αγγειοπλαστική, κεντητική. 
 Απαραίτητη η κράτηση, τηλ. 99279403.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 ΜΑΪΟΥ 2022
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)
- Προκήρυξη του δεύτερου ετήσιου εικαστικού  
 διαγωνισµού για παιδιά (6 –12 ετών) σε συνεργασία 
 µε το Υφυπουργείο Τουρισµού µε τίτλο «Μικροί  
 Ταξιδιώτες στον 21ο αιώνα - Η Κύπρος µέσα από τα 
 µάτια σου» (πληροφορίες στο 22300994)

TΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2022
Εθνολογικό Μουσείο 
(Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου)                                                 
- 19:00 Παρουσίαση του βιβλίου της Ευφροσύνης  
 Ριζοπούλου-Ηγουµενίδου «Κατάστιχον Περιουσίας του  
 ∆ραγοµάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.  
 Συµβολή στην έρευνα του υλικού, κοινωνικού και  
 πνευµατικού βίου της Κύπρου κατά τον 18ο και τις αρχές  
 του 19ου αιώνα», Λευκωσία 2020, Ίδρυµα Αναστάσιος 
 Γ. Λεβέντης. 
 Παρουσίαση του βιβλίου: ∆ρ. Αντώνης Χατζηκυριάκου,  
 Επίκουρος Καθηγητής Οθωµανικής και Τουρκικής Ιστορίας  
 στο Πάντειο Πανεπιστήµιο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα εκτίθενται στον χώρο το 
πρωτότυπο Κατάστιχο του Χατζηγεωργάκη και το πορτραίτο 
του ∆ραγοµάνου σε µινιατούρα, κειµήλια της οικογένειας 
Ε. Γλυκύ.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου   
- 10:00  Ξενάγηση από Αρχαιολογικό Λειτουργό 
 του Τµήµατος Αρχαιοτήτων 
 (κρατήσεις απαραίτητες τηλ.: 26955801, 26955802)

∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολοµωνίδης»
- 19:00 ∆ιάλεξη «Η ιστορία του Αρχαιολογικού   
 Μουσείου Επαρχίας Λεµεσού» από τον Αρχαιολογικό   
 Λειτουργό του Τµήµατος Αρχαιοτήτων, Γιάννη Βιολάρη.

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΗΣ – ΟΠΑΠ 
- 16:30 - 17:30  Ξενάγηση στα ελληνικά στην έκθεση 
 της ∆έσπως Φρειδερίκου «Ρωµαϊκά χρόνια – το Ταξίδι   
 συνεχίζεται» για οικογένειες µε παιδιά. Εκπαιδευτικό υλικό 
 θα δοθεί σε όλα τα παιδιά που θα παρευρεθούν. 
 (Κρατήσεις απαραίτητες στο 22797400)

Καλλινίκειο ∆ηµοτικό Μουσείο Αθηένου
- 10:00  Περιοδική Έκθεση µε θέµα «Μουσειακά εκθέµατα   
 µέσα από τα µάτια των παιδιών».
 (∆ιάρκεια έκθεσης µέχρι 14 Ιουνίου 2022, ∆ευτέρα – Παρασκευή 
 8:00 – 14:30)

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)                             
- 11:00 - 12:00 Ξενάγηση στο CVAR από τη δρα Ρίτα Σεβέρη  
 στα Αγγλικά 
- 15:00 - 16:00 Ξενάγηση στο CVAR από τη δρα Ρίτα Σεβέρη  
 στα Ελληνικά  (κρατήσεις στο 22 300994)

Κυπριακό Μουσείο   
- 8:00 - 21:00 Το Κυπριακό Μουσείο θα είναι ανοικτό 
 µε ελεύθερη είσοδο
 Περιηγηθείτε στην έκθεση του Μουσείου µε την ακουστική   
 ξενάγηση που διατίθεται δωρεάν σε έξι γλώσσες (ελληνικά,  
 αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά και ρωσικά).
 Θεµατικές διαδροµές µε την τσάντα εξερεύνησης:   
 «Ανακαλύπτω τη Θεά Αφροδίτη» & «Ανακαλύπτω τα   
 Μυθικά Τέρατα».

Λεβέντειος Πινακοθήκη                                             
Προσωρινή Έκθεση «Ιωάννης Κισσονέργης – Απεικονίζοντας τη 
Γυναικεία Σαγήνη», Αίθουσα Claude Monet 
(διάρκεια έκθεσης: 18 Μαΐου–26 Σεπτεµβρίου 2022)
- 10:00 - 20:00 ∆ωρεάν είσοδος για το κοινό
- 11:00 - 12:00 Ειδική ξενάγηση Director’s Choice: 
 Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις   
 µόνιµες συλλογές της Λεβεντείου Πινακοθήκης και να   
 µάθουν πληροφορίες για τα πιο ξεχωριστά έργα του   
 Μουσείου, όπως τα επέλεξε η ∆ιευθύντρια, Λουκία Λοΐζου   
 Χατζηγαβριήλ.
- 18:00 - 21:00 “The Tipsy Curator Party”
 Συνδυάζουµε τους αγαπηµένους µας πίνακες µε δροσιστικά   
 κοκτέιλ σε µια περιήγηση ανάµεσα σε τέχνη και    
 διασκέδαση. Μετά τις ξεναγήσεις θα ακολουθήσει πάρτι   
 στην αυλή του µουσείου.

 Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο Λευκωσίας        
- 10:00–21:00  Έκθεση «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης»
 Η έκθεση παρουσιάζει τοπιογραφίες της Λευκωσίας, 
 της αγαπηµένης γενέτειρας του ζωγράφου. 
 Πρόκειται για έναν φόρο τιµής στον Λευκωσιάτη Κισσονέργη, 
 τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγµα του 
 στην πόλη µε τον δικό του τρόπο.
 (∆ιάρκεια έκθεσης: 17.05.22- 30.10.22)
- 16:30 – 18:00 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα και δηµιουργικό  
 εργαστήρι «Μικροί περιπατητές µε ακουαρέλες».
 Το πρόγραµµα, που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της   
 έκθεσης «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης», περιλαµβάνει   
 περίπατο στις γειτονιές της παλιάς πόλης και δηµιουργικό   
 εργαστήρι στο Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης του   
 Μουσείου. Απαραίτητη κατά τον περίπατό µας είναι η   
 συνοδεία των παιδιών από έναν ενήλικα. Για παιδιά 5-12   
 χρονών. Συµµετοχή: δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες:
  τηλ. 22661475 (εσωτ.: 106), Email: education@leventismuseum.org.cy
- 17:30–18:30 & 18:30–19:30 Ξενάγηση στην έκθεση 
 «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης»
- 20:30-21:30 Συναυλία “The Power of the City 
 of Museums... The Power of the City”.
 Όλη η Λευκωσία προσκαλείται να γιορτάσει τη 
 ∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων στην εσωτερική αυλή του   
 Μουσείου µε τα ιδιαίτερα ακούσµατα του συγκροτήµατος   
 Monsieur Doumani. Είσοδος: ελεύθερη
 (κρατήσεις απαραίτητες: τηλ.: 22661475 (εσωτ.: 100),
  Email: info@leventismuseum.org.cy)
- 50% έκπτωση σε επιλεγµένες εκδόσεις του Λεβέντειου   
 ∆ηµοτικού Μουσείου Λευκωσίας. Η προσφορά ισχύει   
 από τις 18 έως τις 31 Μαΐου 2022 και µόνο για απευθείας   
 αγορές από το Κατάστηµα του Μουσείου.

Μουσείο Αγώνος                                                                   
- 16:30-20:30 Προβολή ντοκιµαντέρ µε θέµα τον   
 Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 και   
 περιήγηση επισκεπτών στους εκθεσιακούς χώρους 
 του Μουσείου Αγώνος (κρατήσεις απαραίτητες τηλ.: 22305878, 
  info@mouseioagonos.org.cy).

NiMAC [∆ηµοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, 
Συνεργασία Ίδρυµα Πιερίδη]
- 16:00 -18:00 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για παιδιά ηλικίας   
 6 -10 χρόνων βασισµένο στις εικαστικές µας εκθέσεις   
 (κρατήσεις απαραίτητες στο 22797400).
- 18:30 - 19:30  Ξενάγηση στα ελληνικά στις νέες εικαστικές   
 εκθέσεις του NiMAC.

Παττίχειο ∆ηµοτικό Μουσείο Ιστορικού Αρχείου 
Λάρνακας
- 18:00 - 21:00  «Η ∆ύναµη των Μουσείων, Μια νύκτα   
 στο Μουσείο!». Ενηµέρωση, ξενάγηση και δωρεάν   
 αντίγραφο γκραβούρας του φιλόσοφου Ζήνωνα. 
 Μικρή ∆εξίωση. ∆ωρεάν είσοδος.
 (πληροφορίες: 24641319, historicalarchives@larnaka.com). 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18 ΜΑΪΟΥ 2022
Πολιτιστικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου
- 17:00 - 19:00  Ξενάγηση στο Μουσείο Ιστορίας της   
 Κυπριακής Νοµισµατοκοπίας και στην Αρχαιολογική   
 Συλλογή Μουσείου Γεώργιου και Νεφέλης Τσιάπρα Πιερίδη  
 (∆ωρεά Κλειώς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη) από τον   
 Έφορο του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου   
 (κρατήσεις απαραίτητες στο 22128122).

Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου   
Ανοικτό µέχρι τις 20:00.     
- 10:00 & 18:00 Ξενάγηση από ξεναγό 
 (κρατήσεις απαραίτητες στο 22444818). 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18 ΜΑΪΟΥ &
ΠΕΜΠΤΗ, 19 ΜΑΪΟΥ 2022
Μουσείο Μνήµης Καλαµουργικής, Λιβάδια 
- 8:00 - 13:00 Είσοδος ελεύθερη    
 Επίδειξη κατασκευής ειδών καλαθοπλεκτικής, κατασκευή   
 µουσικών οργάνων και άλλων αντικειµένων από καλάµι,   
 δηµιουργία ψηφιδωτού.
 Στο χώρο θα υπάρχει έκθεση παλιάς µαυρόασπρης   
 φωτογραφίας µε θέµα την καλαθοπλεκτική.

ΠΕΜΠΤΗ, 19 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λεµεσού                                                  
- 11:00 Ξενάγηση στην αγγλική από Αρχαιολογικό   
 Λειτουργό του Τµήµατος Αρχαιοτήτων.
- 14:30 Ξενάγηση στην ελληνική από Αρχαιολογικό   
 Λειτουργό του Τµήµατος Αρχαιοτήτων.

∆ηµοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαµπή                                                  
- 20:00 Προβολή ντοκιµαντέρ στην αυλή του Μουσείου 
 για τον Κύπριο ζωγράφο και χαράκτη Τηλέµαχο Κάνθο. 
 Το ντοκιµαντέρ θα προλογίσει ο σκηνοθέτης Πασχάλης   
 Παπαπέτρου. Συµπαραγωγή Συµβουλευτική Επιτροπή   
 Κινηµατογράφου και Tetraktys Films, 1999. ∆ιάρκεια, 
 72 λεπτά (είσοδος ελεύθερη).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου                                     
- 9:00-12:00 «Ζωοαρχαιολογία: εξερευνώντας τη σχέση
 ανθρώπου-ζώων» 
 Παιδιά δηµοτικής εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία   
 να ταξιδέψουν στον χρόνο µε την αρχαιολογία των   
 ζώων, να ανακαλύψουν οστά και δόντια ζώων, 
 να µαντέψουν ποιο ζώο είναι, να εξερευνήσουν 
 τη σχέση ανθρώπου – ζώων στο παρελθόν. 
 Ιδέα - Σχεδιασµός: ∆ρ Άγγελος Χατζηκουµής  
- 9:00-12:00 «Γίνοµαι Αγγειοπλάστης για µία µέρα»
 Ο αγγειοπλάστης Αυγουστίνος Κοντός φέρνει στον κήπο   
 του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάφου τον τροχό   
 αγγειοπλαστικής του και διδάσκει την τέχνη του τροχού   
 σε παιδιά δηµοτικής εκπαίδευσης.
- 9:00-12:00 «Αρχαιολογική Αποστολή»
 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για παιδιά δηµοτικής εκπαίδευσης  
 που αφορά τη γνωριµία των παιδιών µε το επάγγελµα του   
 αρχαιολόγου. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν   
 αρχαιολόγοι και να κάνουν µία µικρή ανασκαφή µε   
 φτυαράκια, πινέλα, να συµπληρώσουν το ηµερολόγιο του   
 αρχαιολόγου, να φωτογραφήσουν, να σχεδιάσουν, 
 να καταγράψουν και να συγκολλήσουν τα ευρήµατα.

Εθνολογικό Μουσείο (Οικία Χατζηγεωργάκη 
Κορνέσιου)                               
- 19:30 Εγκαίνια έκθεσης “Shifting identities –
 a tale of dissolving narratives” 
 (διάρκεια έκθεσης: 20 Μάϊου–30 Ιουνίου 2022)
 Η έκθεση, σε επιµέλεια του δρος Κώστα Πράπογλου  
 οργανώνεται από την BPRarts Cultural Management σε  
 συνεργασία µε το Τµήµα Αρχαιοτήτων Κύπρου και µε  
 χρηµατοδότηση από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του  
 Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και  
 Νεολαίας. Περιλαµβάνει έργα σύγχρονης τέχνης  
 ανταποκρινόµενα στον χώρο (site-specific) από έξι  
 καλλιτέχνιδες των οποίων η πρακτική εµπνέεται 
 από την υπόσταση του ίδιου του αρχοντικού του  
 Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, εγκιβωτίζοντας το µοναδικό  
 µικρο-περιβάλλον του που αναπτύσσει διαρκή 
 διάλογο µε τον άµεσο περίγυρό του. 
 Στα εγκαίνια θα παρουσιαστεί η επιτελεστική δράση  
 (performance) “Shapes of Water” της   
 χορογράφου/περφόρµερ Αριάννας Οικονόµου. 
Συµµετέχουσες: Αικατερίνη Γεγησιάν (Ελλάδα-Αγγλία), 
Ελίνα Ιωάννου (Κύπρος), Μαριάννα Κωνσταντή (Κύπρος), 
Βάνα Ντατσούλη (Ελλάδα), Αριάννα Οικονόµου (Κύπρος), 
Belle Shafir (Ισραήλ).

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)
- 18:00-19:00: Μια βόλτα στην παλιά Λευκωσία µε τα  
 κατοικίδιά σας µαζί µε τη δρα Ρίτα Σεβέρη σε συνεργασία  
 µε το Cyprus School of Dog Training. Σηµείο συνάντησης:  
 CVAR, οδός Ερµού 285 (κρατήσεις στο 22300994).

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης-Majestic  
 - 17:00-19:00 «Χειρός Νήµατα»: Εργαστήριο   
 δηµιουργικής κίνησης για παιδιά µε συνοδεία ζωντανής  
 µουσικής. Το εργαστήριο είναι site-specific και  
 απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  6 µέχρι 12 ετών. Κατά τη  
 διάρκεια µιας διαδροµής µέσα στην Κρατική Πινακοθήκη  
 Σύγχρονης Τέχνης, οι συµµετέχοντες συνοµιλούν και  
 αλληλεπιδρούν µε επιλεγµένους πίνακες τους οποίους  
 συναντούν στην πορεία τους. Η ζωντανή µουσική, 
 η δηµιουργικότητα, η τέχνη και η φαντασία συναντώνται  
 σε ένα διάλογο σε διαρκή δηµιουργική κίνηση!
 Σχεδιασµός εργαστηρίου, διδασκαλία: Μαρία Καµπέρη  
 Χοροπαιδαγωγός, Μουσική Συνοδεία: Σάββας Θωµά
 (Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων (15). Θα τηρηθεί σειρά  
 προτεραιότητας. Κρατήσεις απαραίτητες στο τηλ. 22458228).

 - 19:15-19:45  Συµφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου -  
 Κλιµάκιο Χάλκινων Πνευστών
 Μουσική Συναυλία µε το Κλιµάκιο Χάλκινων Πνευστών της  
 Συµφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου (25 µέλη), στον  
 κήπο της Κρατικής Πινακοθήκης. 
 Εκπαιδευτής Κλιµακίου: Gareth Griffiths 
 Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση: Γιώργος Κουντούρης   
 Θα ακολουθήσει κοκτέιλ.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΜΑΪΟΥ 2022
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)
- 15:00-18:00 Οpen day στο µουσείο µε τίτλο 
 «H Κύπρος µέσα από τα µάτια των µεταναστών» 
 µε ξεναγήσεις, έκθεση ζωγραφικής και δραστηριότητες 
 για παιδιά. Η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία µε τον  
 οργανισµό Caritas Cyprus. Το αναλυτικό πρόγραµµα 
 θα ανακοινωθεί σύντοµα µέσω της ιστοσελίδας του CVAR:  
 cvar.severis.org/el (πληροφορίες στο 22300994).

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης-Majestic      
- 10:00–12:00 «Μελισσόκηποι Παντού στην Πόλη!:
 Εκπαιδευτική δράση για οικογένειες µε παιδιά 3-8 ετών». 
 Οι µέλισσες, οι σηµαντικότεροι επικονιαστές του πλανήτη,  
 αντιµετωπίζουν σήµερα σοβαρό κίνδυνο µείωσης του  
 πληθυσµού τους λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας,  
 της απώλειας βιότοπων, της κλιµατικής αλλαγής κ.ά.  
 Μέσα από τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται παιδιά και  
 ενήλικες να ευαισθητοποιηθούν για το σοβαρό αυτό  
 κίνδυνο που διατρέχουν οι µέλισσες και τις οικολογικές  
 προεκτάσεις που επιφέρει και να γνωρίσουν πρακτικούς  
 τρόπους µε τους οποίους µπορούν να γίνουν σύµµαχοι  
 τους και να τις προστατέψουν. Η δράση θα υλοποιηθεί  
 στον κήπο της Κρατικής Πινακοθήκης και θα   
 περιλαµβάνει γνωριµία µε έργα Κυπρίων καλλιτεχνών,  
 διαδραστικά παιγνίδια, δηµιουργία και φύτευση  
 «σποροβοµβών» (seed bombs) µε σπόρους   
 µελισσοκοµικών φυτών και ακολούθως µηνιαία  
 παρακολούθηση της εξέλιξης του «µελισσόκηπου» 
 από τους συµµετέχοντες. 
 Στη δράση θα συµµετάσχει η Λειτουργός του Κέντρου  
 Μελισσοκοµίας Κύπρου - Παγκύπριου Συνδέσµου  
 Μελισσοκόµων κα Γεωργία Μιχαηλίδου, µε σκοπό την  
 ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των συµµετεχόντων 
 για τη σηµασία της µέλισσας.
 Εισηγήτρια δράσης:  Έλενα Παναγιώτου   
 (Μουσειοπαιδαγωγός)
 (Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων (µέχρι 10 οικογένειες). 
 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 Κρατήσεις απαραίτητες, στο τηλ. 22458228).

 -16:00–17:00 «Άνθισε Άνοιξη: Εκπαιδευτική δράση 
 για οικογένειες µε παιδιά 3-5 ετών» (Ελληνόφωνο)
 -17:00–18:00 «Άνθισε Άνοιξη: Εκπαιδευτική δράση 
 για οικογένειες µε παιδιά 3-5 ετών» (Αγγλόφωνο)
 Μουσικοκινητικό εργαστήρι όπου τα παιδιά και οι  
 ενήλικες συνοδοί τους θα έχουν την ευκαιρία να  
 «καλέσουν» τα στοιχεία της φύσης σε ένα ξέφρενο  
 ανοιξιάτικο χορό µουσικής και παιχνιδιού στο χώρο της  
 Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης. Τα παιδιά θα  
 µπορέσουν να πειραµατιστούν µε το ρυθµό, την κίνηση  
 και διάφορα µουσικά όργανα και να φτιάξουν µε την  
 σειρά τους τα δικά τους ανοιξιάτικα έργα, µε έµπνευση 
 το έργο του Στας Παράσκου «Παγανιστική Άνοιξη». 
 Μια συνάντηση µοναδική, γεµάτη χρώµατα και ήχους!
 Εισηγήτρια: Ρεβέκκα Κατσαρή-Παιδαγωγός
 (Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων, 10 παιδιά και 
 10 ενήλικες συνοδοί). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  
 Κρατήσεις απαραίτητες, στο τηλ. 22458228).

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΜΑΪΟΥ 2022
Κυπριακό Μουσείο
- 19:00-20:00 «Artistocrats Ensemble»  
 Συναυλία εντός του Κυπριακού Μουσείου 
 µε µουσική του τέλους του 16ου αιώνα από µουσικό  
 σχήµα της Ουγγαρίας.
 Μαρίζα Αναστασιάδη - Σοπράνο
 Judit Felszeghy - Σοπράνο
 Laszlo Blaskovics - Κόντρα Τενόρος
 Marta Gal - Αρπίχορδο
 Katalin Kallay - Αυλοί
 Agnes Kallay - Τσέλο

 Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο Λευκωσίας        
- 10:00–16:30  Έκθεση «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης»
 Η έκθεση παρουσιάζει τοπιογραφίες της Λευκωσίας, 
 της αγαπηµένης γενέτειρας του ζωγράφου. 
 Πρόκειται για έναν φόρο τιµής στον Λευκωσιάτη Κισσονέργη, 
 τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγµα του 
 στην πόλη µε τον δικό του τρόπο.
 (∆ιάρκεια έκθεσης: 17.05.22- 30.10.22)
- 10:30 – 12:00 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα και δηµιουργικό  
 εργαστήρι «Μικροί περιπατητές µε ακουαρέλες».
 Το πρόγραµµα, που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της  
 έκθεσης «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης», περιλαµβάνει  
 περίπατο στις γειτονιές της παλιάς πόλης και δηµιουργικό  
 εργαστήρι στο Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης του  
 Μουσείου. Απαραίτητη κατά τον περίπατό µας είναι η  
 συνοδεία των παιδιών από έναν ενήλικα. Για παιδιά 5-12  
 χρονών. Συµµετοχή: δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες:
  τηλ. 22661475 (εσωτ.: 106), Email: education@leventismuseum.org.cy
- 11:30–12:30  Ξενάγηση στην έκθεση «Χώρα - Ιωάννης  
 Κισσονέργης» 
 (κρατήσεις απαραίτητες: τηλ.: 22661475 
 (εσωτ.: 100),  Email: info@leventismuseum.org.cy)
- 50% έκπτωση σε επιλεγµένες εκδόσεις του   
 Λεβέντειου ∆ηµοτικού Μουσείου  Λευκωσίας. 
 Η προσφορά ισχύει από τις 18 έως τις 31 Μαΐου 2022 
 και µόνο για απευθείας αγορές από το Κατάστηµα 
 του Μουσείου.

Πολιτιστικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου
- 16:00-17:30 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οικογένειες 
 για την έκθεση «Το 21 Αλλιώς». Η Ελληνική Επανάσταση  
 µε φιγούρες και διοράµατα Playmobil, από εκπαιδεύτρια  
 του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου. 
 (Κρατήσεις απαραίτητες στο 22128175).

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου 
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών
- 9:30-13:30 ∆ωρεάν Είσοδος    
 (το τελικό πρόγραµµα στο www.cypriotstudies.org)
 Εκδήλωση αφιερωµένη στη µνήµη της παραδοσιακής  
 κεντήτριας Κυριακής Κώστα από το κατεχόµενο Μάσσαρι  
 Μόρφου.
 Αναβίωση Παραδοσιακών Κυπριακών Χειροτεχνιών, 
 σε συνεργασία µε το Υφυπουργείο Τουρισµού και την  
 Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, του Υπουργείου  
 Ενέργειας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας: 1. Αγγειοπλαστική  
 κόκκινου πηλού, 2. Καλαθοπλεκτική, 3.Λευκαρίτικο  
 κέντηµα, 4. Παρασκευή τρυπητών µακαρονιών 
 µε τη χρήση λεπτού κλαδιού (σκληνίτζι), 5. Υφαντική, 
 6. Κατασκευή καλαµωτού κάνιστρου (τσέστου).

- 10:30 Ξενάγηση στη µόνιµη συλλογή και περιοδική έκθεση  
 του Μουσείου στα Ελληνικά/Αγγλικά. 
- 10:30-11:30 Κυνήγι θησαυρού  από το Σώµα Προσκόπων  
 Κύπρου.
- Χειροποίητες κατασκευές µε λευκαρίτικο, βελονάκι 
 και γαζί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ιδαλιάδες».
- Επίδειξη κατασκευής κεντήµατος «φερβολιτέ» 
 από τον ∆ήµο Καραβά.
- Επίδειξη χρήσης αργαλειού για την κατασκευή ψαθιού  
 («βούφας του ψαθκιού»), µε το Κοινοτικό Συµβούλιο  
 Καπουτίου. 
- Παρασκευή παραδοσιακού σαρώθρου («βρουκαλίου») 
 µε τον Κώστα Αντωνίου.
- Επίδειξη απόσταξης ροδοστάγµατος από την
 κ. Κούλα Ζωνιά.
- 11:00 Κατασκευή φιγούρων καραγκιόζη από τον Χρήστο  
 Χριστοδούλου.
- Κέντηµα µε βελονάκι («σµιλί») και  κατασκευές από  
 κουκκούλι µεταξοσκώληκος από την Στέλλα Καζάνα.
- Εκπαιδευτική δράση µε ζυµάρι από τους   
 µουσειοπαιδαγωγούς των Φίλων του Μουσείου.
- 10:00,12:00 Αφήγηση Λαϊκών Παραµυθιών της Κύπρου  
 από την κ. Μαρία Κονή.
- Προβολή ντοκιµαντέρ: «Καραβάς-κέντηµα φερβολιτέ»  
 (10:00), «Εγκαταλελειµµένη Ύπαιθρος» (11:00), 
 «Η παραδοσιακή µουσική» (12:00),  
 «Η ψυχή του νερού» (13:00).
- 10:30 Παραδοσιακοί και λαϊκοί χοροί
- 40% έκπτωση στις εκδόσεις της Εταιρείας Κυπριακών  
 Σπουδών και προσφορές στο πωλητήριο χειροποίητων ειδών. 
 (Απαιτείται κράτηση θέσεων στο τηλ. 22432578 
 και στο cypriotstudies@gmail.com
 Το πρόγραµµα ενδέχεται να έχει αλλαγές).

ΚΥΡΙΑΚΗ, 22 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου
- 12:00-12:45 Παράσταση "Με τη ∆ύναµη της Αγάπης"  
 (αφήγηση τριών λαϊκών παραµυθιών από διάφορες  
 χώρες). Επιµέλεια/αφήγηση/τραγούδι: Ελενίτσα Γεωργίου,
 µουσική: Ιλιάνα Παύλου. 
 Η παράσταση απευθύνεται σε ενήλικο κοινό και παιδιά  
 άνω των 4 ετών και είναι διαδραστική. Είσοδος δωρεάν.

Πολιτιστικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου
- 11:00-12:30 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οικογένειες 
 για την έκθεση «Το 21 Αλλιώς». Η Ελληνική Επανάσταση  
 µε φιγούρες και διοράµατα Playmobil, από εκπαιδεύτρια  
 του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου. 
 (κρατήσεις απαραίτητες στο 22128175).

ΚΥΡΙΑΚΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας
- 10:00 & 12:00 Ξεναγήσεις από Αρχαιολογικούς  
 Λειτουργούς του Τµήµατος Αρχαιοτήτων. 
 (κρατήσεις απαραίτητες τηλ.: 24304169). 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 IOYNIOY 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας
- 20:00  Συναυλία «Κύπρις» µε την Αλέξια,   
 γιορτάζοντας την επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού  
 Μουσείου Επαρχίας Λάρνακας. 



14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ -  26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Λεβέντειος Πινακοθήκη
- Προσωρινή Έκθεση «Synergy: Τέχνη στη Μόδα», 
 Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων.
 Οι επισκέπτες  θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν έναν  
 ενδιαφέροντα διάλογο µεταξύ των έργων από τη συλλογή  
 της Λεβεντείου Πινακοθήκης και των δηµιουργιών υψηλής  
 ραπτικής µε την υπογραφή της διακεκριµένης Kύπριας  
 σχεδιάστριας µόδας Κίκαs Ιωαννίδου και της επιχειρηµατία  
 Μαρίας Νεοπτολέµου. Υπό την επιµέλεια του Filep Motwary.

2 - 31 ΜΑΪΟΥ 2022
Λεβέντειος Πινακοθήκη
- ∆ιαδικτυακή δράση A. G. Leventis Gallery «The Tipsy  
 Curator Guest Edition»: προβολή των βίντεο καθ’ όλη τη  
 διάρκεια του µήνα στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης της  
 Λεβεντείου Πινακοθήκης.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 ΜΑΪΟΥ 2022
Λεβέντειος Πινακοθήκη
- 9:00 - 16:00 Συνέδριο «Μόδα και Παράδοση»,  
 Αµφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης».

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 ΜΑΪΟΥ 2022
Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου (Κάστρο Λεµεσού)                                                                                                  
- 10:00 - 16:00 Αναβίωση επαγγελµάτων του παρελθόντος.  
 Μέσα από την επίσκεψή τους στο Μεσαιωνικό Μουσείο  
 Κύπρου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να  γνωρίσουν  
 τα επαγγέλµατα του παρελθόντος: ξυλογλυπτική,  
 αγιογραφία, αγγειοπλαστική, κεντητική. 
 Απαραίτητη η κράτηση, τηλ. 99279403.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 ΜΑΪΟΥ 2022
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)
- Προκήρυξη του δεύτερου ετήσιου εικαστικού  
 διαγωνισµού για παιδιά (6 –12 ετών) σε συνεργασία 
 µε το Υφυπουργείο Τουρισµού µε τίτλο «Μικροί  
 Ταξιδιώτες στον 21ο αιώνα - Η Κύπρος µέσα από τα 
 µάτια σου» (πληροφορίες στο 22300994)

TΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2022
Εθνολογικό Μουσείο 
(Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου)                                                 
- 19:00 Παρουσίαση του βιβλίου της Ευφροσύνης  
 Ριζοπούλου-Ηγουµενίδου «Κατάστιχον Περιουσίας του  
 ∆ραγοµάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.  
 Συµβολή στην έρευνα του υλικού, κοινωνικού και  
 πνευµατικού βίου της Κύπρου κατά τον 18ο και τις αρχές  
 του 19ου αιώνα», Λευκωσία 2020, Ίδρυµα Αναστάσιος 
 Γ. Λεβέντης. 
 Παρουσίαση του βιβλίου: ∆ρ. Αντώνης Χατζηκυριάκου,  
 Επίκουρος Καθηγητής Οθωµανικής και Τουρκικής Ιστορίας  
 στο Πάντειο Πανεπιστήµιο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα εκτίθενται στον χώρο το 
πρωτότυπο Κατάστιχο του Χατζηγεωργάκη και το πορτραίτο 
του ∆ραγοµάνου σε µινιατούρα, κειµήλια της οικογένειας 
Ε. Γλυκύ.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου   
- 10:00  Ξενάγηση από Αρχαιολογικό Λειτουργό 
 του Τµήµατος Αρχαιοτήτων 
 (κρατήσεις απαραίτητες τηλ.: 26955801, 26955802)

∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολοµωνίδης»
- 19:00 ∆ιάλεξη «Η ιστορία του Αρχαιολογικού   
 Μουσείου Επαρχίας Λεµεσού» από τον Αρχαιολογικό   
 Λειτουργό του Τµήµατος Αρχαιοτήτων, Γιάννη Βιολάρη.

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΗΣ – ΟΠΑΠ 
- 16:30 - 17:30  Ξενάγηση στα ελληνικά στην έκθεση 
 της ∆έσπως Φρειδερίκου «Ρωµαϊκά χρόνια – το Ταξίδι   
 συνεχίζεται» για οικογένειες µε παιδιά. Εκπαιδευτικό υλικό 
 θα δοθεί σε όλα τα παιδιά που θα παρευρεθούν. 
 (Κρατήσεις απαραίτητες στο 22797400)

Καλλινίκειο ∆ηµοτικό Μουσείο Αθηένου
- 10:00  Περιοδική Έκθεση µε θέµα «Μουσειακά εκθέµατα   
 µέσα από τα µάτια των παιδιών».
 (∆ιάρκεια έκθεσης µέχρι 14 Ιουνίου 2022, ∆ευτέρα – Παρασκευή 
 8:00 – 14:30)

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)                             
- 11:00 - 12:00 Ξενάγηση στο CVAR από τη δρα Ρίτα Σεβέρη  
 στα Αγγλικά 
- 15:00 - 16:00 Ξενάγηση στο CVAR από τη δρα Ρίτα Σεβέρη  
 στα Ελληνικά  (κρατήσεις στο 22 300994)

Κυπριακό Μουσείο   
- 8:00 - 21:00 Το Κυπριακό Μουσείο θα είναι ανοικτό 
 µε ελεύθερη είσοδο
 Περιηγηθείτε στην έκθεση του Μουσείου µε την ακουστική   
 ξενάγηση που διατίθεται δωρεάν σε έξι γλώσσες (ελληνικά,  
 αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά και ρωσικά).
 Θεµατικές διαδροµές µε την τσάντα εξερεύνησης:   
 «Ανακαλύπτω τη Θεά Αφροδίτη» & «Ανακαλύπτω τα   
 Μυθικά Τέρατα».

Λεβέντειος Πινακοθήκη                                             
Προσωρινή Έκθεση «Ιωάννης Κισσονέργης – Απεικονίζοντας τη 
Γυναικεία Σαγήνη», Αίθουσα Claude Monet 
(διάρκεια έκθεσης: 18 Μαΐου–26 Σεπτεµβρίου 2022)
- 10:00 - 20:00 ∆ωρεάν είσοδος για το κοινό
- 11:00 - 12:00 Ειδική ξενάγηση Director’s Choice: 
 Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις   
 µόνιµες συλλογές της Λεβεντείου Πινακοθήκης και να   
 µάθουν πληροφορίες για τα πιο ξεχωριστά έργα του   
 Μουσείου, όπως τα επέλεξε η ∆ιευθύντρια, Λουκία Λοΐζου   
 Χατζηγαβριήλ.
- 18:00 - 21:00 “The Tipsy Curator Party”
 Συνδυάζουµε τους αγαπηµένους µας πίνακες µε δροσιστικά   
 κοκτέιλ σε µια περιήγηση ανάµεσα σε τέχνη και    
 διασκέδαση. Μετά τις ξεναγήσεις θα ακολουθήσει πάρτι   
 στην αυλή του µουσείου.

 Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο Λευκωσίας        
- 10:00–21:00  Έκθεση «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης»
 Η έκθεση παρουσιάζει τοπιογραφίες της Λευκωσίας, 
 της αγαπηµένης γενέτειρας του ζωγράφου. 
 Πρόκειται για έναν φόρο τιµής στον Λευκωσιάτη Κισσονέργη, 
 τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγµα του 
 στην πόλη µε τον δικό του τρόπο.
 (∆ιάρκεια έκθεσης: 17.05.22- 30.10.22)
- 16:30 – 18:00 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα και δηµιουργικό  
 εργαστήρι «Μικροί περιπατητές µε ακουαρέλες».
 Το πρόγραµµα, που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της   
 έκθεσης «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης», περιλαµβάνει   
 περίπατο στις γειτονιές της παλιάς πόλης και δηµιουργικό   
 εργαστήρι στο Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης του   
 Μουσείου. Απαραίτητη κατά τον περίπατό µας είναι η   
 συνοδεία των παιδιών από έναν ενήλικα. Για παιδιά 5-12   
 χρονών. Συµµετοχή: δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες:
  τηλ. 22661475 (εσωτ.: 106), Email: education@leventismuseum.org.cy
- 17:30–18:30 & 18:30–19:30 Ξενάγηση στην έκθεση 
 «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης»
- 20:30-21:30 Συναυλία “The Power of the City 
 of Museums... The Power of the City”.
 Όλη η Λευκωσία προσκαλείται να γιορτάσει τη 
 ∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων στην εσωτερική αυλή του   
 Μουσείου µε τα ιδιαίτερα ακούσµατα του συγκροτήµατος   
 Monsieur Doumani. Είσοδος: ελεύθερη
 (κρατήσεις απαραίτητες: τηλ.: 22661475 (εσωτ.: 100),
  Email: info@leventismuseum.org.cy)
- 50% έκπτωση σε επιλεγµένες εκδόσεις του Λεβέντειου   
 ∆ηµοτικού Μουσείου Λευκωσίας. Η προσφορά ισχύει   
 από τις 18 έως τις 31 Μαΐου 2022 και µόνο για απευθείας   
 αγορές από το Κατάστηµα του Μουσείου.

Μουσείο Αγώνος                                                                   
- 16:30-20:30 Προβολή ντοκιµαντέρ µε θέµα τον   
 Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 και   
 περιήγηση επισκεπτών στους εκθεσιακούς χώρους 
 του Μουσείου Αγώνος (κρατήσεις απαραίτητες τηλ.: 22305878, 
  info@mouseioagonos.org.cy).

NiMAC [∆ηµοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, 
Συνεργασία Ίδρυµα Πιερίδη]
- 16:00 -18:00 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για παιδιά ηλικίας   
 6 -10 χρόνων βασισµένο στις εικαστικές µας εκθέσεις   
 (κρατήσεις απαραίτητες στο 22797400).
- 18:30 - 19:30  Ξενάγηση στα ελληνικά στις νέες εικαστικές   
 εκθέσεις του NiMAC.

Παττίχειο ∆ηµοτικό Μουσείο Ιστορικού Αρχείου 
Λάρνακας
- 18:00 - 21:00  «Η ∆ύναµη των Μουσείων, Μια νύκτα   
 στο Μουσείο!». Ενηµέρωση, ξενάγηση και δωρεάν   
 αντίγραφο γκραβούρας του φιλόσοφου Ζήνωνα. 
 Μικρή ∆εξίωση. ∆ωρεάν είσοδος.
 (πληροφορίες: 24641319, historicalarchives@larnaka.com). 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18 ΜΑΪΟΥ 2022
Πολιτιστικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου
- 17:00 - 19:00  Ξενάγηση στο Μουσείο Ιστορίας της   
 Κυπριακής Νοµισµατοκοπίας και στην Αρχαιολογική   
 Συλλογή Μουσείου Γεώργιου και Νεφέλης Τσιάπρα Πιερίδη  
 (∆ωρεά Κλειώς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη) από τον   
 Έφορο του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου   
 (κρατήσεις απαραίτητες στο 22128122).

Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου   
Ανοικτό µέχρι τις 20:00.     
- 10:00 & 18:00 Ξενάγηση από ξεναγό 
 (κρατήσεις απαραίτητες στο 22444818). 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18 ΜΑΪΟΥ &
ΠΕΜΠΤΗ, 19 ΜΑΪΟΥ 2022
Μουσείο Μνήµης Καλαµουργικής, Λιβάδια 
- 8:00 - 13:00 Είσοδος ελεύθερη    
 Επίδειξη κατασκευής ειδών καλαθοπλεκτικής, κατασκευή   
 µουσικών οργάνων και άλλων αντικειµένων από καλάµι,   
 δηµιουργία ψηφιδωτού.
 Στο χώρο θα υπάρχει έκθεση παλιάς µαυρόασπρης   
 φωτογραφίας µε θέµα την καλαθοπλεκτική.

ΠΕΜΠΤΗ, 19 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λεµεσού                                                  
- 11:00 Ξενάγηση στην αγγλική από Αρχαιολογικό   
 Λειτουργό του Τµήµατος Αρχαιοτήτων.
- 14:30 Ξενάγηση στην ελληνική από Αρχαιολογικό   
 Λειτουργό του Τµήµατος Αρχαιοτήτων.

∆ηµοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαµπή                                                  
- 20:00 Προβολή ντοκιµαντέρ στην αυλή του Μουσείου 
 για τον Κύπριο ζωγράφο και χαράκτη Τηλέµαχο Κάνθο. 
 Το ντοκιµαντέρ θα προλογίσει ο σκηνοθέτης Πασχάλης   
 Παπαπέτρου. Συµπαραγωγή Συµβουλευτική Επιτροπή   
 Κινηµατογράφου και Tetraktys Films, 1999. ∆ιάρκεια, 
 72 λεπτά (είσοδος ελεύθερη).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου                                     
- 9:00-12:00 «Ζωοαρχαιολογία: εξερευνώντας τη σχέση
 ανθρώπου-ζώων» 
 Παιδιά δηµοτικής εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία   
 να ταξιδέψουν στον χρόνο µε την αρχαιολογία των   
 ζώων, να ανακαλύψουν οστά και δόντια ζώων, 
 να µαντέψουν ποιο ζώο είναι, να εξερευνήσουν 
 τη σχέση ανθρώπου – ζώων στο παρελθόν. 
 Ιδέα - Σχεδιασµός: ∆ρ Άγγελος Χατζηκουµής  
- 9:00-12:00 «Γίνοµαι Αγγειοπλάστης για µία µέρα»
 Ο αγγειοπλάστης Αυγουστίνος Κοντός φέρνει στον κήπο   
 του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάφου τον τροχό   
 αγγειοπλαστικής του και διδάσκει την τέχνη του τροχού   
 σε παιδιά δηµοτικής εκπαίδευσης.
- 9:00-12:00 «Αρχαιολογική Αποστολή»
 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για παιδιά δηµοτικής εκπαίδευσης  
 που αφορά τη γνωριµία των παιδιών µε το επάγγελµα του   
 αρχαιολόγου. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν   
 αρχαιολόγοι και να κάνουν µία µικρή ανασκαφή µε   
 φτυαράκια, πινέλα, να συµπληρώσουν το ηµερολόγιο του   
 αρχαιολόγου, να φωτογραφήσουν, να σχεδιάσουν, 
 να καταγράψουν και να συγκολλήσουν τα ευρήµατα.

Εθνολογικό Μουσείο (Οικία Χατζηγεωργάκη 
Κορνέσιου)                               
- 19:30 Εγκαίνια έκθεσης “Shifting identities –
 a tale of dissolving narratives” 
 (διάρκεια έκθεσης: 20 Μάϊου–30 Ιουνίου 2022)
 Η έκθεση, σε επιµέλεια του δρος Κώστα Πράπογλου  
 οργανώνεται από την BPRarts Cultural Management σε  
 συνεργασία µε το Τµήµα Αρχαιοτήτων Κύπρου και µε  
 χρηµατοδότηση από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του  
 Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και  
 Νεολαίας. Περιλαµβάνει έργα σύγχρονης τέχνης  
 ανταποκρινόµενα στον χώρο (site-specific) από έξι  
 καλλιτέχνιδες των οποίων η πρακτική εµπνέεται 
 από την υπόσταση του ίδιου του αρχοντικού του  
 Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, εγκιβωτίζοντας το µοναδικό  
 µικρο-περιβάλλον του που αναπτύσσει διαρκή 
 διάλογο µε τον άµεσο περίγυρό του. 
 Στα εγκαίνια θα παρουσιαστεί η επιτελεστική δράση  
 (performance) “Shapes of Water” της   
 χορογράφου/περφόρµερ Αριάννας Οικονόµου. 
Συµµετέχουσες: Αικατερίνη Γεγησιάν (Ελλάδα-Αγγλία), 
Ελίνα Ιωάννου (Κύπρος), Μαριάννα Κωνσταντή (Κύπρος), 
Βάνα Ντατσούλη (Ελλάδα), Αριάννα Οικονόµου (Κύπρος), 
Belle Shafir (Ισραήλ).

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)
- 18:00-19:00: Μια βόλτα στην παλιά Λευκωσία µε τα  
 κατοικίδιά σας µαζί µε τη δρα Ρίτα Σεβέρη σε συνεργασία  
 µε το Cyprus School of Dog Training. Σηµείο συνάντησης:  
 CVAR, οδός Ερµού 285 (κρατήσεις στο 22300994).

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης-Majestic  
 - 17:00-19:00 «Χειρός Νήµατα»: Εργαστήριο   
 δηµιουργικής κίνησης για παιδιά µε συνοδεία ζωντανής  
 µουσικής. Το εργαστήριο είναι site-specific και  
 απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  6 µέχρι 12 ετών. Κατά τη  
 διάρκεια µιας διαδροµής µέσα στην Κρατική Πινακοθήκη  
 Σύγχρονης Τέχνης, οι συµµετέχοντες συνοµιλούν και  
 αλληλεπιδρούν µε επιλεγµένους πίνακες τους οποίους  
 συναντούν στην πορεία τους. Η ζωντανή µουσική, 
 η δηµιουργικότητα, η τέχνη και η φαντασία συναντώνται  
 σε ένα διάλογο σε διαρκή δηµιουργική κίνηση!
 Σχεδιασµός εργαστηρίου, διδασκαλία: Μαρία Καµπέρη  
 Χοροπαιδαγωγός, Μουσική Συνοδεία: Σάββας Θωµά
 (Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων (15). Θα τηρηθεί σειρά  
 προτεραιότητας. Κρατήσεις απαραίτητες στο τηλ. 22458228).

 - 19:15-19:45  Συµφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου -  
 Κλιµάκιο Χάλκινων Πνευστών
 Μουσική Συναυλία µε το Κλιµάκιο Χάλκινων Πνευστών της  
 Συµφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου (25 µέλη), στον  
 κήπο της Κρατικής Πινακοθήκης. 
 Εκπαιδευτής Κλιµακίου: Gareth Griffiths 
 Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση: Γιώργος Κουντούρης   
 Θα ακολουθήσει κοκτέιλ.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΜΑΪΟΥ 2022
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)
- 15:00-18:00 Οpen day στο µουσείο µε τίτλο 
 «H Κύπρος µέσα από τα µάτια των µεταναστών» 
 µε ξεναγήσεις, έκθεση ζωγραφικής και δραστηριότητες 
 για παιδιά. Η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία µε τον  
 οργανισµό Caritas Cyprus. Το αναλυτικό πρόγραµµα 
 θα ανακοινωθεί σύντοµα µέσω της ιστοσελίδας του CVAR:  
 cvar.severis.org/el (πληροφορίες στο 22300994).

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης-Majestic      
- 10:00–12:00 «Μελισσόκηποι Παντού στην Πόλη!:
 Εκπαιδευτική δράση για οικογένειες µε παιδιά 3-8 ετών». 
 Οι µέλισσες, οι σηµαντικότεροι επικονιαστές του πλανήτη,  
 αντιµετωπίζουν σήµερα σοβαρό κίνδυνο µείωσης του  
 πληθυσµού τους λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας,  
 της απώλειας βιότοπων, της κλιµατικής αλλαγής κ.ά.  
 Μέσα από τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται παιδιά και  
 ενήλικες να ευαισθητοποιηθούν για το σοβαρό αυτό  
 κίνδυνο που διατρέχουν οι µέλισσες και τις οικολογικές  
 προεκτάσεις που επιφέρει και να γνωρίσουν πρακτικούς  
 τρόπους µε τους οποίους µπορούν να γίνουν σύµµαχοι  
 τους και να τις προστατέψουν. Η δράση θα υλοποιηθεί  
 στον κήπο της Κρατικής Πινακοθήκης και θα   
 περιλαµβάνει γνωριµία µε έργα Κυπρίων καλλιτεχνών,  
 διαδραστικά παιγνίδια, δηµιουργία και φύτευση  
 «σποροβοµβών» (seed bombs) µε σπόρους   
 µελισσοκοµικών φυτών και ακολούθως µηνιαία  
 παρακολούθηση της εξέλιξης του «µελισσόκηπου» 
 από τους συµµετέχοντες. 
 Στη δράση θα συµµετάσχει η Λειτουργός του Κέντρου  
 Μελισσοκοµίας Κύπρου - Παγκύπριου Συνδέσµου  
 Μελισσοκόµων κα Γεωργία Μιχαηλίδου, µε σκοπό την  
 ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των συµµετεχόντων 
 για τη σηµασία της µέλισσας.
 Εισηγήτρια δράσης:  Έλενα Παναγιώτου   
 (Μουσειοπαιδαγωγός)
 (Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων (µέχρι 10 οικογένειες). 
 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 Κρατήσεις απαραίτητες, στο τηλ. 22458228).

 -16:00–17:00 «Άνθισε Άνοιξη: Εκπαιδευτική δράση 
 για οικογένειες µε παιδιά 3-5 ετών» (Ελληνόφωνο)
 -17:00–18:00 «Άνθισε Άνοιξη: Εκπαιδευτική δράση 
 για οικογένειες µε παιδιά 3-5 ετών» (Αγγλόφωνο)
 Μουσικοκινητικό εργαστήρι όπου τα παιδιά και οι  
 ενήλικες συνοδοί τους θα έχουν την ευκαιρία να  
 «καλέσουν» τα στοιχεία της φύσης σε ένα ξέφρενο  
 ανοιξιάτικο χορό µουσικής και παιχνιδιού στο χώρο της  
 Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης. Τα παιδιά θα  
 µπορέσουν να πειραµατιστούν µε το ρυθµό, την κίνηση  
 και διάφορα µουσικά όργανα και να φτιάξουν µε την  
 σειρά τους τα δικά τους ανοιξιάτικα έργα, µε έµπνευση 
 το έργο του Στας Παράσκου «Παγανιστική Άνοιξη». 
 Μια συνάντηση µοναδική, γεµάτη χρώµατα και ήχους!
 Εισηγήτρια: Ρεβέκκα Κατσαρή-Παιδαγωγός
 (Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων, 10 παιδιά και 
 10 ενήλικες συνοδοί). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  
 Κρατήσεις απαραίτητες, στο τηλ. 22458228).

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΜΑΪΟΥ 2022
Κυπριακό Μουσείο
- 19:00-20:00 «Artistocrats Ensemble»  
 Συναυλία εντός του Κυπριακού Μουσείου 
 µε µουσική του τέλους του 16ου αιώνα από µουσικό  
 σχήµα της Ουγγαρίας.
 Μαρίζα Αναστασιάδη - Σοπράνο
 Judit Felszeghy - Σοπράνο
 Laszlo Blaskovics - Κόντρα Τενόρος
 Marta Gal - Αρπίχορδο
 Katalin Kallay - Αυλοί
 Agnes Kallay - Τσέλο

 Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο Λευκωσίας        
- 10:00–16:30  Έκθεση «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης»
 Η έκθεση παρουσιάζει τοπιογραφίες της Λευκωσίας, 
 της αγαπηµένης γενέτειρας του ζωγράφου. 
 Πρόκειται για έναν φόρο τιµής στον Λευκωσιάτη Κισσονέργη, 
 τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγµα του 
 στην πόλη µε τον δικό του τρόπο.
 (∆ιάρκεια έκθεσης: 17.05.22- 30.10.22)
- 10:30 – 12:00 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα και δηµιουργικό  
 εργαστήρι «Μικροί περιπατητές µε ακουαρέλες».
 Το πρόγραµµα, που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της  
 έκθεσης «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης», περιλαµβάνει  
 περίπατο στις γειτονιές της παλιάς πόλης και δηµιουργικό  
 εργαστήρι στο Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης του  
 Μουσείου. Απαραίτητη κατά τον περίπατό µας είναι η  
 συνοδεία των παιδιών από έναν ενήλικα. Για παιδιά 5-12  
 χρονών. Συµµετοχή: δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες:
  τηλ. 22661475 (εσωτ.: 106), Email: education@leventismuseum.org.cy
- 11:30–12:30  Ξενάγηση στην έκθεση «Χώρα - Ιωάννης  
 Κισσονέργης» 
 (κρατήσεις απαραίτητες: τηλ.: 22661475 
 (εσωτ.: 100),  Email: info@leventismuseum.org.cy)
- 50% έκπτωση σε επιλεγµένες εκδόσεις του   
 Λεβέντειου ∆ηµοτικού Μουσείου  Λευκωσίας. 
 Η προσφορά ισχύει από τις 18 έως τις 31 Μαΐου 2022 
 και µόνο για απευθείας αγορές από το Κατάστηµα 
 του Μουσείου.

Πολιτιστικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου
- 16:00-17:30 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οικογένειες 
 για την έκθεση «Το 21 Αλλιώς». Η Ελληνική Επανάσταση  
 µε φιγούρες και διοράµατα Playmobil, από εκπαιδεύτρια  
 του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου. 
 (Κρατήσεις απαραίτητες στο 22128175).

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου 
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών
- 9:30-13:30 ∆ωρεάν Είσοδος    
 (το τελικό πρόγραµµα στο www.cypriotstudies.org)
 Εκδήλωση αφιερωµένη στη µνήµη της παραδοσιακής  
 κεντήτριας Κυριακής Κώστα από το κατεχόµενο Μάσσαρι  
 Μόρφου.
 Αναβίωση Παραδοσιακών Κυπριακών Χειροτεχνιών, 
 σε συνεργασία µε το Υφυπουργείο Τουρισµού και την  
 Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, του Υπουργείου  
 Ενέργειας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας: 1. Αγγειοπλαστική  
 κόκκινου πηλού, 2. Καλαθοπλεκτική, 3.Λευκαρίτικο  
 κέντηµα, 4. Παρασκευή τρυπητών µακαρονιών 
 µε τη χρήση λεπτού κλαδιού (σκληνίτζι), 5. Υφαντική, 
 6. Κατασκευή καλαµωτού κάνιστρου (τσέστου).

- 10:30 Ξενάγηση στη µόνιµη συλλογή και περιοδική έκθεση  
 του Μουσείου στα Ελληνικά/Αγγλικά. 
- 10:30-11:30 Κυνήγι θησαυρού  από το Σώµα Προσκόπων  
 Κύπρου.
- Χειροποίητες κατασκευές µε λευκαρίτικο, βελονάκι 
 και γαζί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ιδαλιάδες».
- Επίδειξη κατασκευής κεντήµατος «φερβολιτέ» 
 από τον ∆ήµο Καραβά.
- Επίδειξη χρήσης αργαλειού για την κατασκευή ψαθιού  
 («βούφας του ψαθκιού»), µε το Κοινοτικό Συµβούλιο  
 Καπουτίου. 
- Παρασκευή παραδοσιακού σαρώθρου («βρουκαλίου») 
 µε τον Κώστα Αντωνίου.
- Επίδειξη απόσταξης ροδοστάγµατος από την
 κ. Κούλα Ζωνιά.
- 11:00 Κατασκευή φιγούρων καραγκιόζη από τον Χρήστο  
 Χριστοδούλου.
- Κέντηµα µε βελονάκι («σµιλί») και  κατασκευές από  
 κουκκούλι µεταξοσκώληκος από την Στέλλα Καζάνα.
- Εκπαιδευτική δράση µε ζυµάρι από τους   
 µουσειοπαιδαγωγούς των Φίλων του Μουσείου.
- 10:00,12:00 Αφήγηση Λαϊκών Παραµυθιών της Κύπρου  
 από την κ. Μαρία Κονή.
- Προβολή ντοκιµαντέρ: «Καραβάς-κέντηµα φερβολιτέ»  
 (10:00), «Εγκαταλελειµµένη Ύπαιθρος» (11:00), 
 «Η παραδοσιακή µουσική» (12:00),  
 «Η ψυχή του νερού» (13:00).
- 10:30 Παραδοσιακοί και λαϊκοί χοροί
- 40% έκπτωση στις εκδόσεις της Εταιρείας Κυπριακών  
 Σπουδών και προσφορές στο πωλητήριο χειροποίητων ειδών. 
 (Απαιτείται κράτηση θέσεων στο τηλ. 22432578 
 και στο cypriotstudies@gmail.com
 Το πρόγραµµα ενδέχεται να έχει αλλαγές).

ΚΥΡΙΑΚΗ, 22 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου
- 12:00-12:45 Παράσταση "Με τη ∆ύναµη της Αγάπης"  
 (αφήγηση τριών λαϊκών παραµυθιών από διάφορες  
 χώρες). Επιµέλεια/αφήγηση/τραγούδι: Ελενίτσα Γεωργίου,
 µουσική: Ιλιάνα Παύλου. 
 Η παράσταση απευθύνεται σε ενήλικο κοινό και παιδιά  
 άνω των 4 ετών και είναι διαδραστική. Είσοδος δωρεάν.

Πολιτιστικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου
- 11:00-12:30 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οικογένειες 
 για την έκθεση «Το 21 Αλλιώς». Η Ελληνική Επανάσταση  
 µε φιγούρες και διοράµατα Playmobil, από εκπαιδεύτρια  
 του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου. 
 (κρατήσεις απαραίτητες στο 22128175).

ΚΥΡΙΑΚΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας
- 10:00 & 12:00 Ξεναγήσεις από Αρχαιολογικούς  
 Λειτουργούς του Τµήµατος Αρχαιοτήτων. 
 (κρατήσεις απαραίτητες τηλ.: 24304169). 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 IOYNIOY 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας
- 20:00  Συναυλία «Κύπρις» µε την Αλέξια,   
 γιορτάζοντας την επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού  
 Μουσείου Επαρχίας Λάρνακας. 



14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ -  26 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Λεβέντειος Πινακοθήκη
- Προσωρινή Έκθεση «Synergy: Τέχνη στη Μόδα», 
 Αίθουσα Προσωρινών Εκθέσεων.
 Οι επισκέπτες  θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν έναν  
 ενδιαφέροντα διάλογο µεταξύ των έργων από τη συλλογή  
 της Λεβεντείου Πινακοθήκης και των δηµιουργιών υψηλής  
 ραπτικής µε την υπογραφή της διακεκριµένης Kύπριας  
 σχεδιάστριας µόδας Κίκαs Ιωαννίδου και της επιχειρηµατία  
 Μαρίας Νεοπτολέµου. Υπό την επιµέλεια του Filep Motwary.

2 - 31 ΜΑΪΟΥ 2022
Λεβέντειος Πινακοθήκη
- ∆ιαδικτυακή δράση A. G. Leventis Gallery «The Tipsy  
 Curator Guest Edition»: προβολή των βίντεο καθ’ όλη τη  
 διάρκεια του µήνα στα Μέσα Κοινωνικής ∆ικτύωσης της  
 Λεβεντείου Πινακοθήκης.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 7 ΜΑΪΟΥ 2022
Λεβέντειος Πινακοθήκη
- 9:00 - 16:00 Συνέδριο «Μόδα και Παράδοση»,  
 Αµφιθέατρο «Κωνσταντίνος Λεβέντης».

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14 ΜΑΪΟΥ 2022
Μεσαιωνικό Μουσείο Κύπρου (Κάστρο Λεµεσού)                                                                                                  
- 10:00 - 16:00 Αναβίωση επαγγελµάτων του παρελθόντος.  
 Μέσα από την επίσκεψή τους στο Μεσαιωνικό Μουσείο  
 Κύπρου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να  γνωρίσουν  
 τα επαγγέλµατα του παρελθόντος: ξυλογλυπτική,  
 αγιογραφία, αγγειοπλαστική, κεντητική. 
 Απαραίτητη η κράτηση, τηλ. 99279403.

ΔΕΥΤΕΡΑ, 16 ΜΑΪΟΥ 2022
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)
- Προκήρυξη του δεύτερου ετήσιου εικαστικού  
 διαγωνισµού για παιδιά (6 –12 ετών) σε συνεργασία 
 µε το Υφυπουργείο Τουρισµού µε τίτλο «Μικροί  
 Ταξιδιώτες στον 21ο αιώνα - Η Κύπρος µέσα από τα 
 µάτια σου» (πληροφορίες στο 22300994)

TΡΙΤΗ, 17 ΜΑΪΟΥ 2022
Εθνολογικό Μουσείο 
(Οικία Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου)                                                 
- 19:00 Παρουσίαση του βιβλίου της Ευφροσύνης  
 Ριζοπούλου-Ηγουµενίδου «Κατάστιχον Περιουσίας του  
 ∆ραγοµάνου της Κύπρου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου.  
 Συµβολή στην έρευνα του υλικού, κοινωνικού και  
 πνευµατικού βίου της Κύπρου κατά τον 18ο και τις αρχές  
 του 19ου αιώνα», Λευκωσία 2020, Ίδρυµα Αναστάσιος 
 Γ. Λεβέντης. 
 Παρουσίαση του βιβλίου: ∆ρ. Αντώνης Χατζηκυριάκου,  
 Επίκουρος Καθηγητής Οθωµανικής και Τουρκικής Ιστορίας  
 στο Πάντειο Πανεπιστήµιο.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα εκτίθενται στον χώρο το 
πρωτότυπο Κατάστιχο του Χατζηγεωργάκη και το πορτραίτο 
του ∆ραγοµάνου σε µινιατούρα, κειµήλια της οικογένειας 
Ε. Γλυκύ.

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου   
- 10:00  Ξενάγηση από Αρχαιολογικό Λειτουργό 
 του Τµήµατος Αρχαιοτήτων 
 (κρατήσεις απαραίτητες τηλ.: 26955801, 26955802)

∆ηµοτικό Πολιτιστικό Κέντρο «Πάνος Σολοµωνίδης»
- 19:00 ∆ιάλεξη «Η ιστορία του Αρχαιολογικού   
 Μουσείου Επαρχίας Λεµεσού» από τον Αρχαιολογικό   
 Λειτουργό του Τµήµατος Αρχαιοτήτων, Γιάννη Βιολάρη.

ΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΗΣ – ΟΠΑΠ 
- 16:30 - 17:30  Ξενάγηση στα ελληνικά στην έκθεση 
 της ∆έσπως Φρειδερίκου «Ρωµαϊκά χρόνια – το Ταξίδι   
 συνεχίζεται» για οικογένειες µε παιδιά. Εκπαιδευτικό υλικό 
 θα δοθεί σε όλα τα παιδιά που θα παρευρεθούν. 
 (Κρατήσεις απαραίτητες στο 22797400)

Καλλινίκειο ∆ηµοτικό Μουσείο Αθηένου
- 10:00  Περιοδική Έκθεση µε θέµα «Μουσειακά εκθέµατα   
 µέσα από τα µάτια των παιδιών».
 (∆ιάρκεια έκθεσης µέχρι 14 Ιουνίου 2022, ∆ευτέρα – Παρασκευή 
 8:00 – 14:30)

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)                             
- 11:00 - 12:00 Ξενάγηση στο CVAR από τη δρα Ρίτα Σεβέρη  
 στα Αγγλικά 
- 15:00 - 16:00 Ξενάγηση στο CVAR από τη δρα Ρίτα Σεβέρη  
 στα Ελληνικά  (κρατήσεις στο 22 300994)

Κυπριακό Μουσείο   
- 8:00 - 21:00 Το Κυπριακό Μουσείο θα είναι ανοικτό 
 µε ελεύθερη είσοδο
 Περιηγηθείτε στην έκθεση του Μουσείου µε την ακουστική   
 ξενάγηση που διατίθεται δωρεάν σε έξι γλώσσες (ελληνικά,  
 αγγλικά, γαλλικά, γερµανικά, ιταλικά και ρωσικά).
 Θεµατικές διαδροµές µε την τσάντα εξερεύνησης:   
 «Ανακαλύπτω τη Θεά Αφροδίτη» & «Ανακαλύπτω τα   
 Μυθικά Τέρατα».

Λεβέντειος Πινακοθήκη                                             
Προσωρινή Έκθεση «Ιωάννης Κισσονέργης – Απεικονίζοντας τη 
Γυναικεία Σαγήνη», Αίθουσα Claude Monet 
(διάρκεια έκθεσης: 18 Μαΐου–26 Σεπτεµβρίου 2022)
- 10:00 - 20:00 ∆ωρεάν είσοδος για το κοινό
- 11:00 - 12:00 Ειδική ξενάγηση Director’s Choice: 
 Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις   
 µόνιµες συλλογές της Λεβεντείου Πινακοθήκης και να   
 µάθουν πληροφορίες για τα πιο ξεχωριστά έργα του   
 Μουσείου, όπως τα επέλεξε η ∆ιευθύντρια, Λουκία Λοΐζου   
 Χατζηγαβριήλ.
- 18:00 - 21:00 “The Tipsy Curator Party”
 Συνδυάζουµε τους αγαπηµένους µας πίνακες µε δροσιστικά   
 κοκτέιλ σε µια περιήγηση ανάµεσα σε τέχνη και    
 διασκέδαση. Μετά τις ξεναγήσεις θα ακολουθήσει πάρτι   
 στην αυλή του µουσείου.

 Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο Λευκωσίας        
- 10:00–21:00  Έκθεση «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης»
 Η έκθεση παρουσιάζει τοπιογραφίες της Λευκωσίας, 
 της αγαπηµένης γενέτειρας του ζωγράφου. 
 Πρόκειται για έναν φόρο τιµής στον Λευκωσιάτη Κισσονέργη, 
 τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγµα του 
 στην πόλη µε τον δικό του τρόπο.
 (∆ιάρκεια έκθεσης: 17.05.22- 30.10.22)
- 16:30 – 18:00 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα και δηµιουργικό  
 εργαστήρι «Μικροί περιπατητές µε ακουαρέλες».
 Το πρόγραµµα, που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της   
 έκθεσης «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης», περιλαµβάνει   
 περίπατο στις γειτονιές της παλιάς πόλης και δηµιουργικό   
 εργαστήρι στο Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης του   
 Μουσείου. Απαραίτητη κατά τον περίπατό µας είναι η   
 συνοδεία των παιδιών από έναν ενήλικα. Για παιδιά 5-12   
 χρονών. Συµµετοχή: δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες:
  τηλ. 22661475 (εσωτ.: 106), Email: education@leventismuseum.org.cy
- 17:30–18:30 & 18:30–19:30 Ξενάγηση στην έκθεση 
 «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης»
- 20:30-21:30 Συναυλία “The Power of the City 
 of Museums... The Power of the City”.
 Όλη η Λευκωσία προσκαλείται να γιορτάσει τη 
 ∆ιεθνή Ηµέρα Μουσείων στην εσωτερική αυλή του   
 Μουσείου µε τα ιδιαίτερα ακούσµατα του συγκροτήµατος   
 Monsieur Doumani. Είσοδος: ελεύθερη
 (κρατήσεις απαραίτητες: τηλ.: 22661475 (εσωτ.: 100),
  Email: info@leventismuseum.org.cy)
- 50% έκπτωση σε επιλεγµένες εκδόσεις του Λεβέντειου   
 ∆ηµοτικού Μουσείου Λευκωσίας. Η προσφορά ισχύει   
 από τις 18 έως τις 31 Μαΐου 2022 και µόνο για απευθείας   
 αγορές από το Κατάστηµα του Μουσείου.

Μουσείο Αγώνος                                                                   
- 16:30-20:30 Προβολή ντοκιµαντέρ µε θέµα τον   
 Απελευθερωτικό Αγώνα της ΕΟΚΑ 1955-1959 και   
 περιήγηση επισκεπτών στους εκθεσιακούς χώρους 
 του Μουσείου Αγώνος (κρατήσεις απαραίτητες τηλ.: 22305878, 
  info@mouseioagonos.org.cy).

NiMAC [∆ηµοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, 
Συνεργασία Ίδρυµα Πιερίδη]
- 16:00 -18:00 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για παιδιά ηλικίας   
 6 -10 χρόνων βασισµένο στις εικαστικές µας εκθέσεις   
 (κρατήσεις απαραίτητες στο 22797400).
- 18:30 - 19:30  Ξενάγηση στα ελληνικά στις νέες εικαστικές   
 εκθέσεις του NiMAC.

Παττίχειο ∆ηµοτικό Μουσείο Ιστορικού Αρχείου 
Λάρνακας
- 18:00 - 21:00  «Η ∆ύναµη των Μουσείων, Μια νύκτα   
 στο Μουσείο!». Ενηµέρωση, ξενάγηση και δωρεάν   
 αντίγραφο γκραβούρας του φιλόσοφου Ζήνωνα. 
 Μικρή ∆εξίωση. ∆ωρεάν είσοδος.
 (πληροφορίες: 24641319, historicalarchives@larnaka.com). 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18 ΜΑΪΟΥ 2022
Πολιτιστικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου
- 17:00 - 19:00  Ξενάγηση στο Μουσείο Ιστορίας της   
 Κυπριακής Νοµισµατοκοπίας και στην Αρχαιολογική   
 Συλλογή Μουσείου Γεώργιου και Νεφέλης Τσιάπρα Πιερίδη  
 (∆ωρεά Κλειώς και Σόλωνα Τριανταφυλλίδη) από τον   
 Έφορο του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου   
 (κρατήσεις απαραίτητες στο 22128122).

Τοπικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχαίου Ιδαλίου   
Ανοικτό µέχρι τις 20:00.     
- 10:00 & 18:00 Ξενάγηση από ξεναγό 
 (κρατήσεις απαραίτητες στο 22444818). 

ΤΕΤΑΡΤΗ, 18 ΜΑΪΟΥ &
ΠΕΜΠΤΗ, 19 ΜΑΪΟΥ 2022
Μουσείο Μνήµης Καλαµουργικής, Λιβάδια 
- 8:00 - 13:00 Είσοδος ελεύθερη    
 Επίδειξη κατασκευής ειδών καλαθοπλεκτικής, κατασκευή   
 µουσικών οργάνων και άλλων αντικειµένων από καλάµι,   
 δηµιουργία ψηφιδωτού.
 Στο χώρο θα υπάρχει έκθεση παλιάς µαυρόασπρης   
 φωτογραφίας µε θέµα την καλαθοπλεκτική.

ΠΕΜΠΤΗ, 19 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λεµεσού                                                  
- 11:00 Ξενάγηση στην αγγλική από Αρχαιολογικό   
 Λειτουργό του Τµήµατος Αρχαιοτήτων.
- 14:30 Ξενάγηση στην ελληνική από Αρχαιολογικό   
 Λειτουργό του Τµήµατος Αρχαιοτήτων.

∆ηµοτικό Μουσείο Χαρακτικής Χαµπή                                                  
- 20:00 Προβολή ντοκιµαντέρ στην αυλή του Μουσείου 
 για τον Κύπριο ζωγράφο και χαράκτη Τηλέµαχο Κάνθο. 
 Το ντοκιµαντέρ θα προλογίσει ο σκηνοθέτης Πασχάλης   
 Παπαπέτρου. Συµπαραγωγή Συµβουλευτική Επιτροπή   
 Κινηµατογράφου και Tetraktys Films, 1999. ∆ιάρκεια, 
 72 λεπτά (είσοδος ελεύθερη).

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 20 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου                                     
- 9:00-12:00 «Ζωοαρχαιολογία: εξερευνώντας τη σχέση
 ανθρώπου-ζώων» 
 Παιδιά δηµοτικής εκπαίδευσης θα έχουν την ευκαιρία   
 να ταξιδέψουν στον χρόνο µε την αρχαιολογία των   
 ζώων, να ανακαλύψουν οστά και δόντια ζώων, 
 να µαντέψουν ποιο ζώο είναι, να εξερευνήσουν 
 τη σχέση ανθρώπου – ζώων στο παρελθόν. 
 Ιδέα - Σχεδιασµός: ∆ρ Άγγελος Χατζηκουµής  
- 9:00-12:00 «Γίνοµαι Αγγειοπλάστης για µία µέρα»
 Ο αγγειοπλάστης Αυγουστίνος Κοντός φέρνει στον κήπο   
 του Αρχαιολογικού Μουσείου Πάφου τον τροχό   
 αγγειοπλαστικής του και διδάσκει την τέχνη του τροχού   
 σε παιδιά δηµοτικής εκπαίδευσης.
- 9:00-12:00 «Αρχαιολογική Αποστολή»
 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για παιδιά δηµοτικής εκπαίδευσης  
 που αφορά τη γνωριµία των παιδιών µε το επάγγελµα του   
 αρχαιολόγου. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν   
 αρχαιολόγοι και να κάνουν µία µικρή ανασκαφή µε   
 φτυαράκια, πινέλα, να συµπληρώσουν το ηµερολόγιο του   
 αρχαιολόγου, να φωτογραφήσουν, να σχεδιάσουν, 
 να καταγράψουν και να συγκολλήσουν τα ευρήµατα.

Εθνολογικό Μουσείο (Οικία Χατζηγεωργάκη 
Κορνέσιου)                               
- 19:30 Εγκαίνια έκθεσης “Shifting identities –
 a tale of dissolving narratives” 
 (διάρκεια έκθεσης: 20 Μάϊου–30 Ιουνίου 2022)
 Η έκθεση, σε επιµέλεια του δρος Κώστα Πράπογλου  
 οργανώνεται από την BPRarts Cultural Management σε  
 συνεργασία µε το Τµήµα Αρχαιοτήτων Κύπρου και µε  
 χρηµατοδότηση από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του  
 Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και  
 Νεολαίας. Περιλαµβάνει έργα σύγχρονης τέχνης  
 ανταποκρινόµενα στον χώρο (site-specific) από έξι  
 καλλιτέχνιδες των οποίων η πρακτική εµπνέεται 
 από την υπόσταση του ίδιου του αρχοντικού του  
 Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου, εγκιβωτίζοντας το µοναδικό  
 µικρο-περιβάλλον του που αναπτύσσει διαρκή 
 διάλογο µε τον άµεσο περίγυρό του. 
 Στα εγκαίνια θα παρουσιαστεί η επιτελεστική δράση  
 (performance) “Shapes of Water” της   
 χορογράφου/περφόρµερ Αριάννας Οικονόµου. 
Συµµετέχουσες: Αικατερίνη Γεγησιάν (Ελλάδα-Αγγλία), 
Ελίνα Ιωάννου (Κύπρος), Μαριάννα Κωνσταντή (Κύπρος), 
Βάνα Ντατσούλη (Ελλάδα), Αριάννα Οικονόµου (Κύπρος), 
Belle Shafir (Ισραήλ).

Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)
- 18:00-19:00: Μια βόλτα στην παλιά Λευκωσία µε τα  
 κατοικίδιά σας µαζί µε τη δρα Ρίτα Σεβέρη σε συνεργασία  
 µε το Cyprus School of Dog Training. Σηµείο συνάντησης:  
 CVAR, οδός Ερµού 285 (κρατήσεις στο 22300994).

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης-Majestic  
 - 17:00-19:00 «Χειρός Νήµατα»: Εργαστήριο   
 δηµιουργικής κίνησης για παιδιά µε συνοδεία ζωντανής  
 µουσικής. Το εργαστήριο είναι site-specific και  
 απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας  6 µέχρι 12 ετών. Κατά τη  
 διάρκεια µιας διαδροµής µέσα στην Κρατική Πινακοθήκη  
 Σύγχρονης Τέχνης, οι συµµετέχοντες συνοµιλούν και  
 αλληλεπιδρούν µε επιλεγµένους πίνακες τους οποίους  
 συναντούν στην πορεία τους. Η ζωντανή µουσική, 
 η δηµιουργικότητα, η τέχνη και η φαντασία συναντώνται  
 σε ένα διάλογο σε διαρκή δηµιουργική κίνηση!
 Σχεδιασµός εργαστηρίου, διδασκαλία: Μαρία Καµπέρη  
 Χοροπαιδαγωγός, Μουσική Συνοδεία: Σάββας Θωµά
 (Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων (15). Θα τηρηθεί σειρά  
 προτεραιότητας. Κρατήσεις απαραίτητες στο τηλ. 22458228).

 - 19:15-19:45  Συµφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου -  
 Κλιµάκιο Χάλκινων Πνευστών
 Μουσική Συναυλία µε το Κλιµάκιο Χάλκινων Πνευστών της  
 Συµφωνικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου (25 µέλη), στον  
 κήπο της Κρατικής Πινακοθήκης. 
 Εκπαιδευτής Κλιµακίου: Gareth Griffiths 
 Καλλιτεχνική ∆ιεύθυνση: Γιώργος Κουντούρης   
 Θα ακολουθήσει κοκτέιλ.

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΜΑΪΟΥ 2022
Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)
- 15:00-18:00 Οpen day στο µουσείο µε τίτλο 
 «H Κύπρος µέσα από τα µάτια των µεταναστών» 
 µε ξεναγήσεις, έκθεση ζωγραφικής και δραστηριότητες 
 για παιδιά. Η εκδήλωση θα γίνει σε συνεργασία µε τον  
 οργανισµό Caritas Cyprus. Το αναλυτικό πρόγραµµα 
 θα ανακοινωθεί σύντοµα µέσω της ιστοσελίδας του CVAR:  
 cvar.severis.org/el (πληροφορίες στο 22300994).

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης-Majestic      
- 10:00–12:00 «Μελισσόκηποι Παντού στην Πόλη!:
 Εκπαιδευτική δράση για οικογένειες µε παιδιά 3-8 ετών». 
 Οι µέλισσες, οι σηµαντικότεροι επικονιαστές του πλανήτη,  
 αντιµετωπίζουν σήµερα σοβαρό κίνδυνο µείωσης του  
 πληθυσµού τους λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας,  
 της απώλειας βιότοπων, της κλιµατικής αλλαγής κ.ά.  
 Μέσα από τη συγκεκριµένη δράση επιδιώκεται παιδιά και  
 ενήλικες να ευαισθητοποιηθούν για το σοβαρό αυτό  
 κίνδυνο που διατρέχουν οι µέλισσες και τις οικολογικές  
 προεκτάσεις που επιφέρει και να γνωρίσουν πρακτικούς  
 τρόπους µε τους οποίους µπορούν να γίνουν σύµµαχοι  
 τους και να τις προστατέψουν. Η δράση θα υλοποιηθεί  
 στον κήπο της Κρατικής Πινακοθήκης και θα   
 περιλαµβάνει γνωριµία µε έργα Κυπρίων καλλιτεχνών,  
 διαδραστικά παιγνίδια, δηµιουργία και φύτευση  
 «σποροβοµβών» (seed bombs) µε σπόρους   
 µελισσοκοµικών φυτών και ακολούθως µηνιαία  
 παρακολούθηση της εξέλιξης του «µελισσόκηπου» 
 από τους συµµετέχοντες. 
 Στη δράση θα συµµετάσχει η Λειτουργός του Κέντρου  
 Μελισσοκοµίας Κύπρου - Παγκύπριου Συνδέσµου  
 Μελισσοκόµων κα Γεωργία Μιχαηλίδου, µε σκοπό την  
 ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των συµµετεχόντων 
 για τη σηµασία της µέλισσας.
 Εισηγήτρια δράσης:  Έλενα Παναγιώτου   
 (Μουσειοπαιδαγωγός)
 (Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων (µέχρι 10 οικογένειες). 
 Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 
 Κρατήσεις απαραίτητες, στο τηλ. 22458228).

 -16:00–17:00 «Άνθισε Άνοιξη: Εκπαιδευτική δράση 
 για οικογένειες µε παιδιά 3-5 ετών» (Ελληνόφωνο)
 -17:00–18:00 «Άνθισε Άνοιξη: Εκπαιδευτική δράση 
 για οικογένειες µε παιδιά 3-5 ετών» (Αγγλόφωνο)
 Μουσικοκινητικό εργαστήρι όπου τα παιδιά και οι  
 ενήλικες συνοδοί τους θα έχουν την ευκαιρία να  
 «καλέσουν» τα στοιχεία της φύσης σε ένα ξέφρενο  
 ανοιξιάτικο χορό µουσικής και παιχνιδιού στο χώρο της  
 Κρατικής Πινακοθήκης Σύγχρονης Τέχνης. Τα παιδιά θα  
 µπορέσουν να πειραµατιστούν µε το ρυθµό, την κίνηση  
 και διάφορα µουσικά όργανα και να φτιάξουν µε την  
 σειρά τους τα δικά τους ανοιξιάτικα έργα, µε έµπνευση 
 το έργο του Στας Παράσκου «Παγανιστική Άνοιξη». 
 Μια συνάντηση µοναδική, γεµάτη χρώµατα και ήχους!
 Εισηγήτρια: Ρεβέκκα Κατσαρή-Παιδαγωγός
 (Περιορισµένος αριθµός συµµετεχόντων, 10 παιδιά και 
 10 ενήλικες συνοδοί). Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  
 Κρατήσεις απαραίτητες, στο τηλ. 22458228).

ΣΑΒΒΑΤΟ, 21 ΜΑΪΟΥ 2022
Κυπριακό Μουσείο
- 19:00-20:00 «Artistocrats Ensemble»  
 Συναυλία εντός του Κυπριακού Μουσείου 
 µε µουσική του τέλους του 16ου αιώνα από µουσικό  
 σχήµα της Ουγγαρίας.
 Μαρίζα Αναστασιάδη - Σοπράνο
 Judit Felszeghy - Σοπράνο
 Laszlo Blaskovics - Κόντρα Τενόρος
 Marta Gal - Αρπίχορδο
 Katalin Kallay - Αυλοί
 Agnes Kallay - Τσέλο

 Λεβέντειο ∆ηµοτικό Μουσείο Λευκωσίας        
- 10:00–16:30  Έκθεση «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης»
 Η έκθεση παρουσιάζει τοπιογραφίες της Λευκωσίας, 
 της αγαπηµένης γενέτειρας του ζωγράφου. 
 Πρόκειται για έναν φόρο τιµής στον Λευκωσιάτη Κισσονέργη, 
 τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το στίγµα του 
 στην πόλη µε τον δικό του τρόπο.
 (∆ιάρκεια έκθεσης: 17.05.22- 30.10.22)
- 10:30 – 12:00 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα και δηµιουργικό  
 εργαστήρι «Μικροί περιπατητές µε ακουαρέλες».
 Το πρόγραµµα, που πραγµατοποιείται στο πλαίσιο της  
 έκθεσης «Χώρα - Ιωάννης Κισσονέργης», περιλαµβάνει  
 περίπατο στις γειτονιές της παλιάς πόλης και δηµιουργικό  
 εργαστήρι στο Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης του  
 Μουσείου. Απαραίτητη κατά τον περίπατό µας είναι η  
 συνοδεία των παιδιών από έναν ενήλικα. Για παιδιά 5-12  
 χρονών. Συµµετοχή: δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες:
  τηλ. 22661475 (εσωτ.: 106), Email: education@leventismuseum.org.cy
- 11:30–12:30  Ξενάγηση στην έκθεση «Χώρα - Ιωάννης  
 Κισσονέργης» 
 (κρατήσεις απαραίτητες: τηλ.: 22661475 
 (εσωτ.: 100),  Email: info@leventismuseum.org.cy)
- 50% έκπτωση σε επιλεγµένες εκδόσεις του   
 Λεβέντειου ∆ηµοτικού Μουσείου  Λευκωσίας. 
 Η προσφορά ισχύει από τις 18 έως τις 31 Μαΐου 2022 
 και µόνο για απευθείας αγορές από το Κατάστηµα 
 του Μουσείου.

Πολιτιστικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου
- 16:00-17:30 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οικογένειες 
 για την έκθεση «Το 21 Αλλιώς». Η Ελληνική Επανάσταση  
 µε φιγούρες και διοράµατα Playmobil, από εκπαιδεύτρια  
 του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου. 
 (Κρατήσεις απαραίτητες στο 22128175).

Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Κύπρου 
Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών
- 9:30-13:30 ∆ωρεάν Είσοδος    
 (το τελικό πρόγραµµα στο www.cypriotstudies.org)
 Εκδήλωση αφιερωµένη στη µνήµη της παραδοσιακής  
 κεντήτριας Κυριακής Κώστα από το κατεχόµενο Μάσσαρι  
 Μόρφου.
 Αναβίωση Παραδοσιακών Κυπριακών Χειροτεχνιών, 
 σε συνεργασία µε το Υφυπουργείο Τουρισµού και την  
 Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας, του Υπουργείου  
 Ενέργειας, Εµπορίου και Βιοµηχανίας: 1. Αγγειοπλαστική  
 κόκκινου πηλού, 2. Καλαθοπλεκτική, 3.Λευκαρίτικο  
 κέντηµα, 4. Παρασκευή τρυπητών µακαρονιών 
 µε τη χρήση λεπτού κλαδιού (σκληνίτζι), 5. Υφαντική, 
 6. Κατασκευή καλαµωτού κάνιστρου (τσέστου).

- 10:30 Ξενάγηση στη µόνιµη συλλογή και περιοδική έκθεση  
 του Μουσείου στα Ελληνικά/Αγγλικά. 
- 10:30-11:30 Κυνήγι θησαυρού  από το Σώµα Προσκόπων  
 Κύπρου.
- Χειροποίητες κατασκευές µε λευκαρίτικο, βελονάκι 
 και γαζί από τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Ιδαλιάδες».
- Επίδειξη κατασκευής κεντήµατος «φερβολιτέ» 
 από τον ∆ήµο Καραβά.
- Επίδειξη χρήσης αργαλειού για την κατασκευή ψαθιού  
 («βούφας του ψαθκιού»), µε το Κοινοτικό Συµβούλιο  
 Καπουτίου. 
- Παρασκευή παραδοσιακού σαρώθρου («βρουκαλίου») 
 µε τον Κώστα Αντωνίου.
- Επίδειξη απόσταξης ροδοστάγµατος από την
 κ. Κούλα Ζωνιά.
- 11:00 Κατασκευή φιγούρων καραγκιόζη από τον Χρήστο  
 Χριστοδούλου.
- Κέντηµα µε βελονάκι («σµιλί») και  κατασκευές από  
 κουκκούλι µεταξοσκώληκος από την Στέλλα Καζάνα.
- Εκπαιδευτική δράση µε ζυµάρι από τους   
 µουσειοπαιδαγωγούς των Φίλων του Μουσείου.
- 10:00,12:00 Αφήγηση Λαϊκών Παραµυθιών της Κύπρου  
 από την κ. Μαρία Κονή.
- Προβολή ντοκιµαντέρ: «Καραβάς-κέντηµα φερβολιτέ»  
 (10:00), «Εγκαταλελειµµένη Ύπαιθρος» (11:00), 
 «Η παραδοσιακή µουσική» (12:00),  
 «Η ψυχή του νερού» (13:00).
- 10:30 Παραδοσιακοί και λαϊκοί χοροί
- 40% έκπτωση στις εκδόσεις της Εταιρείας Κυπριακών  
 Σπουδών και προσφορές στο πωλητήριο χειροποίητων ειδών. 
 (Απαιτείται κράτηση θέσεων στο τηλ. 22432578 
 και στο cypriotstudies@gmail.com
 Το πρόγραµµα ενδέχεται να έχει αλλαγές).

ΚΥΡΙΑΚΗ, 22 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Πάφου
- 12:00-12:45 Παράσταση "Με τη ∆ύναµη της Αγάπης"  
 (αφήγηση τριών λαϊκών παραµυθιών από διάφορες  
 χώρες). Επιµέλεια/αφήγηση/τραγούδι: Ελενίτσα Γεωργίου,
 µουσική: Ιλιάνα Παύλου. 
 Η παράσταση απευθύνεται σε ενήλικο κοινό και παιδιά  
 άνω των 4 ετών και είναι διαδραστική. Είσοδος δωρεάν.

Πολιτιστικό Ίδρυµα Τράπεζας Κύπρου
- 11:00-12:30 Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για οικογένειες 
 για την έκθεση «Το 21 Αλλιώς». Η Ελληνική Επανάσταση  
 µε φιγούρες και διοράµατα Playmobil, από εκπαιδεύτρια  
 του Πολιτιστικού Ιδρύµατος Τράπεζας Κύπρου. 
 (κρατήσεις απαραίτητες στο 22128175).

ΚΥΡΙΑΚΗ, 29 ΜΑΪΟΥ 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας
- 10:00 & 12:00 Ξεναγήσεις από Αρχαιολογικούς  
 Λειτουργούς του Τµήµατος Αρχαιοτήτων. 
 (κρατήσεις απαραίτητες τηλ.: 24304169). 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 24 IOYNIOY 2022
Αρχαιολογικό Μουσείο Επαρχίας Λάρνακας
- 20:00  Συναυλία «Κύπρις» µε την Αλέξια,   
 γιορτάζοντας την επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού  
 Μουσείου Επαρχίας Λάρνακας. 


