
       

 

Δρεπάνι & Κώδικασ 
Ζκκεςθ ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ Phygital 

Ερευνθτικό Κδρυμα Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ και Διμοσ Λακατάμιασ 

 

Χώροσ | Μουςείο Ιςτορίασ και Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ Διμου Λακατάμιασ 

Αγίασ Παραςκευισ 7, Λακατάμια, 2311 

https://goo.gl/maps/suVx2PvRAiuTHYm69 

 

Εγκαίνια | 24 Οκτωβρίου 2019, 18:00-22:00 

18:00 Διμαρχοσ του Διμου Λακατάμιασ, Δρ. Φωτοφλα Χατηιπαπα 

Περφόρμανσ από τθν Ζλενα αββίδου κατά τθν διάρκεια των εγκαινίων  

 
Παρουςιάςεισ Άγγελοσ Πλζςςασ & Μπαχάρ Νουριηάντε | 23 Οκτωβρίου 2019, 19:00 Αμφικζατρο 
Ουνζςκο, Πανεπιςτιμιο Λευκωςίασ 
 

Ημζρεσ λειτουργίασ | Σετάρτθ 16:00 - 20:00, Παραςκευι 16:00 - 20:00, άββατο 15:00 - 19:00 

 

Διάρκεια ζκκεςθσ | 26 Οκτωβρίου 2019 - 15 Φεβρουαρίου 2020  

 

Παράλλθλο πρόγραμμα εκδθλώςεων | 28 επτεμβρίου 2019 - Μάρτιοσ 2020 

 

Συμμετζχοντεσ καλλιτζχνεσ | Ραΐςςα Αγγελι, Μαρία Ανδρζου, Άδωνθσ Αρχοντίδθσ, Βερόνικα 

Γεωργίου, Όλγα Μιςίνςκα, Ζλεν Μπλακ & Γιάννθσ Κολακίδθσ, Ηακ Μπλασ, Μπαχάρ Νουριηάντε, 

Σηζνι Νταν, Άγγελοσ Πλζςςασ, Σαπίτα Ριηζρ, Ζλενα αββίδου, Νιχάλ Φαϊηάλ, Εμίντιο Βάςκεσ 

 
Πρωτότυπα Phygital | Εχςάν Αμπντί, Οδυςςζασ Οικονομίδθσ, Θράςοσ Νεραντηισ, Μαρία 

Σουμάηου, Κϊςτασ Σςανγκαρίδθσ  

 
Σχεδιαςμόσ | Νίκοσ τζφου 
 
Επιμελθτικι ομάδα | Πιτερ Εραμιάν, Ζλενα Πάρπα, Ευανκία (Εφθ) Σςελίκα 
 

Δρεπάνι & Κώδικας είναι ο τίτλοσ τθσ διεκνοφσ ζκκεςθσ θ οποία πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο του 

προγράμματοσ Phygital. Σο πρόγραμμα ςχεδιάςτθκε για τθν Κφπρο από τθν Δρ. Χρυςταλλζνθ 

Λοϊηίδου με ςτόχο τθ διερεφνθςθ ςφγχρονων διεργαςιϊν προσ μια οικονομία βαςιςμζνθ ςτον 

καταμεριςμό γνϊςθσ και ςτθν επανεξζταςθ των καπιταλιςτικϊν ερμθνειϊν τθσ πίςτωςθσ, τθσ 

εργαςίασ και τθσ παραγωγισ. Επί του παρόντοσ, το πρόγραμμα Phygital εφαρμόηεται ςτα 

Σηουμζρκα (Ελλάδα), ςτα Σίρανα (Αλβανία) και ςτθ Λευκωςία (Κφπροσ), και αφορά ςτθ δθμιουργία 

makerspaces ςε τοπικζσ κοινότθτεσ, εςτιάηοντασ ςτθ χριςθ λογιςμικϊν ανοιχτοφ κϊδικα και ςτθ 

ςυλλογικι δράςθ.  

 

Ο τίτλοσ τθσ ζκκεςθσ προτείνει το ςυνδυαςμό δφο εργαλείων. Σο δρεπάνι, εργαλείο ςυνδεδεμζνο 

πρακτικά με τθν αγροτικι ηωι και ςυμβολικά με κοινωνικζσ επαναςτάςεισ. Ο κϊδικασ, θ γλϊςςα-
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εργαλείο ςτον προγραμματιςμό που μζςα από κινιματα, όπωσ αυτό του ‘ελεφκερου λογιςμικοφ’, 

ςυνδζεται επί του πρακτζου με τθν απρόςκοπτθ χριςθ και (ανα)διανομι τεχνολογιϊν, ενϊ ςε 

κεωρθτικι βάςθ, με τθν κοινωνικι διεκδίκθςθ τθσ ελευκερίασ ςτθν πρόςβαςθ και τθ δθμιουργία. 

Αν και τα δφο αυτά εργαλεία ανικουν ςε διαφορετικζσ, φαινομενικά, ςφαίρεσ δραςτθριοτιτων 

(τθσ υλικισ και τθσ ψθφιακισ), ο ςχεδιαςμόσ τουσ ζχει κοινι αφετθρία: τθν πρόκεςθ ανάπλαςθσ 

του κόςμου ςτον οποίο ηοφμε. Τπό αυτι τθ ςκοπιά, το δρεπάνι και ο κϊδικασ μασ οδθγοφν ςτθν 

καρδιά του ευρφτερου προγράμματοσ του Phygital, το οποίο βαςίηεται ςε πρακτικζσ που κινοφνται 

ανάμεςα ςτο αναλογικό και το ψθφιακό, ςυγκεράηοντασ προγενζςτερεσ μορφζσ δθμιουργίασ και 

ςυμβίωςθσ με τρζχουςεσ μεκόδουσ παραγωγισ και ςφγχρονεσ αντιλιψεισ περί ςυλλογικότθτασ και 

ςυμμετοχικότθτασ. 

 

Θ ζκκεςθ φιλοξενείται ςτο Μουςείο Ιςτορίασ και Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ του Διμου 

Λακατάμιασ. Σο μουςείο ςτεγάηεται ςε μία παλιά οικεία, χτιςμζνθ επί Αγγλοκρατίασ (1922) με 

παραδοςιακζσ μεκόδουσ οικοδόμθςθσ και τοπικά υλικά. Θ ςυλλογι των εκκεμάτων είναι 

αποτζλεςμα ςυλλογικισ δράςθσ κακότι ςυγκροτικθκε από δωρεζσ των κατοίκων του διμου. 

Φζρνει μαηί αντικείμενα, όπωσ ζπιπλα και οικιακά ςκεφθ, εργαλεία υφαντικισ και γεωργίασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνου και ενόσ δρεπανιοφ, τα οποία αποκαλφπτουν τθν ιςτορία τθσ Λακατάμιασ 

ωσ αγροτικι κοινωνία, όπου θ ηωι βαςιηόταν ςτουσ δεςμοφσ ανάμεςα ςτθν κοινότθτα, ςτθν 

παρατιρθςθ τθσ φφςθσ και ςτισ τεχνολογίεσ που αναπτφςςονταν με ςτόχο τθν επιβίωςθ.  

Αναγνωρίηοντασ τθν ιδιαιτερότθτα ενόσ τζτοιου πλαιςίου και τθν πρόκλθςθ τθσ δθμιουργίασ 

διαλογικϊν διαςυνδζςεων μεταξφ των ςφγχρονων πρακτικϊν δθμιουργίασ (makercultures) και 

μεκόδων παραγωγισ και επιβίωςθσ του παρελκόντοσ, θ ζκκεςθ διαμορφϊνει ζνα δικό τθσ 

ςφςτθμα επαναταξινόμθςθσ και κατθγοριοποίθςθσ. Χρθςιμοποιϊντασ ζνα ευρζωσ διαδεδομζνο 

ςφςτθμα επιφανειϊν τοποκζτθςθσ, τα αντικείμενα του μουςείου επανατοποκετοφνται και 

παρουςιάηονται ξανά, αυτι τθ φορά ςε ςυνδυαςμό με τα ζργα των καλλιτεχνϊν, oμάδεσ 

πρωτοτφπων και το ευρφτερο πρόγραμμα των εκδθλϊςεων. 

 

Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν ζκκεςθ Δρεπάνι & Κώδικας, Κφπριοι και διεκνείσ καλλιτζχνεσ, 

παρουςιάηουν ζργα τα οποία αναλογίηονται, επανεξετάηουν και αντιπαρατίκενται με τρζχοντα 

πρότυπα παραγωγισ και γνϊςθσ, όπωσ αυτά διαμορφϊνονται ςτο πλαίςιο των παγκόςμιων 

ψθφιακϊν κοινϊν. υγχρόνωσ, το μουςείο μασ επιτρζπει να ρίξουμε μια ματιά ςε 

καταςκευαςτικζσ και οικιςτικζσ ςυνικειεσ του πρόςφατου παρελκόντοσ και παρουςιάηεται ωσ το 

φυςικό και εννοιολογικό πεδίο για τα πζντε πρωτότυπα του Phygital ςτθν Κφπρο, ενϊ ςυνάμα, 

διαμορφϊνεται το makerspace ςτθ Λακατάμια, ςτο Πολυδφναμο Κζντρο του διμου ςε ςυνεργαςία 

με το Ερευνθτικό Κδρυμα του Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ.  

 

Θ ςυγκεκριμζνθ πρωτοβουλία ςτθν Κφπρο εξελίςςεται παράλλθλα με τθν εξάπλωςθ των 

makerspaces/hackerspaces-εργαςτθρίων ανά το παγκόςμιο, ςε κοινότθτεσ όπου χρθςιμοποιοφνται 

και δθμιουργοφνται ςυνεργατικά εργαλεία ελεφκερου και ανοικτοφ λογιςμικοφ. Ιδωμζνθ ςε 

ςυνάρτθςθ με το χϊρο του μουςείου και το πλαίςιο τθσ ζκκεςθσ, θ δθμιουργία του makerspace 

ςτθ Λακατάμια μασ επιτρζπει να επανεξετάςουμε τθν κατανόθςθ τθσ παράδοςθσ των 



       

 

τεχνολογιϊν, τθσ δθμιουργίασ και τθσ από κοινοφ παραγωγισ, ςε εποχζσ ψθφιακϊν και φυςικϊν 

(Phygital) πραγματικοτιτων. 

 

Θ ζκκεςθ ςυνοδεφεται παράλλθλα από πλοφςιο πρόγραμμα δραςτθριοτιτων, το οποίο 

περιλαμβάνει makeathons, εργαςτιρια, ξεναγιςεισ για ςχολεία και ςχολζσ τζχνθσ, παρουςιάςεισ, 

διαλζξεισ, παραςτάςεισ και προβολζσ. Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα 

των δραςτθριοτιτων επιςκεφκείτε: https://thkioppalies.org/Projects. 

Θ ζκκεςθ Δρεπάνι & Κώδικας διοργανϊνεται από το Ερευνθτικό Κδρυμα του Πανεπιςτθμίου 

Λευκωςίασ και αποτελεί μζροσ του Phygital (ζργο Interreg V 2014-2020 BalkanMed που 

χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ). υνδιοργανωτζσ είναι το πρόγραμμα Καλϊν Σεχνϊν 

του Σμιματοσ χεδιαςμοφ και Πολυμζςων του Πανεπιςτθμίου Λευκωςίασ και ο Διμοσ 

Λακατάμιασ. Εταίροσ υλοποίθςθσ Thkio Ppalies. 

Πλθροφορίεσ για τθν ζκκεςθ και το πρόγραμμα  

https://thkioppalies.org/Projects 

τοιχεία επικοινωνίασ: info@thkioppalies.org 

 

Ξεναγιςεισ ςχολείων και ςχολών τζχνθσ 
Ακθνά Κυριάκου (τθλ. 22364097 / 22364100) 
athina.kyriacou@lakatamia.org.cy / tselika.e@unic.ac.cy 
 

Πλθροφορίεσ για το ζργο Phygital: https://phygitalproject.eu/ 

Πλθροφορίεσ για το UNRF: https://www.unrf.ac.cy/ 

Στοιχεία επικοινωνίασ: tselika.e@unic.ac.cy / 22842694 
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