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22 Σεπτεμβρίου 2020 
 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΣΠΕΛ 
 

Εκπαιδευτική εικαστική δράση για την έκθεση  
«ΞΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» - Η επιστροφή 219  Έργων Τέχνης από την Τουρκοκυπριακή  

στην Ελληνοκυπριακή Κοινότητα   
(16 Ιουνίου – 17 Οκτωβρίου 2020) 

 
Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας ,Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας 
προσκαλούν το κοινό στην εκπαιδευτική, εικαστική δράση, η οποία έχει σχεδιαστεί από τη 
Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λευκωσίας και απευθύνεται σε  
παιδιά ηλικίας 6-10 ετών και γονείς/ενήλικες συνοδούς τους. 

Μέσα από βιωματικές, εικαστικές δραστηριότητες τα παιδιά και οι ενήλικες θα γνωρίσουν έργα 
τέχνης της έκθεσης «Ξαναγέννηση», θα εκφραστούν δημιουργικά με βάση τα εικαστικά στοιχεία 
της γραμμής και του σχήματος και θα έρθουν σε επαφή με πολιτιστικά σημεία της Αμμοχώστου 
όπως η Δημοτική Πινακοθήκη και το σπίτι/εργαστήρι του καλλιτέχνη Γεώργιου Πολ. Γεωργίου. 

Τα παιδιά και οι γονείς/ενήλικες συνοδοί τους χρειάζεται  να φέρουν μαζί τους τη δική τους 
κασετίνα με χρωματιστά μολύβια, μαρκαδόρους, ψαλίδι και γόμα και να φορέσουν άνετα 
ρούχα για να συμμετέχουν ευκολότερα στις  δραστηριότητες. Μπορούν επίσης, να φέρουν μαζί 
τους και το δικό τους μαξιλαράκι.  

Στην Κρατική Πινακοθήκη τηρούνται όλα τα μέτρα πρόληψης και προστασίας σύμφωνα με το 
Υγειονομικό Πρωτόκολλο. Η χρήση της μάσκας για τους ενήλικες συνοδούς είναι υποχρεωτική 
εντός των χώρων της Πινακοθήκης, ενώ για τα παιδιά μέχρι 12 χρονών προαιρετική. 

Η εκπαιδευτική δράση  θα διεξάγεται από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου, κάθε 
Τετάρτη, 16:00-17:30 και Σάββατο 11:30-13:00 και 16:00-17:30 στην Κρατική Πινακοθήκη 
Σύγχρονης Τέχνης ΣΠΕΛ (Αμμοχώστου 73 στην Λευκωσία, απέναντι από την Πύλη 
Αμμοχώστου). 
 
Ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής είναι 10 παιδιά και 10 γονείς/ενήλικες συνοδοί. Το κάθε παιδί 
μπορεί να συνοδεύεται από έναν μόνο ενήλικα. 

 
Απαραίτητη η κράτηση θέσεων στο τηλέφωνο 22479600  
Είσοδος Ελεύθερη 
 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΣΠΕΛ 
Αμμοχώστου 73, 1016 Λευκωσία 
 
Διάρκεια 
16 Ιουνίου – 17 Οκτωβρίου 2020 
Ώρες λειτουργίας 
Τρίτη – Παρασκευή 10:00–18:00, Σάββατο 11:00–19:00 (κλειστή τις Δημόσιες αργίες) 
Πληροφορίες: Tηλ.: 22479600, Facebook / Instagram: spelstategallery 


