Χειροτεχνία
Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας

Παρόλο που διανύουμε περίοδο ριζικών αλλαγών και
αναπροσαρμογών, παρτηρείται, διεθνών, μια σταθερότητα στις
πολιτιστικές αξίες μιας χώρας, μέσα από τις οποίες διεκδικεί
την ταυτότητα της, αλλά και δημιουργεί διασυνδέσεις με τους
άλλους λαούς.

Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης στη λεκάνη της
Ανατολικής Μεσογείου, υπήρξε το σταυροδρόμι Ανατολής και
Δύσης. Αυτό έγινε αιτία ώστε το νησί να βιώσει στην ιστορία
της, διάφορους κατακτητές για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η ανάγκη των Κυπρίων να διατηρήσουν την εθνική και πολιτιστική
τους ταυτότητα οδήγησε στο να επικρατήσει τόσο στο χαρακτήρα
όσο και στην καλλιτεχνική τους έκφραση ο συντηρητισμός και η
ευαισθησία. Οι Κύπριοι δέχθηκαν διάφορες επιδράσεις,
αφομοίωσαν τα στοιχεία που περισσότερο προσιδίαζαν προς αυτούς
και δημιούργησαν σύμφωνα με τις δικές τους αισθητικές
αντιλήψεις.

Τα κυπριακά χειροτεχνήματα, ζωντανή μορφή της κληρονομιάς του
λαϊκού πολιτισμού μέσα στους αιώνες, κατάφεραν να διατηρήσουν
τα δικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Στα έργα της
χειροτεχνίας ο άνθρωπος επεξεργάζεται την άψυχη ύλη, τοποθετεί
σε αυτήν τη σφραγίδα της δημιουργικής του ικανότητας και την
μετατρέπει σε ένα αντικείμενο που συνδυάζει την καλλιτεχνική
ομορφιά με τη χρηστικότητα. Τα χειροτεχνήματα φέρουν τη
σφραγίδα του συγκεκριμένου χειροτέχνη και αυτός είναι ο φορέας

μιας συγκεκριμένης παράδοσης. Ακόμη και αν τα έργα
δημιουργούνται σε βιοτεχνία για να πουληθούν, και πάλι αυτά
φέρουν την προσωπική σφραγίδα και εκφράζουν το λαϊκό πολιτισμό
του χειροτέχνη που τα δημιούργησε.

Ο βασικός στόχος της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του
Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
είναι η διατήρηση, η προβολή, η αναβίωση και η ανάπτυξη, καθώς
και η τεχνική, η καλλιτεχνική και η εμπορική προώθηση των
κυπριακών χειροτεχνημάτων.

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων καταρτίζονται και
εφαρμόζονται τα ακόλουθα προγράμματα και δραστηριότητες:
΄Ερευνες και μελέτες που αφορούν την παραδοσιακή και
σύγχρονη χειροτεχνία
Ποιοτική και αισθητική βελτίωση των χειροτεχνημάτων που
παράγονται από ιδιώτες οικοτέχνες/χειροτέχνες
Σχεδιασμό και δημιουργία σύγχρονων αντικειμένων
βασισμένων σε παραδοσιακά σχέδια και προσαρμοσμένων στις
ανάγκες της σύγχρονης ζωής
Παροχή συμβουλών και τεχνικής βοήθειας στους χειροτέχνες
Εκπαίδευση
(εκπαιδευτικά
προγράμματα)
ή
και
μετεκπαίδευση για βελτίωση του επιπέδου σε εξειδικευμένα
θέματα χειροτεχνίας
Οργάνωση και παραγωγή σε οικοτεχνικές μονάδες,
εργαστήρια καθώς και στην ύπαιθρο
Οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις στην Κύπρο και το
εξωτερικό για προβολή των χειροτεχνημάτων
Συνεργασία με άλλα τμήματα και οργανωμένα σύνολα για
συμμετοχή σε πολιτιστικές και τουριστικές εκδηλώσεις.

Ο πυρήνας αυτών των δραστηριοτήτων στεγάζεται στο Κέντρο

Χειροτεχνίας στη Λευκωσία, όπου υπάρχουν πειραματικά
εργαστήρια στους τομείς της κεντητικής, υφαντικής,
ξυλοτεχνίας, κεραμικής, μεταλλοτεχνίας, καλαθοπλεχτικής,
δερματοτεχνίας, ενδυματολογίας και γενικής χειροτεχνίας. Τα
εργαστήρια είναι στελεχωμένα από τεχνίτες εξειδικευμένους σε
διάφορες μορφές παραδοσιακής χειροτεχνίας, οι οποίοι
εργάζονται υπό τις οδηγίες και την επίβλεψη έμπειρων
εκπαιδευτών. Ο βασικός σκοπός των πειραματικών εργαστηρίων
είναι η δημιουργία νέων σχεδίων και αντικειμένων βασισμένων
στα παραδοσιακά μοτίβα και τεχνικές. Στο Κέντρο Κυπριακής
Χειροτεχνίας στη Λευκωσία υπάρχει μόνιμο εκθετήριο όπου
παρουσιάζονται αυθεντικά παραδοσιακά χειροτεχνήματα καθώς και
σύγχρονα δημιουργήματα της Υπηρεσίας ή έργα από χειροτέχνες
και ιδιωτικά εργαστήρια. Στο πωλητήριο, ο επισκέπτης μπορεί να
βρει γνήσια είδη χειροτεχνίας που αντιπροσωπεύουν όλη σχεδόν
την παραδοσιακή χειροτεχνία του νησιού. Η ανώτερη ποιότητα και
η αισθητική τους υπεροχή ελκύουν τον καθένα. Υπάρχουν, επίσης,
Επαρχιακά Κέντρα στη Λεμεσό και την Πάφο.

Η προώθηση και εμπορία των κυπριακών χειροτεχνημάτων είναι μια
άλλη σημαντική δραστηριότητα της Υπηρεσίας. Για τον σκοπό
αυτό, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με στόχο την προβολή των
χειροτεχνημάτων τόσο στους ντόπιους όσο και στους ξένους.
Οποιαδήποτε έσοδα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της οικοτεχνίας
και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα της χειροτεχνίας.

Μέσα από τις πωλήσεις των γνήσιων και ψηλής ποιότητας
χειροτεχνημάτων, της συμμετοχής σε εμπορικές και πολιτιστικές
εκθέσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό, τις μικρής κλίμακας
εξαγωγές, τα προγράμματα προβολής και διαφήμισης και πολλές
άλλες δραστηριότητες, η Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας
συνεισφέρει σημαντικά στη συντήρηση, την αναβίωση και τη
σύγχρονη ανάπτυξη του παραδοσιακού μας πολιτισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας
Λεωφόρος Αθαλάσσας 186, 2025 Λευκωσία
Τηλ.: 22305024
Φαξ: 22316071
E-mail: mcichs@mcit.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.mcit.gov.cy/chs

