Products on sale at Folk Arts Institute •
• One of the traditional folk arts of Cyprus, orna
mental panels made by using cut pieces o f silk
worm cocoons.
• Authentic Costume Workshop prepares folkloric
dance costumes for children and adults under the
supervision of HASDER experts; HASDER makes
researches on this issue for 25 years.
Hasder tarafından oluşturulan ve hizmete açılan
• Cypriot embroidery applied to many gift items are
Folklor Araştırmaları Arşivi ve Kütüphanesi ise özellik
produced and sold in the institute,
le 80'li yıllarda köylerden derlenen malzeme ve bil
•
Wickerwork and basketwork reflecting the esthetic
gilerle yapılan araştırmaları ve video bantlarına
feelings of the Cypriot Folk with traditional
kaydedilen bilgilerin paylaşımı ve kolay ulaşımı için
colours and patterns are produced and sold in
2002 yılında UNOPS tarafından mali olarak verilerek
the institute.
kurulmuştur. Arşivde ağırlıklı olarak Kıbrıs'a alt folk
•
Gift and daily usage items produced by the tradi
lorik veriler; Kıbrıs'la ilgili düğünler, eski fotoğraflar,
tional technics ofKarpas style wetit'ings will fit
eski oyunlar, köy yaşamı, el işleri gibi ürünler de
with all tastes.
bulunmaktadır. Kütüphanede Kıbrıs’la ilgili çeşitli
• Various dimensions of dowry<chests produced by
kitaplar yanında, doküman, harita, resim, oyunlar ve
old technics o f wood carving could also be pur
müziklerin toparlandığı bir de cd arşivi var.
M
chased from the institute.
• Karpaz Dokumasından imal edilmiş hediyelik ve
günlük kullanımı olan çeşidi eşyalar, geleneksel
üretim teknikleriyle Karpaz Dokuma Atölyesinde
üretilip satışa verilmekte,
• Yontu atölyesinde çeşidi ebadarda üretilen zengin
motifli çeyiz sandıklarını da satın almak mümkün
dür.
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