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Χαιρετισμός της Προέδρου του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Ο εθελοντισμός και η αγάπη για τον συνάνθρωπο προσφέρουν μια κορυφαία στιγμή στα εικαστικά
δρώμενα της Κύπρου.
Μετά από μια πρωτόγνωρη και δύσκολη περίοδο περιορισμών που βιώσαμε όλοι, λόγω του Κορονωϊού,
στη διάρκεια της οποίας ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός εργάστηκε σκληρά στηρίζοντας με κατ’ οίκον
παροχή φαρμάκων και τροφίμων συνανθρώπους μας που ήταν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού,
ήρθε η ώρα, να απολαύσουμε μια ξεχωριστή καλλιτεχνική πρόταση, που οργανώνει ο Κλάδος Λευκωσίας
του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.
Κύπριοι και Ελλαδίτες καλλιτέχνες ενώνονται αποκλειστικά για τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό,
παρουσιάζοντας μια πρωτότυπη έκθεση τέχνης, με ταυτόχρονη δημοπρασία, με τίτλο LIFE.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία στο κάλεσμά μας, τους
δημιουργούς, οργανωτές και χορηγούς της έκθεσης «LIFE».
Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη Λεβέντειο Πινακοθήκη και την κυρία Λουκία Λοΐζου Χατζηγαβριήλ και όλο το
προσωπικό που βοήθησαν στην οργάνωση της έκθεσης.
Ευχαριστώ τους καλλιτέχνες προσωπικά και τον καθένα ξεχωριστά για την προσφορά τους. Η ίδια η ζωή
είναι τέχνη, οι καλλιτέχνες απλά το επιβεβαιώνουν. Ο κάθε ένας, μέσα από την ιδιαιτερότητα και τον
προσωπικό του μοναδικό τρόπο έκφρασης, καταγράφει την δική του αλήθεια. Εδώ έχουμε 100
διαφορετικές αλήθειες που δημιουργήθηκαν για ένα σκοπό, με μόνο συνδετικό κρίκο αναμεταξύ τους το
«Αυγό», σύμβολο ζωής, που παρέλαβαν ο κάθε ένας τους ξεχωριστά. Τις 100 διαφορετικές αλήθειες τους,
εμπνευσμένες από την Γένεση, τις εντάξαμε σε μια ομαδοποίηση για ένα συγκεκριμένο σκοπό και
καλούμαστε να τις δούμε σαν μια ενιαία κοινωνική προσφορά των καλλιτεχνών.
Τις θερμές μου ευχαριστίες στην Alpha C.K. Art Gallery που είχε την ευθύνη συνδιοργάνωσης και
επιμέλειας της έκθεσης.
Με την ίδια θέρμη, ευχαριστώ τον κύριο χορηγό, την Τράπεζα Κύπρου, επίσης τους χορηγούς επικοινωνίας
Digital Tree, My Life, Tabs and Spaces και τον Alpha Κύπρου και τους υποστηρικτές Leo Burnett και το
Akis Express.
Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός και συγκεκριμένα ο Κλάδος Λευκωσίας είχε την πρωτοβουλία αυτής της
έκθεσης και όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του Προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας του
Κλάδου Λευκωσίας.
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Αγαπητοί φίλοι, είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου. Ο Κυπριακός
Ερυθρός Σταυρός στηρίζει για χρόνια τώρα τον κόσμο της Κύπρου με διάφορα προγράμματα.
Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.
Θα τελειώσω με μία σκέψη του Άγγλου συγγραφέα Louis Carol, «ένα από τα μυστικά της ζωής είναι πως
ό,τι αξίζει να κάνουμε, είναι αυτά που κάνουμε για τους άλλους».
Φωτεινή Παπαδοπούλου
Πρόεδρος Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
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Χαιρετισμός Προέδρου του Κλάδου Λευκωσίας του Κυπριακού Ερυθρού
Σταυρού
Mε μεγάλη χαρά γράφω δύο λόγια για την ιδιαίτερη αυτή εκδήλωση του Κλάδου Λευκωσίας που πετύχαμε
να επαναλάβουμε με μεγάλη επιτυχία μετά από 8 χρόνια. Η έκθεση μας προοριζόταν να γίνει το Μάρτιο
του 2020, αλλά λόγω της πανδημίας του Κορονωιού και των περιοριστικών μέτρων, αναγκαστήκαμε να τη
μεταφέρουμε στη σημερινή ημερομηνία ακολουθώντας την ορθή διαδικασία για τέτοιου είδους
εκδηλώσεις.
Η πρώτη έκθεση/δημοπρασία, οργανώθηκε από τον Κλάδο μας πάντα με την υποστήριξη της
Alpha C. K. Art Gallery και των Κυπρίων και Ελλήνων καλλιτεχνών το 2012 σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία.
Έχουμε λοιπόν προσκαλέσει και αυτή τη φορά περίπου 100 καλλιτέχνες ζητώντας τους να φιλοτεχνήσουν
το «ΑΥΓΟ» (ένα προετοιμασμένο γλυπτό σε σχήμα αυγού), δημιουργώντας ένα έργο τέχνης, που θα
συμβολίζει τη ΖΩΗ («LIFE»). Προσπάθεια μας είναι το έργο αυτό να είναι εμπνευσμένο από τις θεμελιώδεις
αρχές του κινήματος του ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ και της ΕΡΥΘΡΑΣ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟΥ: ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ –
ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑ – ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ – ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ –
ΔΙΕΘΝΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ.
Η ανταπόκριση των καλλιτεχνών για ακόμη μια φορά ήταν πραγματικά συγκινητική. Με την ευγενή τους
συνεισφορά καταφέραμε να διοργανώσουμε αυτή την πολύ όμορφη έκθεση.
Τα έσοδα της εκδήλωσης αυτής θα διατεθούν βασικά για το κύριο ανθρωπιστικό πρόγραμμα κοινωνικής
πρόνοιας του Κλάδου μας που λειτουργεί ακατάπαυστα δύο φορές τη βδομάδα και είναι ανοικτό για το
κάθε ευάλωτο άτομο που μας επισκέπτεται και ζητά τη βοήθεια μας. Μέσω του προγράμματος αυτού
γίνονται κατ' οίκον επισκέψεις, καλύπτονται ιατροφαρμακευτικά έξοδα ασθενών, επισκευάζονται χώροι
διαμονής, παρέχονται κουπόνια για αγορά ειδών άμεσης ανάγκης, διανέμεται ξηρά τροφή και ό,τι άλλο
μπορεί άμεσα να βοηθήσει κοινωνικά ευάλωτα άτομα. Το πρόγραμμα στοχεύει ώστε οι λειτουργοί και
εθελοντές του Κλάδου μας να έρχονται κοντά στους εξυπηρετούμενους και με ορθή επικοινωνία να
καταφέρνουν να βοηθούν στοχευμένα παρέχοντας παράλληλα ψυχοκοινωνική στήριξη.
Ο Κλάδος Λευκωσίας φυσικά αναπτύσσει και άλλες δράσεις, όπως επισκέψεις σε ιδρύματα και νοσοκομεία,
υποστήριξη των εγκλωβισμένων συμπατριωτών μας, παροχή ζεστού γεύματος μια φορά τη βδομάδα,
παροχή/δανεισμό ειδών σε άτομα με κινητικές δυσκολίες και μόνιμη στήριξη προς το Θεραπευτικό Κέντρο
Παιδιών Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, Στέλλα Σουλιώτη που βρίσκεται στα Πολεμίδια Λεμεσού. Όλη μας
η ανθρωπιστική δράση, βασίζεται στους εθελοντές μας που ακούραστα βοηθούν όπου και όταν τους
ζητηθεί, γι’ αυτό και τους ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ επίσης την Alpha C.K. Art Gallery για την όλη οργάνωση, υλοποίηση και επιμέλεια της
Έκθεσης/Δημοπρασίας, την Τράπεζα Κύπρου ως Μέγα Χορηγό μας, τους Χορηγούς Επικοινωνίας Digital
tree, My Life, Alpha TV, Tabs and Spaces και τους υποστηρικτές μας LEO BURNETT και Akis Express.
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Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη Λεβέντειο Πινακοθήκη για τη φιλοξενία και τη βοήθεια για την όλη διοργάνωση,
και τέλος ευχαριστώ θερμά τους καλλιτέχνες που για δεύτερη φορά προσφέρουν αφιλοκερδώς έργα τους
για τη δημιουργία της έκθεσης του Κλάδου Λευκωσίας.
Μέσω της έκθεσης δίνεται η ευκαιρία στον καθένα από εμάς να προσφέρει στο βαθμό που μπορεί,
αγοράζοντας ένα συλλεκτικό έργο τέχνης.
Σας προσκαλούμε λοιπόν να επιλέξετε το έργο που επιθυμείτε να αγοράσετε βοηθώντας μας να
συνεχίσουμε το ανθρωπιστικό μας έργο.
Σας ευχαριστώ.
Μαρίνα Δημάδη
Πρόεδρος Κλάδου Λευκωσίας
Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
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Σύντομο Ιστορικό Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
Στις 24 Ιουνίου του 1859, στον Ιταλοαυστριακό πόλεμο, βρέθηκε στο πεδίο της μάχης του Σολφερίνο, ο Ελβετός
συγγραφέας, ανθρωπιστής Ερρίκος Ντυνάν. Τις φρικαλεότητες που αντίκρισε στη μάχη αυτή περιέγραψε στο βιβλίο
του «Αναμνήσεις εκ Σολφερίνο» που προκάλεσε τέτοια εντύπωση που συγκλήθηκε διεθνής διάσκεψη με θέμα την
περίθαλψη των τραυματιών πολέμου. Το 1864 υπογράφηκε η πρώτη σύμβαση της Γενεύης και ιδρύθηκε το Διεθνές
Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού, η μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση στον κόσμο, που σήμερα περιλαμβάνει τη
Διεθνή Επιτροπή, τη Διεθνή Ομοσπονδία και Εθνικούς Συλλόγους Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου σε
188 χώρες.
Ο πρωταρχικός σκοπός και το όραμα του ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, ήταν η φροντίδα και η
συμπαράσταση των τραυματιών πολέμων, χωρίς απολύτως καμία διάκριση. Συγκεκριμένα ο Ερυθρός
Σταυρός, εφαρμόζοντας τις θεμελιώδεις αρχές του που είναι ο Ανθρωπισμός, η Αμεροληψία, η
Ουδετερότητα, η Ανεξαρτησία, η Εθελοντική Υπηρεσία, η Ενότητα και ο Διεθνής Χαρακτήρας,
βοηθά μεταξύ άλλων στην πρόληψη και ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και την αντιμετώπιση έκτακτων
καταστάσεων σε όλο τον κόσμο, σε καιρό ειρήνης ή πολέμου, χωρίς διάκριση γένους, φύλου, ηλικίας,
κοινωνικής θέσης, θρησκείας ή πολιτικής τοποθέτησης.
Ο Ερυθρός Σταυρός άρχισε να λειτουργεί στην Κύπρο το 1950 σαν Κλάδος του Βρετανικού Ερυθρού
Σταυρού. Μετά την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας και την προσχώρηση της Κύπρου στις
συνθήκες της Γενεύης, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός εγκαθιδρύθηκε ως νομικό πρόσωπο με βάση το
Νόμο 39 του 1967.
Όπως κάθε εθνικός Ερυθρός Σταυρός έτσι και ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, υιοθέτησε αμέσως τις
βασικές αρχές που διέπουν την ύπαρξη και καθορίζουν το χαρακτήρα της λειτουργίας του. Από την αρχή
λειτούργησε σε παγκύπρια κλίμακα και μέλη του έγιναν πρόσωπα απ’ όλες τις κοινότητες του τόπου,
Έλληνες, Τούρκοι, Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι, Άγγλοι και άλλοι ξένοι που κατοικούσαν στην Κύπρο.
Στις 23 Φεβρουαρίου 2012, αναγνωρίστηκε επίσημα από τη Διεθνή Επιτροπή Ερυθρού Σταυρού (ICRC)
και αποτελεί πλέον το 188ο μέλος του Κινήματος.
Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός είναι η μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση της Κύπρου. Λειτουργεί στη
βάση του εθελοντισμού προσφέροντας υλική και ηθική στήριξη στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, σε
φτωχούς, ασθενείς, ανάπηρους, άρρωστους, ηλικιωμένους κλπ. Παράλληλα βοηθά στην κάλυψη όλων των
αναγκών των εγκλωβισμένων, προσφέρει μαθήματα Πρώτων Βοηθειών, οργανώνει αιμοδοσίες, βοηθά στην
αντιμετώπιση κρίσεων, καλύπτει ανάγκες μεταναστών, οργανώνει εκστρατείες για διάφορα κοινωνικά,
περιβαλλοντικά θέματα, θέματα υγείας κ.ά.
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Μεγαλύτερη δραστηριότητά του στην Κύπρο είναι η λειτουργία του Παιδικού Αναρρωτηρίου στη Λεμεσό.
Σε αυτό περιθάλπονται παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών με σοβαρές σωματικές αναπηρίες όπως είναι η
εγκεφαλική παράλυση, η μυϊκή δυστροφία, διάφορα σύνδρομα και άλλα σοβαρά αναπτυξιακά και κινητικά
προβλήματα. Παράλληλα με την ιατρική και νοσηλευτική αγωγή, προσφέρεται στα παιδιά φυσιοθεραπεία,
λογοθεραπεία, εργασιοθεραπεία και υδροθεραπεία και τους παρέχονται ειδικά βοηθήματα για να μπορούν
να διακινούνται πιο άνετα. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην κατάλληλη ψυχαγωγία των παιδιών, στη
δημιουργία οικογενειακής ατμόσφαιρας, στην ένταξή τους στην κοινωνία και γενικά στην προσφορά μιας
καλύτερης ποιότητας ζωής.
Τέλος, ανταποκρινόμενος στις εκκλήσεις του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού αποστέλλει ανθρωπιστική
βοήθεια και συμβάλλει οικονομικά στην αντιμετώπιση θεομηνιών σε όλα τα μέρη του κόσμου και
αναλαμβάνει μεγάλα έργα όπως: η ανέγερση νοσοκομείου στη Σρι Λάνκα και η βοήθεια στην ανέγερση
δεύτερου νοσοκομείου στην Badulla για τα θύματα του τσουνάμι, η ανέγερση Κοινοτικού Κέντρου Υγείας
στο Δήμο Ωλένης της πυρόπληκτης περιοχής της Πελοποννήσου, η μελλοντική ανέγερση και λειτουργία
τηλεφωνικού κέντρου για έκτακτες ανάγκες στην Αϊτή μετά το σεισμό του 2010 και η έναρξη ανέγερσης
δύο σταθμών ασθενοφόρων στη Γάζα.
Ο Ερυθρός Σταυρός είναι ένα σύμβολο ανθρωπισμού, είναι μια ελπίδα κι ένα όραμα για έναν κόσμο όπου
η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα είναι πάνω από όλα…
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Void
14χ16χ16 εκ

ΣΠΥΡΟΣ ΑΓΑΘΟΥ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1976. Σπούδασε ζωγραφική στην Accademia Belle Arti Pietro Vannucci της
Περούτζιας στην Ιταλία, αποφοιτώντας με άριστα και διάκριση. Συνέχισε τις σπουδές του με μεταπτυχιακές
σπουδές στον κλάδο καλών τεχνών στο Πανεπιστημίο Complutense Μαδρίτης στην Ισπανία.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε δύο ατομικές εκθέσεις και έχει πολλές συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις
σε Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Λονδίνο και Αθήνα.
Διακρίθηκε με έπαινο στο διαγωνισμό χαρακτικής 3ο Premio Giovanni Biella per l’ incisione 2002 στην Ιταλία.
Επίσης, τον Νοέμβριο του 2010, διακρίθηκε με έπαινο από το Ίδρυμα «Τηλέμαχος Κάνθος» για το χαρακτικό
του έργο.
Έργα του βρίσκονται στην Κρατική Πινακοθήκη Κύπρου, τη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας και στο
Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας.
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Inner Life
16χ12χ12 εκ

ΕΛΥΣΙΑ ΑΘΑΝΑΤΟΥ
Γεννήθηκε στην Αγγλία το 1981. Σπούδασε στο Chelsea College of Arts (University of the Arts, Λονδίνο).
Συνέχισε τις σπουδές της στη γλυπτική στην Accademia di Belle Arti της Φλωρεντίας στην Ιταλία. Στη
συνέχεια παρακολούθησε εξιδικευμένο πρόγραμμα μελέτης στην πορσελάνη στο Sanbao Ceramic Art
Institue, Jingdezhen, Κίνα, και εξιδίκευση στην κεραμική στο Instituto Statale d’Arte per la Ceramica Gaetano
Ballardini, Faenze, Ιταλία. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Κύπρο, Κίνα
και Ιταλία. Έργο της ανήκει στη συλλογή της Κρατικής Πινακοθήκης Κύπρου.
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What Comes First?
18χ28χ21 εκ

ΣΤΑΘΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Σπούδασε γλυπτική στη Σχολή Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου και στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από το οποίο αποφοίτησε με άριστα.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και έχει φιλοτεχνήσει δημόσια
έργα σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Τα γλυπτά του χαρακτηρίζονται από ιμάντες (hubs) με τους οποίους
ο καλλιτέχνης διατηρεί αναλλοίωτα στον χρόνο τις μορφές και τις έννοιες που περικλείουν αλλά και
σχηματίζουν. Τα γλυπτά του συνδυάζουν τη σύγχρονη αισθητική με τις σταθερές αξίες της κλασικής
γλυπτικής, καθώς η φόρμα είναι αυτή που με τη δύναμή της προσδιορίζει το έργο και την έννοιά του.
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Episode 1
14x25x22 εκ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1975. Απέκτησε το μεταπτυχιακό της δίπλωμα από το Surrey Institute of Art
and Design στο Fine Art και Constructed Textiles από το Middlesex University.
Η καλλιτεχνική της δημιουργία επικεντρώνεται σε τεχνικές ύφανσης-ταπισερί κεντήματος και πρόσφατα
έχει ξεκινήσει να πειραματίζεται με την κεραμική τέχνη. Έχει παρουσιάσει το εικαστικό της έργο σε πολλές
ομαδικές εκθέσεις. Έργα της βρίσκονται στη συλλογή του Central Museum of Textiles στο Λοτζ της Πολωνίας,
καθώς και σε ιδιωτικές συλλογές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
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Pulling Faces
59χ135 εκ

ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΑΝΑΞΑΓΟΡΟΥ
Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1992. Σπούδασε Fine Art (BFA) στο School of Visual Arts στη Νέα Υόρκη και
φοιτά στο πρόγραμμα Fine Art (MFA) στο University of Oxford στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Έχει παρουσιάσει το έργο της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Λευκωσία, Λάρνακα, Αθήνα, Νέα Υόρκη,
Λονδίνο και Λισαβόνα.
12

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Ο Michael Anastassiades είναι μια εταιρεία που εδρεύει στο
Λονδίνο και ειδικεύεται στον σχεδιασμό και στην
κατασκευή υψηλής ποιότητας φωτισμού και αντικειμένων.
Ιδρύθηκε το 2007, με σκοπό να αυξήσει τη διαθεσιμότητα
των κομματιών υπογραφή του Michael. Κάθε προϊόν είναι
χειροποίητο και σφραγισμένο με το σήμα του σχεδιαστή.
Η σχεδιαστική φιλοσοφία του Michael Anastassiades είναι
να παράγει εξαιρετικά σχεδιασμένα αντικείμενα μόνιμης
αξίας.
Ο Μιχάλης Αναστασιάδης ίδρυσε το στούντιό του στο
Λονδίνο το 1994. Εκπαιδεύτηκε ως πολιτικός μηχανικός στο
London’s Imperial College of Science Technology and
Medicine πριν από το μεταπτυχιακό δίπλωμα στο
βιομηχανικό σχέδιο στο Royal College of Art.
Το έργο του εμφανίζεται σε μόνιμες συλλογές στο Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης, το Ινστιτούτο Τέχνης
του Σικάγου, στο Μουσείο Victoria & Albert του Λονδίνου,
στο ΜΑΚ της Βιέννης, το Συμβούλιο Χειροτεχνίας στο
Λονδίνο και στο κέντρο FRAC στην Ορλεάνη της Γαλλίας.

The Philosophical Egg
200χ14.5 εκ
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A Peacock
35χ26 εκ & 16χ ø17 εκ

ΕΒΕΛΥΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Γεννήθηκε το 1981 στη Λεμεσό. Αποφοίτησε με διάκριση της κριτικής επιτροπής από την Εθνική Ανώτερη
Σχολή Καλών Τεχνών του Μονπελιέ στη Γαλλία.
Το 2009 εκπροσώπησε την Κύπρο στην Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών από την Ευρώπη και τη Μεσόγειο στα
Σκόπια, αποσπώντας το βραβείο του παγκόσμιου δικτύου καλλιτεχνών. Παρουσίασε την πρώτη της ατομική
έκθεση στο κέντρο Frans Masereel στο Βέλγιο, ακολουθούμενη από ομαδικές και ατομικές εκθέσεις στην
Κύπρο και στο εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος σε κατοικίες καλλιτεχνών στο Βέλγιο, στην Αυστρία και στη
Γαλλία.
14

Totem
48χ18χ10 εκ

ΜΑΡΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1964. Σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ρώμης.
Έχει παρουσιάσει το έργο της σε ατομικές εκθέσεις σε Κύπρο, Ελλάδα, Μάλτα, Αγγλία και Ισπανία. Το 1991
συμμετείχε στην Μπιενάλε Καΐρου.
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Ο Φάρος
37χ13 εκ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας το 1958. Σπούδασε ζωγραφική και σκηνογραφία στην Ανωτάτη Σχολή
Καλών Τεχνών της Αθήνας.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε δεκαπέντε ατομικές εκθέσεις και έχει πολλές συμμετοχές σε ομαδικές
εκθέσεις και Μπιενάλε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει λάβει τιμητική διάκριση από την
Αμερικανοϊταλική Ακαδημία Καλών Τεχνών και έχει τιμηθεί με το Α΄ Βραβείο στην Μπιενάλε Sharjha του
2000.
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The Nest
33x19 εκ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1988. Σπούδασε ζωγραφική στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα με καθηγητές τους Χάρη Κοντοσφύρη και Μανώλη
Πολυμέρη.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές εκθέσεις σε Κύπρο, Ελλάδα, Ουγγαρία και Ρουμανία, καθώς και
σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.
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In Vino Veritas
16x15x15 εκ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στην Καρδίτσα το 1948.
Από το 1980 έχει παρουσιάσει το έργο του σε περισσότερες από τριάντα ατομικές εκθέσεις σε Ελλάδα και
Κύπρο, καθώς και σε πολλές ομαδικές. Είναι μέλος του Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου.
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Natura
35x21x14 εκ

ΤΖΕΝΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τους
Δημήτρη Μυταρά και Δημοσθένη Κοκκινίδη.
Έχει πραγματοποιήσει δύο ατομικές εκθέσεις (Γκαλερί Ίρις και Μουσείο Γουλανδρή) και έχει συμμετάσχει
σε ομαδικές στην Αθήνα (Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, Τεχνόπολη Γκάζι, Αθηναϊκή Ζυθοποιία,
Πινακοθήκη Βογιατζόγλου, Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Ίδρυμα Τσιχριτζή), στην Πινακοθήκη του Δήμου
Κέρκυρας και στην Κύπρο. Έργα της ανήκουν σε ιδιωτικές συλλογές.
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Embrace Your Cracks
17χ11 εκ

ΝΤΕΜΠΟΡΑ ΑΠΕΗΤΟΥ
Ασχολείται με τις τέχνες, σε όλες τις μορφές και τις αντιφάσεις τους, από τότε που θυμάται τον εαυτό της.
Ονειρεύτηκε να γίνει χορεύτρια, αλλά σπούδασε γραφικές τέχνες. Θαυμάζει τον Egon Schiele, αλλά έχει
επηρεαστεί περισσότερο από την ιαπωνική τέχνη και κουλτούρα. Όταν δεν δημιουργεί η ίδια, μυεί παιδιά
στον κόσμο τις τέχνης. Ως εικαστικός, έχει ασχοληθεί με ψηφιακό σχέδιο, εγκαταστάσεις στον χώρο, mixed
media παρεμβάσεις και σκηνογραφία.
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Seed of Life
33χ26χ19 εκ

ΜΑΡΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1987. Έχει πτυχίο Καλών Τεχνών από το Manchester Metropolitan University
και μεταπτυχιακό πτυχίο στον τομέα της υγείας και της διαχείρισης έργων τέχνης από το University of
Central Lancashire.
Με κλίση της ποπ κουλτούρας, τις τάσεις, την τέχνη και το σχεδιασμό, συνέχισε να πειραματίζεται με πολλά
υλικά, τεχνικές και έννοιες. Είναι κυρίως γνωστή για τους «πίνακές» της από φρέσκο κυπριακό καφέ και τις
ρεαλιστικές faux πεταλούδες της από χαρτί. Έχει συνεργαστεί με τα σχέδια και τις ιδέες της με πολλές
εταιρείες και προϊόντα, όπως την KitKat, Lexus, Καφές Λαϊκού.
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Αμμόχωστος
38χ25χ25 εκ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΤΤΑΛΙΔΟΥ
Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1973. Είναι απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Έχει παρουσιάσει τη δουλειά της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο Βερολίνο,
στη Βιέννη και στην Κωνσταντινούπολη. Συμμετείχε στην 16η Τριενάλε Τέχνης στο Νέο Δελχί.
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Δέντρο Ζωής
46χ50χ17 εκ

ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΩΤΣΟΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1955. Σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ρώμης και στην Arte Scuola di
Architettura του Πανεπιστημίου της Πεσκάρα στην Ιταλία.
Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε πλήθος εκθέσεων, ατομικών και ομαδικών, σε όλο σχεδόν τον κόσμο.
Τα γλυπτά του βρίσκονται σε περισσότερους από σαράντα δημόσιους χώρους, καθώς και σε πολλά μουσεία
σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Αμερική, Γαλλία, Ελβετία και Βέλγιο.
Εκπροσώπησε την Ελλάδα στη διεθνή Μπιενάλε του Σάο Πάολο το 1987. Συμμετείχε τρεις φορές στην
Μπιενάλε της Βενετίας, το 1993 και 1995 εκπροσωπώντας την Ιταλία και το 1999 εκπροσωπώντας την Ελλάδα.
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Γόνιμον Ύδωρ
62χ66 εκ

ΧΡΥΣΑ ΒΕΡΓΗ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και
Interior Design στο Fine Arts School of California State University of Long Beach, Η.Π.Α. Συνέχισε
μεταπτυχιακές σπουδές στη ζωγραφική στην École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Θεματικοί κύκλοι της δουλειάς της έχουν παρουσιαστεί σε πολλές ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει
σε πολυάριθμες σημαντικές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα της βρίσκονται στη
Βουλή των Ελλήνων, στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, στο Μουσείο Μπενάκη, στο Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης της Φλώρινας, στο Μουσείο Φρυσίρα, στη συλλογή του Ομίλου Εταιρειών της ΑΓΕΤ
Ηρακλής, στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη, στην Πινακοθήκη Μοσχανδρέου, στη συλλογή της Αγροτικής
Τράπεζας, στη συλλογή Παπαστράτος και σε άλλες δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
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It Takes Two
16χ15χ15 εκ

ΜΑΡΙΝΑ ΒΕΡΝΙΚΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε επικοινωνία και φωτογραφία στο Emerson College της Βοστόνης και
διοίκηση επιχειρήσεων στο Harvard Extension School.
Από το 2001 έχει παρουσιάσει ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε γνωστές γκαλερί και μουσεία σε όλο τον
κόσμο, ενδεικτικά: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στην Ελλάδα, Museum of Louvre and Eiffel Tower στο Παρίσι,
Hangaram Art Museum στην Κορέα, Λονδίνο, Μονακό και Νέα Υόρκη. Έχει προταθεί για «Φωτογράφος της
Χρονιάς 2018» από το National Geographic και της έχει απονεμηθεί το πρώτο βραβείο στα Global Art
Awards στο Ντουμπάι. Της έχουν επίσης απονεμηθεί τα βραβεία «Sandro Botticelli» στο Palazzo Giucciardi
Bongianni στη Φλωρεντία και στη Γαλλία το «La Grand Exposition Universelle» στον Πύργο του Άιφελ. Έχει
δημοσιεύσει έξι βιβλία.
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Felicity
66χ71 εκ

ΕΡΙΕΤΤΑ ΒΟΡΔΩΝΗ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1959. Αποφοίτησε με βραβείο από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας
και συνέχισε τις σπουδές της στην École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Το 1997 απέσπασε
το μεγάλο βραβείο ζωγραφικής στο Μοntrouge στο Παρίσι. Έχει πραγματοποιήσει 29 ατομικές και
πολυάριθμες ομαδικές εκθέσεις. Έργα της έχουν εκτεθεί στα μουσεία Σύγχρονης Τέχνης της Νίκαιας, του
Βordeaux και του Saint-Étienne στη Γαλλία, στο Queens Museum και στο Νational Art Club της Νέας Υόρκης,
στο Εθνικό Μουσείο της Σεούλ, στο Ρalazzo delle Expositione στη Ρώμη, στο Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης
«Otto» στο Μιλάνο, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης και στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης
«Moca» της Σαγκάης. Έργα της ανήκουν στην Εθνική Πινακοθήκη και σε άλλες σημαντικές δημόσιες και
ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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Make your Choice
77x45x23 εκ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1983. Το 2010 αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.
Τα έργα του χαρακτηρίζονται από τις ιδιαίτερες φιγούρες που δημιουργεί και τα έντονα χρώματα που τις
ορίζουν και τις περιβάλλουν. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της δουλειάς του είναι η χρήση του ξύλου, που άλλοτε
λειτουργεί ως ζωγραφική επιφάνεια αλλά και ως υλικό για την κατασκευή τρισδιάστατων κατασκευών (γλυπτά).
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε τρεις ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και σε ομαδικές εκθέσεις.
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Mrs Egghead
16x ø20 εκ

ΣΑΒΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1975. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με καθηγητή τον
Δημήτρη Μυταρά. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών
Υποτροφιών ΙΚΥ.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Έργα του βρίσκονται στο Μουσείο
Μπενάκη, στο Μουσείο Βορρέ και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κατά την περίοδο
2006-2007 πραγματεύτηκε αντίγραφα για τις ανάγκες των γυρισμάτων της μεγάλου μήκους κινηματογραφικής
ταινίας El Greco του Γιάννη Σμαραγδή.
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Spoon of Life
15χ60χ15 εκ

A Peacock

ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1955.
Εδώ και 40 χρόνια επεξεργάζεται την κυπριακή πέτρα (ασβεστολιθικό ψαμμίτη ‘sandstone/limestone’) και
περιστασιακά μάρμαρο και γρανίτη στο εργαστήρι του, όπου μπορεί να επεξεργαστεί τεράστιους ογκόλιθους
μέχρι λεπτεπίλεπτες επιφάνειες. Φιλοτέχνησε το έμβλημα της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκεται στο
Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία όπως και το μεγάλων διαστάσεων μνημείο I Love Ayia Napa. Δουλειά του
επίσης βρίσκεται στο Μουσείο Βυζαντινής Τέχνης του Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Λευκωσία,
σε εκκλησίες, μοναστήρια και πολλούς δημόσιους χώρους, πλατείες και ιδιωτικές συλλογές.
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Γέννησις
52χ20χ13 εκ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΠΑΝΗΣ
Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο και από το 1974 ζει και εργάζεται στη Φασούλα Λεμεσού, όπου έχει το
εργαστήριό του και το Κέντρο Τεχνών «Art Nest», που είναι ο μόνιμος εκθεσιακός χώρος της δουλειάς του.
Το 2008 έλαβε μέρος σε διεθνή διαγωνισμό γλυπτικής για τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Κίνας και το έργο
του Ολυμπιακό Πνεύμα επιλέχθηκε ανάμεσα στα 110 «excellent works» μεταξύ 3.000 συμμετοχών από 98
χώρες. Επίσης το ίδιο γλυπτό επιλέχθηκε από τα Κινέζικα Ταχυδρομεία να κοσμήσει το Ειδικό Άλμπουμ
αφιερωμένο στα γραμματόσημα των Ολυμπιακών Αγώνων.
Το 2014 η Παγκόσμια Ολυμπιακή Επιτροπή τον βράβευσε με το βραβείο «SPORTS & ARTS» σε αναγνώριση
της δουλειάς του.
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Wakefulness
32χ23χ23 εκ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΩΡΚΑΤΖΗΣ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1981. Σπούδασε γλυπτική στην Accademia Belle Arti Pietro Vannucci της
Περούτζιας, στην École Supérieure des Beaux-Arts de Marseille και στην Accademia Belle Arti di Bologna,
από όπου αποφοίτησε με διάκριση.
Το 2008 κέρδισε το πρώτο βραβείο γλυπτικής (Premio Nazionale delle Arti) της Ιταλίας. Επίσης, απέσπασε
το Εθνικό Βραβείο Τεχνών το 2008 στο Contemporary Art Exposition της Κατάνια στην Ιταλία. Έχει
παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία. Έλαβε μέρος
στην 54η Μπιενάλε της Βενετίας «State of the Arts», στο κυπριακό παβίλιον της 16ης Διεθνούς Εκθέσεως
Αρχιτεκτονικής της Βενετίας και στην πρώτη Μπιενάλε της Λάρνακας, όπου κέρδισε το πρώτο βραβείο.
Έργα του βρίσκονται στη συλλογή του Υπουργείου Πολιτισμού της Ιταλίας, στη συλλογή Νίκου Παττίχη, στη
συλλογή της CYTA, στο American Medical Centre, στη συλλογή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και
σε ιδιωτικές συλλογές σε Ιταλία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Αλβανία, Γερμανία, Κολομβία και Κύπρο.
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Άτιτλο
21χ10χ10 εκ

ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Γεννήθηκε στη Μαλούντα το 1956. Σπούδασε ζωγραφική με υποτροφία της UNESCO στο Institute de Arte
Plastice N. Grigorescu, Βουκουρέστι. Συνέχισε τις σπουδές του στη Citè International des Arts και ακολούθως
στην Ècole des Beaux Arts στο Παρίσι.
Έχει συνεργαστεί και παρουσιάσει εκθέσεις σε σημαντικές γκαλερί σε Λευκωσία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Παρίσι,
Ζυρίχη και Κολωνία, με πιο σημαντικές τις εκθέσεις του στο Μουσείου του Λούβρου, Παρίσι, στο Μουσείο
Σύγχρονης Τέχνης, Τουλούζη, Tretyakov, Μόσχα, Kunsthaus, Βιέννη και στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης
Τέχνης, Θεσσαλονίκη. Εκπροσώπησε την Κύπρο στην Μπιενάλε Βενετίας το 1990. Έργα του βρίσκονται σε
σημαντικά μουσεία, δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές, συμπεριλαμβανομένης της UNESCO στο Παρίσι.
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Genesis
17x ø11 εκ

ΒΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Σπούδασε κεραμική τέχνη στο Instituto d' Arte per la Ceramica - Faenza στην Ιταλία.
Από το 1982 διατηρεί το δικό του εργαστήριο στη Λάρνακα. Ειδικεύεται σε διάφορες τεχνικές, όπως raku,
stoneware, terra sigillata, copper matte raku και πηλό. Συμμετείχε σε πολλές εκθέσεις στην Κύπρο και το
εξωτερικό και βραβεύθηκε πέντε φορές στην Πανελλήνια Έκθεση Κεραμικής στην Αθήνα.
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Untitled #23 a/y
31x24x3 εκ

ΧΑΡΙΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ
Η Χάρις Επαμεινώνδα γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1980. Ζει στο Βερολίνο και εργάζεται μεταξύ Βερολίνου
και Λευκωσίας.
Σπούδασε στο Λονδίνο και αποφοίτησε από το Royal College of Art. Το 2007 συνεκπροσώπησε την Κύπρο
στην 52η Μπιενάλε της Βενετίας, ενώ το 2008 συμμετείχε στην 5η Μπιενάλε του Bερoλiνoυ. Πρόσφατες
ατομικές εκθέσεις της έχουν παρουσιαστεί, μεταξύ άλλων, στο Le Plateau, Παρίσι, Kunsthaus, Ζυρίχη, MoMA,
Νέα Υόρκη, Schirn Kunsthalle, Φρανκφούρτη και Tate Modern, Λονδίνο. Στην 58η Μπιενάλε Βενετίας τής
απονεμήθηκε ο Αργυρός Λέοντας του πιο υποσχόμενου νέου καλλιτέχνη.
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The Big Bang
128χ108 εκ

ΑΡΙΑΝΑ ΖΑΚΟΥ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1991. Σπούδασε τέχνη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατέχει
μεταπτυχιακό στην τέχνη από το University of Brighton της Αγγλίας. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε δύο
ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις σε Κύπρο, Ελλάδα και Αγγλία.
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The Old Plantation
16χ20 εκ

A Peacock

ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΖΗΣΙΜΟΥ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1994. Σπούδασε καλές τέχνες στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Ρώμης
στην Ιταλία, από το οποίο αποφοίτησε με άριστα. Ζει και εργάζεται στο Ρόττερνταμ της Ολλανδίας, όπου
και διεξάγει τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην κοινωνιολογία της τέχνης.
Έχει παρουσιάσει την εικαστική του δουλειά σε Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία. Στην παρούσα φάση ασχολείται
με το θέμα της αποικιοποίησης στα πλαίσια της εθνογραφίας και της σύγχρονης τέχνης, από όπου αντλεί
την έμπνευσή του για την παρούσα εικαστική παρέμβαση.
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Ακόμα μια Φορά
54x ø23 εκ

ΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1953.
Ένας εντελώς αντισυμβατικός καλλιτέχνης, ένας εικαστικός καλλιτέχνης που υπερβαίνει όρια και κανόνες και
αυτό γιατί αναζητεί, πειραματίζεται συνεχώς με το υλικό του, που μπορεί αυτό να είναι ένα ευγενές μέταλλο,
όπως το αλουμίνιο, είτε παλαιά αντικείμενα που φέρνουν το βάρος του χρόνου και άρα δίνουν δυνατότητες
αισθητικής αξιοποίησης, είτε αυτό είναι το χρώμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό. Προσπαθεί να εξαντλήσει όλες
τις δυνατότητες που θα μπορούσε να του προσφέρει το εκάστοτε υλικό του, για αισθητική αξιοποίηση και
καλλιτεχνική έκφραση. Ακριβώς αυτή η δυναμική σχέση του καλλιτέχνη με το υλικό του είναι που προσδίδει
στη δουλειά του και σε κάθε ξεχωριστό έργο του ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον από πλευράς θεωρητικού
στοχασμού για τη φύση και την οντολογία του έργου τέχνης.
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Paradisal
16χ15χ15 εκ

ΛΗΔΑ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ (Leda Theo)
Γεννήθηκε στην Λευκωσία το 1985. Σπούδασε εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες στο Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο με μεταπτυχιακές σπουδές στη ζωγραφική.
Με το έργο της επιχειρεί να διεγείρει συναισθηματική οικειότητα μέσα από το χρώμα και το φως.
Προσωπικές αφηγήσεις συνυφασμένες με χαρά ή λύπη, εμπειρίες του παρελθόντος, αναμνήσεις
περιπλεγμένες με συναισθήματα ξεσκεπάζουν ξεχασμένες πτυχές του εαυτού, σε μια απόπειρα για
ταυτοποίηση την παρούσα στιγμή.
Έχει παρουσιάσει το έργο της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.
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ΕΛΙΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ
Zει και εργάζεται στη Λεμεσό από το 2005, όταν τελείωσε
τις σπουδές της στην École Supérieure des Beaux-Arts de
Montpellier Méditerranée Metropole στη Γαλλία.
Παρουσίασε αρκετές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην
Κύπρο και στο εξωτερικό. Αντιπροσώπευσε την Κύπρο
στην Μπιενάλε Νέων στην Πούλια της Ιταλίας το 2008,
έλαβε μέρος στην Μπιενάλε Θεσσαλονίκης το 2011 και
συμμετείχε στο 12ο Salon de Dessin στο Μονπελιέ της
Γαλλίας το 2012. Την ίδια χρονιά παρουσίασε τη δουλειά της
στο 11o Δημαρχείο του Παρισιού και συνεργάστηκε με τον
οίκο Hermès Paris στην Αθήνα το 2015.
Έργα της βρίσκονται στην Κρατική Συλλογή της Κυπριακής
Δημοκρατίας, στο Μακεδονικό Μουσείο Θεσσαλονίκης,
στη συλλογή της CNP Ασφαλιστικής, στο Parklane Resort
& Spa The Luxury Collection, Κύπρος, όπως επίσης σε
ιδιωτικές συλλογές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Untitled With Egg
66.5χ ø40.5 εκ
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Άτιτλο
30χ40 εκ

ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ ΚΑΓΚΛΗΣ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1974. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με
καθηγητές τον Τριαντάφυλλο Πατρασκίδη και τον Μαρτίνο Γαβαθά, και χαρακτική με τον Γιώργο Μήλιο.
Το 2003 απέσπασε υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών για εκτέλεση καλλιτεχνικού έργου. Το
2013 τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών με το Βραβείο για νέο ζωγράφο κάτω των 40 ετών. Έργα του
ανήκουν σε σημαντικές δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑΣ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1973. Σπούδασε αρχιτεκτονική
στο Architectural Association School of Architecture του
Λονδίνου. Διατηρεί το διεθνές γραφείο Constantinos
Kalisperas Architectural Studio και είναι μέλος του
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου ΕΤΕΚ.

In Between
124χ30χ30 εκ

Από το 1998 έχει αρκετά σημαντικά αρχιτεκτονικά έργα,
τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, και
παράλληλα πολλαπλές εικαστικές δραστηριότητες και
παρουσιάσεις.
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Η Γέννηση της Αφροδίτης
16x ø20 εκ

ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1946. Είναι απόφοιτος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος, πτυχιούχος νομικής
και πολιτικών-οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε μουσική στο Ωδείο Αθηνών
και στο «Στούντιο» της Όπερας της Βιέννης. Εμφανίστηκε στην Κρατική Όπερα της Βιέννης ως σολίστ.
Στη ζωγραφική είναι αυτοδίδακτη. Από το 1990 που πρωτοεμφανίστηκε ως ζωγράφος, έχει πραγματοποιήσει
πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην Αθήνα εκθέτει στην Γκαλερί
Ζουμπουλάκη και παράλληλα συνεργάζεται με την Galerie Naifs et Primitifs, στη Γαλλία.
Είναι πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό για το στυλ ζωγραφικής της. Η ζωγράφος υιοθετεί το στυλ «Naif», το
οποίο χρησιμοποιείται για να περιγράψει το έργο των αυτοδίδακτων καλλιτεχνών, για την αμεσότητα και τη
γνήσια, φυσική έκφραση. Όπως τα παιδιά, απελευθερώνει την ανεξάντλητη φαντασία της σε καμβά και
δημιουργεί εικόνες γεμάτες χρώματα, που θυμίζουν κεντήματα λαϊκής τέχνης. Εκφράζει τον εαυτό της με
ένα σουρεαλιστικό τρόπο υπό την καθησυχαστική μεταμφίεση της «Naiveism», αλλά ταυτόχρονα
επεκτείνεται σε χρόνο από το χθες μέχρι το σήμερα και το μέλλον.
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Λευκωσία
92χ74χ25 εκ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ
Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1964. Είναι απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.
Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο
Παρίσι. Υπήρξε μέλος της εικαστικής ομάδας NOISE OF COINCIDENSE στην Κύπρο και παρουσίασε μαζί
με την εικαστικό Κατερίνα Ατταλίδου στο project «Σύλληψη Πόλης».
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Value
19x45x25 εκ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΑΡΠΕΣΙΤΗΣ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1977. Εστιάζει στο σχεδιασμό εσωτερικών χώρων με εξειδίκευση στην τέχνη με
σκυρόδεμα, σκουριασμένο σίδηρο και ορείχαλκο. Με καινοτόμο σχεδιασμό και εξατομικευμένη χειροτεχνία,
κατασκευάζει υψηλής ποιότητας αντικείμενα.
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Οι Μνηστήρες της Αφροδίτης - Αποκαθήλωση
16x ø10 εκ

ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ
Γεννήθηκε στον Πύργο Τριφυλίας στη Μεσσηνία το 1955. Σπούδασε στο εργαστήριο τέχνης Ε. Βακαλό στην
Αθήνα και στην Accademia Belle Arti Pietro Vannucci της Περούτζιας.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Έργα του βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές.
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Η Πηγή
20χ16χ16 εκ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΙΚΑΣ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1969. Φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας στο εργαστήριο
του Δημοσθένη Κοκκινίδη. Παράλληλα παρακολούθησε τα εργαστήρια χαρακτικής, αγιογραφίας και
ψηφιδωτού στην ίδια σχολή.
Το 1993 και 1994 έλαβε την Κρατική Υποτροφία Α.Σ.Κ.Τ. Το 1998 βραβεύτηκε με το αργυρό μετάλλιο στην
1η Ετήσια Φθινοπωρινή 'Εκθεση Βενετίας. Το 1999 διακρίθηκε στην 1η Ετήσια Ανοιξιάτικη Έκθεση Βενετίας.
Το 2002 του απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο «Κύπριοι Ζωγράφοι της 3ης χιλιετίας» και το 2012 το τιμητικό
βραβείο «Άρχιππος Κουίντζι» στη Μαριούπολη της Ουκρανίας.
Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις σε Αθήνα, Ρόδο και Λευκωσία και έχει λάβει μέρος σε πολλές
ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ουκρανία, Βέλγιο και Αίγυπτο.
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Αυλητρίς
16x ø20 εκ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ
Γεννήθηκε στο Παλαιχώρι το 1940. Σπούδασε ζωγραφική στο Saint Martin’s School of Art στο Λονδίνο.
Συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφία στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Πεκίνου και στη Σχολή Καλών
Τεχνών Πράγας.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Το έργο του χαρακτηρίζεται από κυβιστικές τάσεις σε μια ελληνική ψυχοσύνθεση και μια ενασχόληση με τη
φωτεινότητα και την ένταση των χρωμάτων, που συχνά έχουν μια αλληγορική σημασία.
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«..... μιας πεταλούδας τίναγμα το πούπουλο ενός κύκνου, .......
τ’ είναι θεός; τι μη θεός; και τι τ’ ανάμεσό τους; .......»
Απόσπασμα από την “Ελένη” του Γιώργου Σεφέρη
22χ31χ31 εκ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΜΑ
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1966. Σπούδασε γραφικές τέχνες στο Πολυτεχνείο Frederick.
Έχει οργανώσει επτά ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε Κύπρο,
Νορβηγία, Αγγλία, Ελλάδα, Ισπανία και Αίγυπτο. Έργα της βρίσκονται στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, στο Βυζαντινό Μουσείο και Πινακοθήκη του Ιδρύματος
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’ στη Λευκωσία, στη συλλογή της CYTA, στο Μουσείο Καβάφη στην Αλεξάνδρεια
της Αιγύπτου, στο Μουσείο Λουκίας και Μιχαλάκη Ζαμπέλα στη Λευκωσία και σε ιδιωτικές συλλογές στην
Κύπρο και στο εξωτερικό.
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ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΣΙΗΣ
Γεννήθηκε στο Μιτσερό το 1937. Σπούδασε ζωγραφική στο
Saint Martin’s School of Art και στο Hornsey College of Art
του Λονδίνου.
Εκτός από τη ζωγραφική, ασχολείται με τη γλυπτική, τη
χαρακτική και το θέατρο. Έχει παρουσιάσει τα έργα του σε
πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και
στο εξωτερικό. Συμμετείχε σε πολλές σημαντικές διεθνείς
διοργανώσεις, όπως στην Μπιενάλε Νέων Παρισιού το 1969,
στην Μπιενάλε Σάο Πάολο της Βραζιλίας, στην Μπιενάλε
Χαρακτικής στη Βενετία το 1972, στην 1η Τριενάλε Ινδιών,
στην Μπιενάλε Αλεξάνδρειας το 1984 και στην Μπιενάλε
Βενετίας το 1990.
Έργα του βρίσκονται σε πολλές δημόσιες και ιδιωτικές
συλλογές ανά τον κόσμο. Τα γλυπτά και οι εγκαταστάσεις
του κοσμούν πολλούς δημόσιους χώρους.

Θρόνος α
90x43x43 εκ
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Confirmation
23x25x25 εκ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΘΡΑΙΩΤΟΥ
Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1984. Κατέχει πτυχίο Καλών Τεχνών από το Πανεπιστήμιο του Sunderland, Αγγλία.
Συνεχίζοντας τις σπουδές της, απέκτησε μεταπτυχιακό στη ζωγραφική στο Πανεπιστήμιο του
Wolverhampton.
Κατοικεί σήμερα στη Λευκωσία και εργάζεται ως καθηγήτρια τέχνης στην Αμερικανική Ακαδημία στη
Λάρνακα. Έργα της έχουν παρουσιαστεί σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Έργα
της βρίσκονται στη συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρνακας, στο Δημαρχείο Αραδίππου και στο Σπίτι
της Κύπρου στο Μανχάταν, Η.Π.Α.
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Chronical
16x ø20 εκ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1996. Είναι απόφοιτη του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της
Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με διδάσκοντες τους Γιάννη Φωκά
και Βαγγέλη Πλοιαρίδη.
Το 2019 έλαβε μέρος στον 3ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό εις μνήμην του ζωγράφου Λουκά Βενετούλια στο
Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. και στη συνέχεια, μέσα από τη συμμετοχή της στην 4η Art Thessaloniki
- International Contemporary Art Fair που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ΠΕΕΒΕ, κέρδισε το 3o
τιμητικό βραβείο «MATAROA». Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις σε Αθήνα, Ρόδο και Λευκωσία και
έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Ιταλία, Ουκρανία, Βέλγιο και Αίγυπτο.
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Happiness
50χ60 εκ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΤΗΣ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία. Σπούδασε ζωγραφική στο Laguna College of Art and Design στην Καλιφόρνια.
Έχει λάβει μέρος σε 28 ομαδικές και ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Απέσπασε για τη δουλειά του, στον πρώτο και στον τελευταίο χρόνο των σπουδών του, το βραβείο «Best
of Fine Arts» το 2001 και το 2003, ενώ το 2006 βραβεύεται και στην Κύπρο με το πρώτο βραβείο στην
Έκθεση Νεαρών Καλλιτεχνών. Έχει επίσης βραβευτεί με το Plotkin Foundation Award, Καλιφόρνια, Η.Π.Α.
και έχει τιμηθεί στον τελικό του Figurativas 10th International Competition, Museu Europeu d’Art Modern
(MEAM), Βαρκελώνη, Ισπανία και στο Art Renewal Center, 12ο και 14ο Annual Salon Competition, Η.Π.Α.
Έργα του βρίσκονται στη μόνιμη συλλογή του Museu Europeu d’Art Modern (MEAM), Βαρκελώνη, του Palais
de la Nation, Βρυξέλλες, καθώς επίσης σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.
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Μεσόγειος-Για μια Καινούρια Ζωή
20χ42χ8 εκ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ
Σπούδασε στο Camberwell College of Arts & Design, BA Ceramics, στο Λονδίνο. Η κοινωνική πολιτική,
εκπαιδευτική, θρησκευτική, οικονομική και οι γεωπολιτικοί παράγοντες, όλοι παίζουν τον ρόλο τους
οδηγώντας μας στη σκέψη ότι διανύουμε τη ζωή μας δίχως σκοπό, ενότητα, σιγουριά, ασφάλεια και
σταθερότητα. Οι διεισδυτικές παρατηρήσεις των θεσμών διαμορφώνουν τη σκέψη του κοινού για να
υποταχθούν στις υπηρεσίες της ισχύος και του κέρδους. Το έργο του εμπνέεται από τη φύση και από τη
ζωή γενικά. Τα έργα είναι χειροποίητα και μοναδικά, με υαλώματα προσαρμοσμένα στις φόρμες και ντόπια
πετρώματα και αργίλους από διάφορα μέρη της Κύπρου, με τα οποία δημιουργούν πληθώρα χρωμάτων και
επιφανειών προς ενίσχυση της παλέτας.
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The Red Line
19x30x15 εκ

ΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1947. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών
στη Ρώμη.
Έχει παρουσιάσει το έργο της σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία, Σκωτία,
Ιταλία και Γαλλία. Έχει συμμετάσχει στην VII Biennale of Alexandria, 5ème Biennale de Paris, I Triennale India,
54th La Biennale di Venezia, καθώς και σε σημαντικές εκθέσεις του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, Αθήνα, Κέντρου
Σύγχρονης Τέχνης Ρεθύμνης, Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη και Μουσείου
Μπενάκη, Αθήνα.
Έργα της βρίσκονται στην Accademia di Romania, Ρώμη, Museo de Ciudad Bolivar, Caracas, Βενεζουέλα, Museo
Nacional de Grabado Contemporaneo, Μαδρίτη, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Θεσσαλονίκη,
Hunterian Museum, Γλασκόβη, Museum of Contemporary Art, Σκόπια, Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας, Λευκωσία, και σε ιδιωτικές συλλογές σε Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία, Γαλλία,
Μεγάλη Βρετανία, Η.Π.Α. κ.ά.
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The Birth of Spring
18χ16χ16 εκ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Σπούδασε στην Academy of Fine Arts στη Ρώμη και στη συνέχεια κεραμική στο Hammersmith School of
Art στο Λονδίνο.
Έχει εκθέσει τη δουλειά της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στο Λονδίνο και στην Κύπρο.
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ήδ' ημέρα φύσει σε
61χ46 εκ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΣΤΑ
Κύπρια καλλιτέχνις, με βάση τη Λευκωσία. Σπούδασε βυζαντινές και εφαρμοσμένες τέχνες στην Ελλάδα και
στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το έργο της έχει εκτεθεί ευρέως σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο και αποτελεί μέρος ιδιωτικών και
δημόσιων εικαστικών συλλογών. Έργα της εκτίθενται επιπλέον και στην Κυπριακή Κρατική Συλλογή. Έλαβε
πληθώρα διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων και βραβείων Μπιενάλε.
Ασχολείται με την τοπογραφία του νησιού, την ιστορία και την τοποθέτηση στον χώρο, από κοινωνικής και
χωροταξικής απόψεως, χρησιμοποιώντας την τέχνη σαν ανθρωπολογική πρακτική και σαν μία συγκέντρωση
κοινωνικών και πολιτικών παρεμβάσεων στον χώρο.
Από το 2013 είναι η καλλιτεχνική συντονίστρια και διευθύντρια του Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού
«Φανερωμένης 70».
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Το Χρυσό Αυγό
20χ14χ14 εκ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΔΟΜΜΑΤΟΣ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1940. Φοίτησε στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, όπου πήρε τα πρώτα μαθήματα τέχνης
από τον μεγάλο Κύπριο καλλιτέχνη Τηλέμαχο Κάνθο. Σπούδασε τέχνη στο Camberwell School of Art στο
Λονδίνο, από το οποίο έλαβε το Εθνικό Δίπλωμα Σύνθεσης (National Diploma in Design) με ειδίκευση στη
ζωγραφική.
Πήρε μέρος σε δεκάδες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις που οργανώθηκαν από διάφορους φορείς στην
Κύπρο και στο εξωτερικό, όπως επίσης και σε σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις, Μπιενάλε και Τριενάλε,
στις Ινδίες, στην Αίγυπτο, στην Πολωνία, στη Βραζιλία, στην Ουρουγουάη και στη Γιουγκοσλαβία.
Γενικά, η καλλιτέχνις ασχολείται πολύ με τα προβλήματα του χώρου, πετυχαίνοντας να δίνει μια ποιητική
μεταμόρφωση της καθημερινότητας. Βρίσκεται σε αδιάκοπες αναζητήσεις πετυχαίνοντας προοδευτικές
κατακτήσεις στην τέχνη. Συνδετικός κρίκος στη δουλειά του και πόλος περιστροφής στα διάφορά του
θέματα είναι το καταλυτικό φως. Αυτό είναι που κυριαρχεί και επιβάλλεται ως περιεχόμενο στις ζωγραφικές
του αναζητήσεις.
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Treasure Hunt
16x22x14 εκ

ΝΙΚΟΛΑΣ ΛΑΔΟΜΜΑΤΟΣ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1971. Σπούδασε Graphic Design στο Kent Institute of Art & Design και αργότερα
στο Wolverhampton University στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Παρουσίασε το έργο του σε πέντε ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και έλαβε μέρος σε διάφορες ομαδικές
και φιλανθρωπικές εκθέσεις.
Έργα του βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Κύπρο, Ελλάδα, Ελβετία, Αυστραλία, Ομάν, Ντουμπάι,
Ηνωμένο Βασίλειο, Η.Π.Α.και στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας και σε εμπορικές τράπεζες στην Κύπρο.
Παράλληλα με τη ζωγραφική, ασχολήθηκε επίσης με το σχεδιασμό και τη σελιδοποίηση εντύπων, βιβλίων
και καταλόγων. Φιλοτέχνησε γραμματόσημα και τέσσερεις σειρές γραμματοσήμων, μετά από διαγωνισμό,
τέθηκαν σε κυκλοφορία από το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών.
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The Joy of Life
16χ ø20 εκ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΛΑΣ
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε στο Οικονομικό Τμήμα της Νομικής Σχολής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Υπήρξε διευθυντής και αρχισυντάκτης της μεγαλύτερης σε
κυκλοφορία ελληνικής εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής», δημιούργησε τα ένθετα Το Άλλο Βήμα, Βήμα
Donna και ΒΗΜΑgazino, καθώς και το best seller περιοδικό για νέους FREE, όπως και το free press περιοδικό
FAQ.
Τα τελευταία δεκαπέντε χρόνα έχει αφοσιωθεί στη ζωγραφική και στη γλυπτική. Ζει μεταξύ Αθήνας, Μαϊάμι
και Παρισιού. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε πολλές ατομικές εκθέσεις σε Ελλάδα, Κύπρο, Γαλλία και
Αμερική.
Έχει μια «ολιστική» προσέγγιση στη ζωή και αυτό είναι που τον χαρακτηρίζει, διότι είναι ένας καλλιτέχνης
που δεν περιορίζεται σε μία μορφή τέχνης. Επιπλέον, είναι ικανός να δημιουργήσει τέχνη με οτιδήποτε
καταπιάνεται.
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First Step
14χ26χ14 εκ

ΚΙΚΟΣ ΛΑΝΙΤΗΣ
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1948. Σπούδασε ζωγραφική στο Kingsway College of Art στο Λονδίνο και έκανε
ελεύθερες σπουδές στο Saint Martin’s College.
Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό,
με σημαντικότερες τη μεγάλη αναδρομική έκθεση έργων του στην Πινακοθήκη του Δήμου Aθηναίων το 2001
και την ατομική έκθεση στην Eθνική Πινακοθήκη της Λιθουανίας το 2003.
Έργα του βρίσκονται στην Πινακοθήκη του Δήμου Αθηναίων, στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, στην Πινακοθήκη Αβέρωφ, στο Κέντρο Τεχνών της Λευκωσίας, στην
Πινακοθήκη Πιερίδη και σε ιδιωτικές συλλογές. Το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού του απένειμε, το 1984,
τιμητική διάκριση για την έρευνά του στα υλικά και στις τεχνικές.
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Eggs-istence
61χ50 εκ

ΑΝΙΤΑ ΛΑΝΙΤΟΥ
Σπούδασε στο University of East Anglia στο Norwich και στο University of Grenoble της Γαλλίας.
Εργάστηκε για πολλά χρόνια σε διάφορα μέσα μαζικής επικοινωνίας ως δημοσιογράφος και στη σύνταξη.
Παρουσίασε το έργο της σε μία ατομική έκθεση και διάφορες ομαδικές.
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ΛΙΑ ΛΑΠΙΘΗ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1963. Σπούδασε στο University
of California Santa Cruz, Η.Π.Α., και στη συνέχεια στο
University of Lancaster και στο Kent Institute of Art and
Design της Αγγλίας.
Έχει παρουσιάσει το έργο της σε πολλές ατομικές
εκθέσεις σε Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία και Αμερική,
συμπεριλαμβανομένων του Λεβέντειου Δημοτικού
Μουσείου Λευκωσίας, του Πολιτιστικού Ιδρύματος
Τράπεζας Κύπρου και της Δημοτικής Πινακοθήκης
Λάρνακας. Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις
σε Κύπρο, Ελλάδα, Αγγλία, Αμερική, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία
κ.α. Συμμετείχε το 1986 στη 2η Μπιενάλε Νέων
Καλλιτεχνών της Μεσογείου, το 1999 στην 20η Μπιενάλε
Αλεξανδρείας όπου βραβεύτηκε με το Grand Prix, και το
2001 στην 3η Μπιενάλε Φλωρεντίας, όπου βραβεύτηκε με
βραβείο στον χώρο των multimedia installations.
Έργα της βρίσκονται στην Κρατική Πινακοθήκη της
Κύπρου, στο Museum of Applied Design της Βιέννης, στο
Musée Centre Pompidou, Παρίσι, σε πολλούς δημόσιους
χώρους και σε δημόσιες και ιδωτικές συλλογές.

Η Γέννηση της Κυπριακής Δημοκρατίας
32χ73χ30 εκ
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Boxes of Innocence
100χ70χ7 εκ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΣΗΘΙΩΤΑΚΗΣ
Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1956. Σπούδασε πρώτα στη Σχολή Βακαλό με τους Παναγιώτη Τέτση
και Γιάννη Βαλαβανίδη. Συνέχισε τις σπουδές του στην Accademia di Belle Arti της Φλωρεντίας. Έχει
παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα, στην Κρήτη, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη.
Συμμετείχε σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Αυστραλία, Βέλγιο, Η.Π.Α., Ιαπωνία,
Νότιος Αφρική), ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζουν η 2η Biennale Νέων Δημιουργών Ευρωπαϊκών Χωρών της
Μεσογείου (1986, Θεσσαλονίκη), η Osaka Triennial (1996, Ιαπωνία) και η 4η Διεθνής Μπιενάλε της Sarjah (1999,
Ε. Α. Εμιράτα), όπου κέρδισε το 2o βραβείο ζωγραφικής. Το 2007 εκδόθηκε μονογραφία για το σύνολο του
έργου του.
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Women Looking at Red Moon
16x15x15 εκ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ
Γεννήθηκε στην Πάφο το 1955. Σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών Σούρικωφ της Μόσχας, όπου
ειδικεύτηκε στη μνημειακή τέχνη.
Η ζωγραφική του βρίσκεται υπό την επίδραση του κριτικού ρεαλισμού, που εκφράζει με σουρεαλιστικούς
τύπους και εξπρεσιονιστικά στοιχεία. Ενδιαφέρεται και για τον χώρο της ποπ αρτ και την εννοιολογική
τέχνη.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με
σημαντικότερες την Μπιενάλε Φλωρεντίας και την Μπιενάλε Αλεξάνδρειας. Στην 5η Τριεννάλε Σόφιας το
1985 τού απονεμήθηκε το Gran Prix.
Έργα του βρίσκονται στο Μουσείο Πούσκιν στη Μόσχα, στην Κρατική Πινακοθήκη Λευκωσίας, στο
Ευρωπαϊκό Κέντρο Δελφών στους Δελφούς, στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο και σε πολλές ιδιωτικές
συλλογές.
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Άτιτλο
24χ47χ24 εκ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
Γεννήθηκε στη Γιαλούσα το 1942. Σπούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών.
Πήρε μέρος σε διάφορες διεθνείς εκθέσεις: Γ' Μπιενάλε Σάο Πάολο (1969), Ζ' Μπιεννάλε Αλεξανδρείας
(1970), Β' Διεθνή Έκθεση Σχεδίου Ριγιέκα Γιουγκοσλαβίας (1970), Β' Τριεννάλε Νέου Δελχί (1971), ΙΑ' Μπιενάλε
Σάο Πάολο (1971), Ζ' Μπιενάλε Παρισιού (1971), Μπιενάλε Βενετίας (1972), Γ' Μπιενάλε Χαρακτικής
Λουμπλιάνας (1973), Σύγχρονη Κυπριακή Τέχνη, Εθνική Πινακοθήκη Αθηνών (1984) κ.α. Εξέθεσε επίσης έργα
του τόσο σε ατομικές όσο και σε ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Το 2009, για πρώτη φορά από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960, το Κυπριακό Μουσείο
παραχωρήθηκε για να φιλοξενήσει έκθεση δύο σύγχρονων Κυπρίων καλλιτεχνών, εκ των οποίων ο ένας ήταν
ο Άγγελος Μακρίδης και ο άλλος ο Φάνος Κυριάκου.
Στη μακρά καλλιτεχνική του πορεία δημιούργησε γλυπτά και εγκαταστάσεις με σαφείς αναφορές στην αρχαία
κυπριακή τέχνη. Χαρακτηριστικά είναι τα ειδώλιά του από πικρόλιθο, τα οποία αποτελούν σημερινές
ερμηνείες των γνωστών ειδωλίων της χαλκολιθικής εποχής και έχουν σαφείς αναφορές στη σύγχρονη ιστορία
της Κύπρου.
Έχει περιληφθεί σε λεύκωμα με 134 Ελληνες «εικονοποιούς», με τίτλο Νέα Ελληνική Τέχνη 1974-2004.
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Άτιτλο
24χ ø19 εκ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
Γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης το 1953. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της
Αθήνας, κοντά στους Δημοσθένη Κοκκινίδη και Δημήτρη Μυταρά.
Έχει πραγματοποιήσει πολλές ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό. Το 1994 συμμετείχε στην Μπιενάλε της Αλεξάνδρειας (μαζί με τους Μάριο Σπηλιόπουλο, Αντώνη
Μιχαηλίδη, Βίκυ Τσαλαματά και Εδουάρδο Σακαγιάν), όπου το ελληνικό περίπτερο έλαβε το βραβείο
καλύτερου Εθνικού Περιπτέρου. Συμμετείχε επίσης, μεταξύ άλλων, στην έκθεση Κλασικές μνήμες στη σύγχρονη
ελληνική τέχνη (2007: Capital Museum of China, Πεκίνο). Το 2012, παρουσίασε την έκθεση « Ένα μέτρο» στο
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Από το 1987 διδάσκει ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών
της Αθήνας, στην οποία εξελέγη τακτικός καθηγητής το 2014.
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Renaissance
16χ15χ15 εκ

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ
Αποφοίτησε από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Συνέχισε τις σπουδές της στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος με κατεύθυνση στη
βυζαντινή αρχαιολογία. Σπούδασε επίσης σκηνογραφία και τεχνική των φορητών εικόνων. Έχει κάνει
ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια βυζαντινολογίας. Έχει πραγματοποιήσει πέντε ατομικές εκθέσεις και έχει
συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έργα της υπάρχουν σε μουσεία,
δήμους και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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Αναγγέννηση
25χ ø13 εκ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΜΗΤΡΟΦΑΝΟΥΣ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία. Αποφοίτησε με άριστα από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Η
δουλειά του παρουσιάστηκε στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στην Αθήνα και στη Λευκωσία, ενώ έργα του
περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας, στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη,
στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα και σε ιδιωτικές συλλογές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Το 2013
εκπροσώπησε την Κύπρο στο VIIemes Jeux de la Francophonie στη Νίκαια της Γαλλίας.
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Αρχή Ζωής
16χ21χ21 εκ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ
Γεννήθηκε στη Λεμεσό. Εμπνέεται και δημιουργεί τα κεραμικά και ζωγραφικά της έργα. Παράλληλα διδάσκει
ως εκπαιδεύτρια τέχνης σε ομάδες ατόμων με ειδικές ανάγκες. Έχει επίσης ασχοληθεί με τη σκηνογραφία
σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, την ΕΘΑΛ και το Θέατρο Σκάλα. Χαρακτηριστικές της δημιουργίες
είναι οι αιθέριες ερωτικές Ανεράδες. Μέσω της τέχνης της εκφράζει τη γενέθλια πόλη και έργα της
φιλοξενούνται στο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο και στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Λεμεσού. Έλαβε
μέρος σε ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Κεραμικά και ζωγραφικά της έργα αποτέλεσαν
θέματα για τις Γιορτές Παραμυθιών Κύπρου και Κέας. Φιλοτεχνεί επίσης το ετήσιο βραβείο για τον Εθνικό
Σχολικό Διαγωνισμό για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Egg Balloon
40χ52 εκ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1983. Σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αθήνας και στη
Σχολή Καλών Τεχνών Slade στο Λονδίνο. Τα έργα του είναι σε πολλές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές,
συμπεριλαμβανομένου του Μουσείου Φρυσίρα στην Αθήνα.
Το 2017 τού απονεμήθηκε έπαινος στο 3ο Βραβείο Φρυσίρα της Ευρωπαϊκής Ζωγραφικής.
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Graffiti
16χ ø20 εκ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΡΟΝ
Σπούδασε γραφικές τέχνες στο Πολυτεχνείο Frederick στη Λευκωσία και στη συνέχεια τέχνη στο
Wimbledon School of Art στο Λονδίνο, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην τέχνη στο
University of Central England στο Birmingham.
Παρουσίασε το έργο της σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Κύπρο και Αγγλία. Έργα της
βρίσκονται στην Κυπριακή Κρατική Συλλογή, στη συλλογή της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας.
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Graffiti
37χ15χ15 εκ

ΠΗΤΕΡ ΜΠΑΡΟΝ
Γεννήθηκε στο Λονδίνο. Σπούδασε στο Middlesex University, University of West England and Wimbledon
School of Art.
Διακρίθηκε με διάφορα βραβεία χαρακτικής, όπως Department of Transport 1992, Countess Enid DriscollSpalletti, ROSL Annual Open Exhibition UK, Whatman International και National Print Exhibition UK.
Από το 1994 ζει μόνιμα στην Κύπρο. Η δουλειά του αρχικά είχε επηρεαστεί από τη διχοτόμηση του νησιού
μας, ενώ τα τελευταία χρόνια η προσοχή του στράφηκε στις τοιχογραφίες που βρίσκονται σε κάθε γωνιά
της παλιάς Λευκωσίας. Μέσα από αυτές θεωρεί πως οι άνθρωποι εκφράζουν συναισθήματα αγάπης και μίσους.
Η απλότητα αλλά και η ειλικρίνεια που εκφράζεται μέσα από τις διάφορες τοιχογραφίες έχουν εμπνεύσει
την τωρινή του δουλειά.
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Ελευθέρας Βοσκής
27χ48χ22 εκ

ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
Γεννήθηκε στην Άλωνα της Κύπρου. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες (ΑΣΟΕΕ) στην Αθήνα. Το 1978 ξεκίνησε
τις σπουδές της στις καλές τέχνες στην École Nationale Supérieure des Beaux-Arts του Παρισιού. Το 1983
πήρε το δίπλωμα της ζωγραφικής και της χαρακτικής. Εργάστηκε στη Cité Internationale des Arts στο Παρίσι.
Υπήρξε υπότροφος της Γαλλικής Κυβέρνησης, του ΕΟΜΕΧ και του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.
Το 1986 έλαβε το πρώτο βραβείο του διαγωνισμού Matisse από τη Γαλλική Πρεσβεία της Κύπρου, έχει
πραγματοποιήσει πάνω από 25 ατομικές εκθέσεις σε Γαλλία, Ελλάδα, Κύπρο, Πορτογαλία, Σουηδία, Ελβετία,
Βέλγιο και έχει συμμετάσχει σε πάνω από 50 ομαδικές εκθέσεις. Έργα της βρίσκονται σε πολλές ιδιωτικές
και δημόσιες συλλογές και μουσεία σε Ευρώπη, Η.Π.Α. και Ιαπωνία.
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Bright Days Ahead
16χ ø10 εκ

ΙΒΑΝ ΝΤΡΥΜΠΑΣ
Καλλιτέχνης με ειδίκευση στο σχεδιασμό βίντεο παιχνίδιων, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, έχει ασχοληθεί
εκτενώς στον κλάδο ανάπτυξης παιχνιδιών. Το ύφος του έργου του είναι αξιοσημείωτο για τις μικροσκοπικές
λεπτομέρειες και τη λεπτή χειροτεχνία. Διερευνά ποικιλία καλλιτεχνικών στυλ και θεμάτων, συχνά
απεικονίζοντας φανταστικούς χώρους, τοπία και αξέχαστους χαρακτήρες.
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Embrace
26χ26χ16 εκ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία και σπούδασε καλές τέχνες στο Πανεπιστήμιο του Middlesex και στο Πανεπιστήμιο
του Kingston, όπου και αποφοίτησε το 2010. Η δουλειά της παρουσιάστηκε σε ατομικές εκθέσεις σε Κύπρο,
Ελλάδα και Αγγλία, με κυριότερες την έκθεση στο Πολιτιστικό Κέντρο Λουτρακίου, στο Πολιτιστικό Κέντρο
Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης Αμμοχώστου, στο Κέντρο Τεχνών Κώστα και
Ρίτας Σεβέρη και στο Ελληνικό Κέντρο Λονδίνου.
Η δουλειά της έχει δύο άξονες, πρώτα ερευνά τις ιδιότητες του υλικού plexi glass, ως έναν καμβά ζωγραφικής,
όπου παραδοσιακά εργαλεία, όπως το μολύβι, αντικαθίστανται από μικρά ηλεκτρικά εργαλεία. Στη συνέχεια
ερευνά τη φυσική αντοχή του υλικού και την κοινή διάσταση του plexi glass δίνοντας φόρμα και σχήμα στις
επιφάνειες που δημιουργεί. Τα έργα της, για μια στιγμή, ωθούν τον παρατηρητή να αμφισβητήσει την
πραγματικότητα.
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Dimitri’s Egg
16χ30χ15 εκ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Γεννήθηκε στη Βαλτιμόρη των Η.Π.Α. το 1989. Σπούδασε ιστορία της τέχνης και δημιουργική γραφή στο
Brown University των Ηνωμένων Πολιτειών και συνέχισε τις σπουδές του στο βιομηχανικό σχεδιασμό στο
Umea Institute of Design στη Σουηδία. Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εργάστηκε ως γλύπτης
στο Piet Hein Eek Studio στο Αϊντχόβεν της Ολλανδίας.
Μεταξύ άλλων έργων, έχει δημιουργήσει σχέδια για το Συμβούλιο Τουρισμού Λευκωσίας, την Τράπεζα
Κύπρου, το Κυπριακό Μουσείο Αρχαιολογίας και τις υπηρεσίες Κυπριακής Χειροτεχνίας. Είναι συνπαραγωγός
του ντοκιμαντέρ VR Η Πράσινη Γραμμή, η οποία έκανε πρεμιέρα στο 71ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των
Καννών και στη συνέχεια επιλέχθηκε να συμμετάσχει σε πάνω από 20 Φεστιβάλ Κινηματογράφου,
κερδίζοντας «Best VR ταινία» τέσσερεις φορές. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε τρεις ατομικές εκθέσεις.
Γλυπτά του βρίσκονται στο Anassa Hotel, Πάφος, Amara Hotel, Λεμεσός, Hartmann Shipping Global
Headquarters, Λεμεσός, Wargaming Global Headquarters, Λευκωσία και στο The Luciano Benetton
Collection, Ιταλία.
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Το Αυγό της Άνοιξης
16x15x15 εκ

ΜΑΡΙΝΑ ΟΛΥΜΠΙΟΥ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1968. Σπούδασε στο Παρίσι και πήρε το δίπλωμά της με άριστα από την Εθνική
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών των Παρισίων, DSAP ENSBA. Εργάστηκε ως υπότροφος ερευνητής στο
Institut des Hautes Études en Arts Plastiques Παρίσι και στο International Studio Curator Programme στη
Νέα Υόρκη.
Πραγματοποίησε 14 προσωπικές εκθέσεις, μεταξύ άλλων στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στο Bordeaux,
στο CAPC de Bordeaux, στο Μουσείο Géo-Charles, Echirolles στη Γαλλία, στην γκαλερί Renos Xippas στο
Παρίσι και στην γκαλερί Maupin στη Νέα Υόρκη.
Το 1995 κέρδισε το Βραβείο Έρευνας στις Πλαστικές Τέχνες από το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού, FIACRE.
Έργα της βρίσκονται στη Γαλλία, στην Ελλάδα (Συλλογή Δάκη Ιωάννου), στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
(Συλλογή Ιωάννη Δασκαλόπουλου), στο Μονακό (Συλλογές Pierre Nouvion και Marzio Carver) και στην
Κύπρο στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου,
στην Ελληνική Τράπεζα, Τράπεζα Κύπρου, στο Δήμο Λάρνακας, στην ΑΗΚ και σε ιδιωτικές συλλογές.
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Ανατολή, η γνωστή παραδοσιακή κόκκινη μπογιά αυγών «Ανατολή», ανάμνηση των παιδικών μου χρόνων...
η ανατολή ακριβώς όπως φαίνεται από το παράθυρο του εργαστηρίου μου
22χ98 & 16χ ø15 εκ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΛΑΝΤΖΑΣ
Γεννήθηκε στη Λάρισα 1962. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με
καθηγητές τους Δημήτρη Μυταρά, Δημοσθένη Κοκκινίδη και Νίκο Κεσσανλή. Συνέχισε μεταπτυχιακές
σπουδές στη ζωγραφική στην Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts στο Παρίσι.
Συνεργάζεται και πραγματοποιεί εκθέσεις σε γκαλερί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει
σε διεθνείς εκθέσεις Art Fairs. Επιλέχθηκε ανάμεσα στους σημαντικότερους Έλληνες καλλιτέχνες να
εκπροσωπήσει με το έργο του τη σύγχρονη ελληνική τέχνη κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Έργα
του βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Πινακοθήκη της Φλώρινας, στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη,
στο Μουσείο Φρυσίρα, στις συλλογές Αγροτικής Τράπεζας, Παπαστράτου, ΑΓΕΤ Ηρακλής και σε άλλες
δημόσιες και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
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Το Φυλακτό
31χø16 εκ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1985. Σπούδασε χαρακτική στο Πανεπιστήμιο του Brighton και συνέχισε με
μεταπτυχιακές σπουδές στη χαρακτική στο Camberwell Collage of Art, University of the Arts του Λονδίνου.
Έχει πραγματοποιήσει ομαδικές εκθέσεις στην Kύπρο και στο εξωτερικό. Το 2009 παρουσίασε την πρώτη
της ατομική έκθεση χαρακτικής στη Λευκωσία.
Διακρίθηκε με το βραβείο John Purcell το 2008 (Camberwell College of Art, University of the Arts London)
και με το πρώτο βραβείο Χαρακτικής το 2010 στον διαγωνισμό εικαστικών τεχνών Τηλέμαχου Κάνθου.
Είναι μέλος του Δ.Σ. της Σχολής Μουσείου Χαρακτικής Χαμπή και Φίλοι και διδάσκει στη Σχολή. Είναι επίσης
ιδρυτικό μέλος των Κυπρίων Χαρακτών. Παράλληλα διδάσκει στο Πρότυπο Εργαστήρι Χαρακτικής του
Ε.ΚΑ.ΤΕ στο Σκαλί Αγλαντζιάς.
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Δύο Ζωές
40χ34χ25 εκ

ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Γεννήθηκε στην Αμφιλοχία το 1950. Έχει πραγματοποιήσει 18 ατομικές εκθέσεις και πολλές ομαδικές.
Με έργα του καλλιτέχνη έχουν τιμηθεί πολλοί Ολυμπιονίκες και αρχηγοί κρατών. Κατά τους Ολυμπιακούς
Αγώνες στην Αθήνα το 2004 δημιούργησε το έργο Ελιά, το δέντρο της Αθήνας, που εκτίθεται μόνιμα στην
Τεχνόπολη στο Γκάζι και το 2019 δημιούργησε την ελιά ύψους 3,5 μέτρων, που τοποθετήθηκε στο νέο σπίτι
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στη Λωζάννη της Ελβετίας.
Έργα του καλλιτέχνη βρίσκονται στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στην Τράπεζα Πειραιώς, στο Μουσείο
Ελιάς στη Σπάρτη, στην Πινακοθήκη Χρήστου και Σοφίας Μοσχανδρέου στο Μεσολόγγι, στα κεντρικά
γραφεία της Coca-Cola 3Ε στην Αθήνα, καθώς και στην Ατλάντα των Η.Π.Α., στο Συμβούλιο Ασφαλείας των
Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολης.
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Kill Not the Goose That Lays the Golden Eggs
50χ50 εκ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στην Κύπρο το 1969. Σπούδασε στο Middlesex Polytechnic του Λονδίνου και στο Royal College
of Art στο Λονδίνο. Έχει εκθέσει το έργο του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Κύπρο, Αγγλία,
Αμερική, Γαλλία Αυστραλία, Ιταλία και Ισπανία.
Δουλεύει κυρίως με γυαλί. Το έργο του είναι μοναδικό και δεν χωρά σε οποιαδήποτε κατηγορία. Είναι τέχνη,
αρχιτεκτονική, διακοσμητική, γλυπτική, όλα την ίδια στιγμή. Λειτουργεί τόσο με αφηρημένα και εικονιστικά
θέματα, σπάζοντας την επιφάνεια και το χρώμα, για να δημιουργήσει στη συνέχεια εκ νέου το γλυπτό του.
Τα τελικά κομμάτια μοιάζουν σαν να είναι πολύ εύθραυστα, αλλά στην πραγματικότητα είναι εξαιρετικά
ανθεκτικά.
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Tree of Life
34χ105 εκ & 16χ ø20 εκ

ΜΙΣΙΕΛ ANSERMET ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Σπούδασε τέχνη στην ENSAD National School of Decartive Arts στο Παρίσι και στην Académie Charpentier
του Παρισιού.
Έχει παρουσιάσει το έργο της σε ατομικές εκθέσεις σε Ελβετία, Γαλλία, Κύπρο, Βέλγιο, Ιαπωνία και Αμερική.
Το 2016 τής απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο στο Salon d’Automne στο Παρίσι και το Cristine Peugot Prize.
Η Limoges την επέλεξε να δημιουργήσει σειρά αντικειμένων «Gourmet Pop».
82

Glorification
30χ25χ25 εκ

ΘΕΚΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1978. Αποφοίτησε από την Ακαδημία Καλών Τεχνών «Raffaello» του Ουρμπίνο,
Ιταλία, με άριστα και διάκριση.
Έχει παρουσιάσει το έργο της σε ατομικές εκθέσεις σε Κύπρο και Ελλάδα, καθώς και σε πολλές ομαδικές
εκθέσεις σε Κύπρο, Ελλάδα, Γαλλία, Αμερική και στα Η.Α.Ε. Έργα της βρίσκονται σε δημόσιες συλλογές,
όπως η Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ στη Λευκωσία, η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρνακας,
το Δημαρχείο Λάρνακας, το Δημαρχείο Παραλιμνίου και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
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Άτιτλο
16χ15χ15 εκ

ΗΛΙΑΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΚΗΣ
Γεννήθηκε στην Κρήτη το 1970. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας.
Το 1998 βραβεύτηκε με το 1ο βραβείο του Ιδρύματος Γιάννη και Ζωής Σπυροπούλου. Το 2001 εκπροσώπησε
την Ελλάδα στην 49η Μπιενάλε της Βενετίας. Το 2001 το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης οργάνωσε
αναδρομική έκθεση με έργα από την περίοδο 1998-2001. Το 2009 το Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού
(παράρτημα Βερολίνου) οργάνωσε αναδρομική έκθεση με έργα που ανήκουν σε γερμανικές συλλογές από
την περίοδο 2005-2009 . Το 2013 ήταν υποψήφιος για το βραβείο ΔΕΣΤΕ. Το 2017 συμμετείχε στην documenta
14 στο Fridericianum, Kassel. Το 2018 συμμετείχε στην Μπιενάλε της Αθήνας, με τίτλο ANTI. Έχει παρουσιάσει
τη δουλειά του σε περισσότερες από 25 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Δίδαξε στο
τμήμα Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου της Πάτρας ως εντεταλμένος διδάσκων από το 2009 έως το 2019.
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Back to the Future
24χ15χ15 εκ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ
Γεννήθηκε στο Πέλλαπαϊς της επαρχίας Κερύνειας το 1969. Σπούδασε αρχικά γραφικές τέχνες στο Frederick
Institute of Technology στη Λευκωσία, ακολούθως φοίτησε στη Σχολή Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από την οποία αποφοίτησε με άριστα, και συνέχισε με μεταπτυχιακό στις
καλές τέχνες στο Πανεπιστήμιο του Northampton στην Αγγλία.
Πραγματοποίησε αρκετές ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο
και στο εξωτερικό, με πιο σημαντικές τις ατομικές του εκθέσεις στο Μουσείο Λογοτεχνίας του Κιέβου και
στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης στην Αθήνα.
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Brunch
90x80 εκ

ΠΑΠΑΡΑΤΣΙ (ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ)
Γεννήθηκε στην Τιφλίδα της Γεωργίας το 1982. Είναι ζωγράφος και καλλιτέχνης του δρόμου, με έδρα την
Κύπρο.
Ίσως ο πιο αναγνωρισμένος εκθέτης αυτής της τέχνης στην Κύπρο, θεωρείται ένας επιτυχημένος καλλιτέχνης,
γοητευμένος από κοινωνικά ανατρεπτικό πειραματισμό. Προσφέρει μια άλλη αλήθεια, προσπαθώντας να
γεφυρώσει την τέχνη του δρόμου με τις καλές τέχνες μέσα από συνεχή έρευνα και πειραματισμό στον
τομέα, σύνθεση του στυλ, μέσα από τη δική του μοναδική προσέγγιση, την ενσωμάτωση της φαντασίας και
αναζητήσεις δίνοντάς του ένα διαφορετικό νόημα και αισθητική.
Είχε παρουσιάσει το έργο του σε πέντε προσωπικές και 26 ομαδικές εκθέσεις, συμμετέχοντας σε διάφορα
φεστιβάλ όπως στο IBUg της Γερμανίας, Snenograffia στη Ρωσία. Εκπροσώπησε την Κύπρο κατά τη διάρκεια της
έκθεσης 28 STARS στο πλαίσιο της πολιτιστική πρωτεύουσας της Ευρώπης 2020 στο Κάουνας της Λιθουανίας.
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Ζωή
20χ ø20 εκ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και στο Facultad de Bellas Artes, Universidad
Complutense, στη Μαδρίτη.
Ως εικαστική καλλιτέχνις πραγματοποίησε ατομικές εκθέσεις και εκπροσώπησε την Κύπρο σε διάφορες
ευρωπαϊκές και διεθνείς συναντήσεις. Το 2013, συμμετείχε στην Μπιενάλε Βενετίας εκπροσωπώντας τις
Μαλδίβες, μαζί με άλλους καλλιτέχνες από διαφορετικές χώρες.
Συνεργάστηκε με θεατρικά σχήματα και το Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου ως σκηνογράφος και
ενδυματολόγος.
Το 2008 τελείωσε στο τμήμα ψυχολογίας του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, Συμβουλευτική και Life coaching και
παράλληλα παρακολούθησε πρόγραμμα σπουδών στο τμήμα φιλοσοφία του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών.
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Το Σγαρτίλι
31χ ø10 εκ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1962. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Αθηνών. Φοίτησε στα
εργαστήρια των Δ. Μυταρά, Τ. Πατρασκίδη και Π. Τέτση. Στο εργαστήριο του τελευταίου έκανε και το
μεγαλύτερο μέρος των σπουδών του στον τομέα της ζωγραφικής και αποφοίτησε με άριστα. Σπούδασε
επίσης σκηνογραφία στο εργαστήριο του Β. Βασιλειάδη και χαρακτική στο εργαστήριο του Θ. Εξαρχόπουλου.
Εργάστηκε για τρία χρόνια στην Εθνική Λυρική Σκηνή Αθηνών στο σκηνογραφικό τμήμα. Εργάστηκε επίσης
ως σκηνογράφος για πολλές παραστάσεις στην Κύπρο και στην Ελλάδα.
Έχει στο ενεργητικό του δέκα ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Έχει λάβει μέρος σε πολλές
ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο αλλά και συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις, όπως η 5η Μπιενάλε Πεκίνου,
Κουβέιτ και άλλες.
Έργα του βρίσκονται στη συλλογή του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της
Κύπρου, στις δημοτικές πινακοθήκες Λάρνακας και Λεμεσού, στη συλλογή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου
και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές της Κύπρου και του εξωτερικού.
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Μεσοπέλαγα
17x60x20 εκ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΣΑΝΤΑΣ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1971. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών στο Α' εργαστήριο
γλυπτικής με δάσκαλο τον Θ. Παπαγιάννη, από όπου αποφοίτησε με άριστα. Κατά τη διάρκεια των σπουδών
του (1997-2003) υπήρξε υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών ΙΚΥ.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε τρεις ατομικές εκθέσεις. Συμμετείχε σε συμπόσια και εκθέσεις γλυπτικής
στην Κύπρο και στο εξωτερικό από το 1998 έως σήμερα. Έλαβε επίσης πολλά βραβεία και διακρίσεις σε
πολλούς διαγωνισμούς. Εκτέλεσε πολλά έργα κατόπιν ανάθεσης, καθώς και πολλά μνημεία ως αποτέλεσμα
επιλογής από διαγωνισμούς στην Κύπρο και στην Ελλάδα, από το 2004 έως σήμερα. Τα έργα του βρίσκονται
στο Βυζαντινό Μουσείο (Λευκωσία), στο Μουσείο Τεχνών Λουκίας και Μιχαλάκη Ζαμπέλα (Λευκωσία), στην
Οικία-Μουσείο Καβάφη (Αλεξάνδρεια) και στο Πανεπιστήμιο Jilin (Τσανγκτσούν, Κίνα).
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Unity
19χ30χ15 εκ

ΕΛΕΝΗ ΠΙΤΤΑ
Η Ελένη Πίττα γεννήθηκε στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της στο Λονδίνο, παρακολούθησε
ένα εργαστήρι φωτογραφίας, όπου ανακάλυψε την αγάπη της για φωτογραφικές εικόνες και τη χειραγώγηση
της ανάπτυξης των φωτογραφιών της περαιτέρω στο σκοτεινό δωμάτιο. Τώρα ζει στην Ελλάδα και
μεταμορφώνει αυτές τις εικόνες σε πίνακες ζωγραφικής και εγκαταστάσεις, αναπαράγοντας ένα φωτογραφικό
αποτέλεσμα. Μονόχρωμη η ζωγραφική της, χρησιμοποιώντας στην ουσία μόνο βασικό μαύρο και άσπρο,
επικεντρώνεται στην οπτική δύναμη της εξάλειψης του χρώματος, δημιουργώντας δραματοποιημένα έργα
που απεικονίζουν λεπτομέρεια στην απόλυτη απλότητά τους. Με την εξάλειψη της χρωματικής παλέτας
συνολικά, το έργο της παράγει μια σχεδόν αφηρημένη ακόμη γραφική κινηματογραφική δράση. Καθ' όλη τη
διάρκεια του ταξιδιού της, συνεχίζει να εξερευνά τις ατελείωτες δυνατότητες του μαύρου και του λευκού,
εστιάζοντας σε στοιχεία όπως η σύνθεση, η αξία, η μορφή, η σκιά και το φως.
Έχει εκθέσει στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στην Κύπρο, στη Θεσσαλονίκη, στη Μύκονο και στη Σαντορίνη.
Τα έργα της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στο Λονδίνο, στην Αθήνα, στη Νέα Υόρκη, στη Ρώμη, στον
Καναδά, στην Ελβετία, στην Πολωνία και στην Αυστραλία.
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Το Δώρο
16χ ø20 εκ

ΜΟΝΙΚΑ ΠΙΤΤΑ
Γεννήθηκε στην Κύπρο και από νεαρή ηλικία απολάμβανε την πλούσια φυσική ομορφιά του τόπου της. Κάθε
εποχή έφερνε μαζί της νέες χαρές και ανακαλύψεις, που επηρέασαν την άποψή της για τη φύση, τη ζωή και
τη νεανική αθωότητα. Τα επόμενα χρόνια, έχοντας ζήσει στο Λονδίνο, μετά στην Αθήνα, στην Κύπρο και
τελευταία στη Θεσσαλονίκη, ζωγράφιζε και εξέθετε τα έργα της, όπου και αν ζούσε, με επιτυχία. Η εξαιρετική
επινόηση και προσήλωση στα διευρυμένα floral στοιχεία προσδίδουν μυστήριο και θαυμασμό. Η ματιά που
έχει για την κάθε λεπτομέρεια, τα ζωντανά χρώματα που χρησιμοποιεί και οι τρυφερές παιδικές της αισθήσεις
ξεπηδούν από τη δουλειά της, προσφέροντας στον θεατή αγνή και αυθόρμητη χαρά.
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Το Αυγό της Λήδας
27χ27χ17 εκ

ΜΑΙΡΗ ΠΛΑΝΤ
Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1943. Σπούδασε ζωγραφική στο Chelsea School of Art. Στις ζωγραφικές της
αναζητήσεις κωδικοποιεί στοιχεία της ιστορίας της Κύπρου και τα μετουσιώνει σε αυτοδύναμες εικαστικές
συνθέσεις. Έχει παρουσιάσει το έργο της σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Κύπρο, Ελλάδα και
Αγγλία.
Έργα της βρίσκονται στην Κρατική Πινακοθήκη της Λευκωσίας, στα γραφεία του Ιδρύματος «Αναστάσιος
Γ. Λεβέντης» στη Λευκωσία και στις συλλογες της Τράπεζας Κύπρου.
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Next to You
16χ ø20 εκ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΤΩΧΟΠΟΥΛΟΣ
Γεννήθηκε στη Λάρνακα το 1979. Μεγάλωσε σε καλλιτεχνική οικογένεια, αφού ο πατέρας του, Πέτρος
Πτωχόπουλος, είναι ζωγράφος.
Σπούδασε στο τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σήμερα ζει και εργάζεται στη Λάρνακα. Έχει παρουσιάσει το έργο του σε
πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις.
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Κληρονομιά
16χ30χ30 εκ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΣΑΒΒΑ
Αποφοίτησε με άριστα από το Central Saint Martins, με μεταπτυχιακό στο Design, Ceramics. Eίναι ενεργή
στο χώρο της κεραμικής, έχοντας συνεργαστεί με πολλά καταστήματα εντός αλλά και εκτός Κύπρου, όπως
The Conran Shop, Do Shop London, Huga, IdeaBar και Draw Collective.
Από νωρίς την ενδιέφερε να εξερευνά διάφορες μορφές, υφές αλλά και χρώματα και έτσι στόχος της
προσωπικής της δουλειάς είναι να εκμοντερνίσει τα κυπριακά επιτραπέζια σκευή, επανασχεδιάζοντας και
βελτιώνοντας τα σχήματα, προσθέτοντας μοντέρνα γυαλώματα, αλλάζοντας ταυτόχρονα τον τρόπο που το
κοινό αντιλαμβάνεται τα χειροποίητα επιτραπέζια σκεύη.
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Mid-Life Crisis
21χ12χ12 εκ

ΒΑΣΩ ΧΑΤΖΟΥΛΗ ΣΕΡΓΙΟΥ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1969. Σπούδασε τέχνη και διαφήμιση στην Ελλάδα.
Έχει εργαστεί κυρίως με το Χαράλαμπο Σεργίου ως ζευγάρι τέχνης, από το 1999, αγγίζοντας διάφορα θέματα
κοινωνικής μέριμνας. Το έργο τους έχει παρουσιαστεί σε ομαδικές και σόλο παραστάσεις στην Κύπρο και
στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 1999-2005 το ζευγάρι εξέτασε την ιδέα της επιρροής που έχουν οι ενήλικες
στα παιδιά. Αυτή η ιδέα επεκτάθηκε και εξελίχθηκε στον τρόπο με τον οποίο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης
διαμορφώνουν το κοινό. Από το 2005 έως το 2008, οι εκθέσεις των Σεργίου «μην τροφοδοτείτε τους
ανθρώπους» και «μη εξουσιοδοτημένες ιστορίες», διερεύνησαν την ιδέα της αντίληψης του θεατή του έργου
και του ίδιου του καλλιτέχνη. Η έκθεση τους «το φτερούγισμα της πεταλούδας» το 2010 άγγιξε τη
μεταφυσική αναπαράσταση της ανθρωπότητας και της γήινης έκφρασης. Η σόλο τους παρουσίαση το 2014
ονομάστηκε «αλλαγή-συναλλαγή» και ήταν μια εγκατάσταση «ομαδικής έκθεσης», που άγγιξε την αντίληψη
του θεατή για τη σύγχρονη τέχνη. Συμμετείχε επίσης στην Terra Mediterranea - σε κρίση / στο Maroudias
που διοργανώνει ο Nimac και στην ηλεκτρονική έκθεση NOWWHAT.
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The Rise of the Fall
92χ66 εκ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ
Γεννήθηκε στην Αμμόχωστο το 1964. Σπούδασε τέχνη και επιστήμη στο Λονδίνο στα μέσα της δεκαετίας
του '80. Έχει εργαστεί κυρίως με τη Βάσω Χατζουλή Σεργίου ως ζευγάρι τέχνης, από το 1999, αγγίζοντας
διάφορα θέματα κοινωνικής μέριμνας. Το έργο τους έχει παρουσιαστεί σε ομαδικές και σόλο παραστάσεις
στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Κατά την περίοδο 1999-2005 το ζευγάρι εξέτασε την ιδέα της επιρροής που
έχουν οι ενήλικες στα παιδιά. Αυτή η ιδέα επεκτάθηκε και εξελίχθηκε στον τρόπο με τον οποίο τα μέσα
μαζικής ενημέρωσης διαμορφώνουν το κοινό. Από το 2005 έως το 2008 οι εκθέσεις των Σεργίου «μην
τροφοδοτείτε τους ανθρώπους» και «μη εξουσιοδοτημένες ιστορίες», διερεύνησαν την ιδέα της αντίληψης
του θεατή του έργου και του ίδιου του καλλιτέχνη. Η έκθεση τους «το φτερούγισμα της πεταλούδας» το
2010 άγγιξε τη μεταφυσική αναπαράσταση της ανθρωπότητας και της γήινης έκφρασης. Η σόλο τους
παρουσίαση το 2014 ονομάστηκε «αλλαγή-συναλλαγή» και ήταν μια εγκατάσταση «ομαδικής έκθεσης» που
άγγιξε την αντίληψη του θεατή για τη σύγχρονη τέχνη.
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Άτιτλο
29χ22χ15 εκ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΙΑΚΟΛΑ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1977. Απόκτησε το μεταπτυχιακό δίπλωμα MA Fine Arts: Contemporary Practices
από το Πανεπιστήμιο Frederick, Κύπρος και σπούδασε καλές τέχνες στο Πανεπιστήμιο του Brighton,
Ηνωμένο Βασίλειο. Το εικαστικό της έργο επικεντρώνεται σε γλυπτικές αποτυπώσεις. Συμμετείχε σε ομαδικές
εκθέσεις και εικαστικές δράσεις σε Κύπρο και Ελλάδα. Διακρίθηκε με τη συμμετοχή της στην Μπιενάλε
Λάρνακας 2018.
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Αρχαϊκό Αυγό
31x24 εκ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΚΟΤΕΙΝΟΣ
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1937, αλλά έζησε από μικρός στην Αμμόχωστο. Σπούδασε θέατρο στη Δραματική
Σχολή του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα, ενώ ταυτόχρονα κατά την ίδια περίοδο παρακολούθησε και
μαθήματα στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Σπούδασε κινηματογράφο στο Visual Artand Movie
Subscription Group της Νέας Υόρκης.
Στο χώρο της τέχνης εμφανίστηκε από το 1960, με συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις. Την πρώτη ατομική
έκθεσή του οργάνωσε στην Αμμόχωστο το 1964. Έκτοτε εξέθεσε σε πολλές ατομικές εκθέσεις σε Κύπρο,
Νέα Υόρκη, Τελ Αβίβ, Εδιμβούργο, Αθήνα, Χανιά, Βιέννη, Βασιλεία, Μόσχα κ.α. Επίσης, εκπροσώπησε την
Κύπρο σε διεθνείς Μπιενάλε και Τριενάλε τέχνης (Ινδιών, 1982, όπου και διακρίθηκε, Παρισίων, 1967,
Αλεξάνδρειας, 1968, όπου διακρίθηκε, Βενετίας, 1968, Ινδιών, 1969, Σάο Πάολο Βραζιλίας, 1969, κ.α.).
Ο ζωγράφος, βασικά σουρεαλιστής, είναι βαθύτατα επηρεασμένος από τον γενέθλιο χώρο του, την Κύπρο,
τόσο από το παλαιό και μακρύ ιστορικό παρελθόν της όσο και από τη σύγχρονη τραγωδία της. Ωστόσο,
κατά τα δύο περίπου χρόνια που έζησε πρόσφυγας στην Κρήτη μετά το 1974, επηρεάστηκε και από τον
αρχαίο μινωικό πολιτισμό, με αποτέλεσμα να δώσει μια σειρά ανάλογων πινάκων.
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Innocence
21χ13χ13 εκ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ
Γεννήθηκε στη Σιτία της Κρήτης το 1948. Έκανε ελεύθερες σπουδές στη ζωγραφική κοντά στον Δημήτρη
Περδικίδη στη Μαδρίτη. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε 16 ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε
πολλές ομαδικές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Το έργο του κινείται στο πλαίσιο ενός παραστατικού εξπρεσιονισμού. Είναι ένας καλλιτέχνης με ανεπτυγμένη
ευαισθησία και φιλοσοφικές τάσεις, αντιμετωπίζει τη ζωγραφική όχι μόνο σαν πεδίο έρευνας, αλλά και σαν
πεδίο καταγραφής και ανάπτυξης των θέσεών του. Το έργο του μας δείχνει την πορεία του καλλιτέχνη από
την Ύλη στην Ιδέα, παρακινώντας μας σε άγνωστα ταξίδια στους αχανείς κόσμους της Ύπαρξης και
παραδίδοντάς μας τη δική του θεωρία, το δικό του ατομικό σύστημα ερμηνείας ή συγκρότησης μιας κοσμικής
διάστασης.
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Έτσι Μιλώ για Σένα
44x34χ8 εκ

ΜΕΛΙΝΑ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1967. Σπούδασε καλές τέχνες στο Corcoran School of Art στην Ουάσινγκτον
D.C. Το 1986 τής απονεμήθηκε το βραβείο Αριστούχου του Corcoran School of Art και το 1989 το βραβείο
Marie Fredenburg Torsani Memorial για εξαιρετική ακαδημαϊκή επίδοση στο τμήμα Καλών Τεχνών.
Έχει συμμετοχή σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Το 2006 εκπροσωπεί την Κύπρο στη 10η Μπιενάλε του
Καΐρου, συμμετοχή για την οποία της απονεμήθηκε, στην Κύπρο, το βραβείο Καλύτερης Κρατικής
Συμμετοχής. Το 2013 κερδίζει με ομαδική συμμετοχή το πρώτο βραβείο για το Μνημείο Ευάγγελος Φλωράκης
στο Μαρί.
Έργα της βρίσκονται στις συλλογές του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, της
Τράπεζας Κύπρου, της Κεντρικής Τράπεζας και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
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It’s the Little Things in Life
41x35x15 εκ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Γεννήθηκε στη Λευκωσία. Σπούδασε παιδαγωγικά στην Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου και στο Πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων και Art and Design στο London Guildhall University.
Έχει στο ενεργητικό του ατομικές εκθέσεις και έλαβε μέρος σε πολλές ομαδικές. Το 1998 εκπροσώπησε την
Κύπρο στην 7η Διεθνή Μπιενάλε Καΐρου. Διακρίθηκε με το πρώτο βραβείο σε διαγωνισμό ζωγραφικής για
την προώθηση διαφημιστικού προϊόντος, «The Direct Association», στο Λονδίνο το 1994. Στο πλαίσιο της
Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2012, επιλέχτηκε να παρουσιάσει έργα
του στην Cordoaria Nacional στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Έργα του βρίσκονται σε δημόσιες και ιδιωτικές
συλλογές στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Διδάσκει τέχνη στη δημοτική εκπαίδευση.
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Άμπελος
16χ15χ15 εκ

ΡΑΝΙΑ ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ
Γεννήθηκε στα Τρίκαλα. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στη Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Έχει φοιτήσει με το πρόγραμμα Erasmus για ένα εξάμηνο στο NHL
Hogeschool της Ολλανδίας. Συνέχισε τις σπουδές της στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών στον
τομέα της χαρακτικής. Κατέχει το Master of Fine Arts (με διάκριση), στο Slade, University College of London,
UCL.
Έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες ατομικές και ομαδικές εκθέσεις, όπως η εγκυρότητα του κύρους στο
Museu Da Vila Velha, στην 8th International Printmaking Biennial of Douro, Portugal, Tribuna Graphic 2017,
Μουσείο Τέχνης Cluj-Napoca, Ρουμανία, 3rd Internazionale-Edizione 2017, Νάπολη, 9th International
Printmaking Biennial of Douro, Πορτογαλία, Incisionial femminile, Rassegna Biennale, Νάπολη. Έλαβε το
βραβείο ζωγραφικής Desiree Painting Prize από το Slade School of Art, UCL, Λονδίνο. Τα έργα της βρίσκονται
σε ελληνικές και διεθνείς συλλογές, καθώς και σε μουσεία.
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360 Party
16χ ø20 εκ

ΖΗΝΩΝ ΤΖΕΠΡΑΣ
Γεννήθηκε στο Κάρντιφ της Ουαλίας το 1969 από Έλληνες γονείς που κατάγονται από την Κέρκυρα και την
Κύπρο. Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή Καλών Τεχνών της Γλασκόβης, όπου αποφοίτησε με διάκριση.
Παρουσίασε το έργο του σε 20 ατομικές εκθέσεις σε Κύπρο και Αγγλία και έχει συμμετάσχει σε πολλές
ομαδικές εκθέσεις, με πιο σημαντική την Μπιενάλε Νέων Καλλιτεχνών Ευρώπης και Μεσογείου το 1997.
Έργα του βρίσκονται στην Κρατική Πινακοθήκη Κύπρου, στις συλλογές της Τράπεζας Κύπρου, της Κεντρικής
Τράπεζας Κύπρου και σε πολλές ιδιωτικές συλλογές.
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Αυγολέμονη
36χ ø23 εκ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΖΙΑΡΡΙΔΗΣ
Γεννήθηκε το 1980. Αποφοίτησε με άριστα απο την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ρώμης.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε δύο ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις
στην Κύπρο και στην Ιταλία. Μέσα από τη δουλειά του μελετά τη στιγμή, που γίνεται αυτόματα ανάμνηση,
και την εξέλιξή της μέσα στον χρόνο.
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Η Ελιά με τα
Πουλιά της Μαργαρίτας
21χ13χ13 εκ

ΧΑΜΠΗΣ ΤΣΑΓΓΑΡΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΔΟΥ
Ο Χαμπής γεννήθηκε στην Κοντέα το 1947. Πήρε τα πρώτα μαθήματα χαρακτικής από το χαράκτη Α. Τάσσο
στην Αθήνα και σπούδασε γραφικές τέχνες στο Ινστιτούτο Σούρικωφ της Μόσχας. Κύριο στόχο στην τέχνη
του έβαλε και ακολουθεί πάντα την έκφραση του τόπου του, με την ιστορία του, τα βάσανα και τις χαρές
του, με τις ομορφιές και τις λαϊκές παραδόσεις του.
Παρουσίασε δουλειά του σε πολλές ατομικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, μεταξύ άλλων: Μόσχα,
Titograd, Αθήνα, Κοζάνη, Λουμπλιάνα, Λονδίνο, Παρίσι, Νανσύ, Εδιμβούργο, Πόλη του Μεξικού, Νέα Υόρκη.
Έδωσε διαλέξεις για τη χαρακτική σε πανεπιστήμια της Κύπρου, Η.Π.Α., Μεξικού, Ελλάδας, σε πολιτιστικά
κέντρα και σε πολλές κοινότητες της Κύπρου. Συμμετέχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, διεθνείς Μπιενάλε
και Τριενάλε. Έργα του βρίσκονται στο Μουσείο Πούσκιν στη Μόσχα, σε πινακοθήκες, ιδρύματα, δημόσιες
και ιδιωτικές συλλογές σε διάφορες χώρες.
Φιλοτέχνησε και εξέδωσε επτά δικά του βιβλία και εικονογράφησε πολλά άλλα βιβλία Κυπρίων συγγραφέων.
Τιμήθηκε με τέσσερα κρατικά βραβεία και το βραβείο πολιτιστικής προσφοράς «Τεύκρου Ανθία – Θοδόση
Πιερίδη» Κ.Ε. ΑΚΕ. Το 2008 ίδρυσε το Μουσείο Χαρακτικής Χαμπή, με έργα από τον 16ο αιώνα έως σήμερα.
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Interbeing
111χ70 εκ

ΕΛΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΙΔΟΥ
Αποφοίτησε με άριστα από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Ρώμης (Academia di Belle Arti). Εργάζεται ως
καθηγήτρια τέχνης στην Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας και παράλληλα διευθύνει το Art & Design School
«Ispirazione».
Χαρακτηριστικό των έργων της είναι η λεπτομερής μελέτη και παρακολούθηση του αντικειμένου, με απώτερο
στόχο τη διέγερση των αισθήσεων, των αναμνήσεων και της αναζήτησης, φιλτραρισμένα μέσα σε έναν
απόλυτα προσωπικό και μοντέρνο εικονογραφημένο λόγο.
Έργα της εκτέθηκαν σε πολλές εκθέσεις στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στις Η.Π.Α. και στο Ντουμπάι, ενώ πολλά
από αυτά ανήκουν πλέον σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο, όπως το Καλλινίκειο Δημοτικό
Μουσείο Αθηένου και στην Κρατική Πινακοθήκη Κύπρου, στις Η.Π.Α., στο Βέλγιο, στην Ιταλία και στην Ελλάδα,
όπως το Μουσείο Φρυσίρα στην Αθήνα. Διακρίθηκε σε διάφορους διεθνείς διαγωνισμούς. Βραβεύτηκε από
την Madame Figaro «Δημιουργός της Χρονιάς 2017». Το 2016 κέρδισε το πρώτο Βραβείο Ζωγραφικής στον
4ο Διαγωνισμό Τηλέμαχου Κάνθου και το πρώτο Βραβείο Χαρακτικής στον 5ο Διαγωνισμό Τηλέμαχου Κάνθου
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Στο Νερό
16x ø20 εκ

ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε ζωγραφική στην École Nationale Supérieure des Beaux-Arts στο
Παρίσι. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στην ίδια σχολή, με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης.
Έργα της βρίσκονται στην Εθνική Πινακοθήκη της Αθήνας, στη Βουλή των Ελλήνων, στην Τράπεζα της
Ελλάδας, στη συλλογή του Μουσείου Γουλανδρή, στο Μουσείο Φρυσίρα, στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη,
στη Συλλογή Φέλιου, στη Συλλογή Αντώνη & Άζιας Χατζηιωάννου και σε άλλες συλλογές και μουσεία στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει πραγματοποιήσει 20 ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στο
Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στην Κωνσταντινούπολη, αναδρομική έκθεση στα Ερμουπόλεια, στην
Πινακοθήκη Κυκλάδων στη Σύρο και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,
στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι, στην Κωνσταντινούπολη, στο Βερολίνο, στη Ρώμη, στη Βενετία,
στη Μελβούρνη, στο Μαϊάμι και στο Πεκίνο.
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Άνοιξη
16χ15χ15 εκ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Γεννήθηκε στην Πάφο το 1939. Σπούδασε ζωγραφική στην Αθήνα και στο Reading της Βρετανίας.
Εκτός από τη ζωγραφική, ασχολείται με την τοιχογραφία, τη χαρακτική και τη μεταξοτυπία. Το 1980
εκπροσώπησε την Κύπρο στο Διεθνές Εργαστήρι Τέχνης της Γιουγκοσλαβίας, το 1981 στη διεθνή Μπιενάλε
της Νέας Υόρκης και το 1988 στην Μπιενάλε της Βαγδάτης. Πήρε επίσης μέρος σε άλλες διεθνείς εκθέσεις
στο Παρίσι, στη Βοστόνη, στο Μόναχο, στη Γιουγκοσλαβία, στο Μόντε Κάρλο, όπως και σε πανελλήνιες
εκθέσεις στην Αθήνα. Ατομικές εκθέσεις έργων του οργάνωσε στην Πάφο, στη Λάρνακα, στη Λευκωσία, στη
Λεμεσό και εκτός Κύπρου. Πήρε επίσης μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.
Καλλιτέχνης με ιδιαίτερη ευαισθησία, εμπνέεται από τον κύκλο της παφιακής μυθολογίας και στα έργα του
διαχέεται ένας μυστηριακός ρυθμός, με ιερουργικές αναγωγές στη λατρεία της Αφροδίτης. Η ζωγραφική του
χαρακτηρίζεται από ανασύνθεση στοιχείων της αρχαιοελληνικής και της βυζαντινής τέχνης, σε συνάρτηση
με επιλογές της σύγχρονης ευρωπαϊκής πρωτοπορίας.
Πρόσωπα και προσωπεία, ιέρειες και ιεροφάντες φαίνονται να ξεπηδούν μέσα από τον μύθο και το αρχαίο
δράμα, για να συναντήσουν ασκητές και αυτοκράτορες σε μια διαχρονική πορεία προς τον σύγχρονο κόσμο.
Την εκφραστικότητα των μορφών επιτείνει το σκηνικό βάθος σε σκούρο και χρυσό, μεταλλάξεις από το
Βυζάντιο και την Αναγέννηση.
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Μεσογειακό Τοπίο
16χ30χ15 εκ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ
Γεννήθηκε στην Πάφο το 1963. Σπούδασε τέχνη και σχεδιασμό εκθεσιακών χώρων (exhibition design) στο
Hastings College of Arts and Technology στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις. Το 2001 εκπροσώπησε την Κύπρο
στην 8η Διεθνή Μπιενάλε στο Κάιρο. Το 2005 παρουσίασε τη δουλειά του στο Λουξεμβούργο υπό την αιγίδα
του Υπουργείου Πολιτισμού του Λουξεμβούργου. Είναι μέλος του κυπριακού και του ελληνικού Επιμελητηρίου
Καλών Τεχνών. Έργα του βρίσκονται σε συλλογές στην Κύπρο και σε χώρες του εξωτερικού.
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Totem
67χ15χ10 εκ
&
Ο Ιστός
της Αράχνης
67χ15χ10 εκ
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ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Γεννήθηκε το 1929 σε μια οικογένεια παραδοσιακών αγγειοπλαστών της Αμμοχώστου. Σπούδασε στην
Κεντρική Σχολή Τεχνών και Χειροτεχνίας στο Λονδίνο και αποφοίτησε με διάκριση. Πήρε μέρος σε πολλές
εκθέσεις στο Ιράκ, στην Αγγλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Πολλά
έργα του κοσμούν μεγάλα δημόσια κτίρια στην Κύπρο και σε άλλες χώρες και περιλαμβάνονται σε μουσεία
και σε πολλές ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Ιράκ,
στην Αίγυπτο, στην Ισπανία, στον Λίβανο και στις Η.Π.Α. Η Ιρακινή Κυβέρνηση τον τίμησε για τη συμβολή
του τόσο ως δάσκαλος όσο και ως καλλιτέχνης. Το 1992 βραβεύτηκε στην Τριενάλε του Καΐρου για την
κεραμική. Το 2001 το Διεθνές Βιογραφικό Κέντρο του Κέιμπριτζ τον περιέλαβε στον τόμο Great Minds of
the 21st Century και η Παγκόσμια Ακαδημία Γραμμάτων των Η.Π.Α. τού απένειμε τιμητική διάκριση για τη
συμβολή του στην παγκόσμια κεραμική. Το Διεθνές Βιογραφικό Κέντρο του Κέιμπριτζ τον συμπεριέλαβε
στην έκδοση 100 Top Artists 2005. To 2007 τιμήθηκε από την Κυπριακή Κυβέρνηση με το Αριστείο
Γραμμάτων, Τεχνών και Επιστημών.

Seeing Through Your Eyes
25χ15χ15 εκ

ΛΙΛΗ ΧΑΣΙΩΤΗ
Σπούδασε τέχνη στο University for the Creative Arts, Canterbury, Ηνωμένο Βασίλειο, και στο University of
Dundee, Σκωτία. Παρουσίασε το έργο της σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Ελλάδα και Σκωτία. Το 2015
τής απονεμήθηκε το Armistead Bursary και το 2016 βραβεύθηκε με το John Kinross Award από τη Royal
Scottish Academy. Έργα της βρίσκονται στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και
στο Dundee Botanic Gardens, Dundee, Ηνωμένο Βασίλειο.
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Genesis
21χ17 εκ

ΣΕΡΓΗΣ ΧΑΤΖΗΑΔΑΜΟΥ
Γεννήθηκε στη Νότιο Αφρική το 1975. Αποφοίτησε από το κολλέγιο Campus Art and Science της Αθήνας με
πτυχίο στις γραφικές τέχνες.
Παρουσίασε το έργο του σε τέσσερεις ατομικές εκθέσεις και σε πολλές ομαδικές. Το 2018 βραβεύτηκε στην
Μπιενάλε Λάρνακας με αριστείο για το έργο του Πάφου Ψυχές. Επιμελήθηκε πολλές εκθέσεις και εκδόσεις.
Εξέδωσε το βιβλίο Άντης Χατζηαδάμος 1936-1990.
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ΣΑΒΒΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Γεννήθηκε στην Πάφο το 1961. Ζει και εργάζεται στη
Λευκωσία. Σπούδασε στη Σχολή Καλών Τεχνών της
Τουλούζης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές, ΜΑ
και PhD στον κλάδο Γραμμάτων και Τεχνών στο
Πανεπιστήμιο της Προβηγκίας. Συμμετείχε σε πολλές
εκθέσεις, περιλαμβανομένης της Μπιενάλε Βενετίας (1997),
της Μπιενάλε της Αθήνας (2009) και της Μπιενάλε του Σάο
Πάολο (2012). Γράφει για την τέχνη. Το 2016 επιμελήθηκε
την έκδοση «Ανδρέας Χριυσοχός - Κείμενα για την Τέχνη»
και ένα χρόνο αργότερα την έκδοση «Αγαπητέ μου
κουμπάρε - 12 επιστολές του Χριστόφορου Σάββα στον
Κώστα Οικονόμου». Τον Ιανουάριο του 2017 επιμελήθηκε
την έκθεση «Τοπία - Επιλογές από την Κρατική Συλλογή»
στο Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη στη Λεμεσό και τον Απριλίου
του ίδιου έτους την έκθεση «Rooms to contemplate Περιεχόμενο και προοπτική μιας συλλογής» στο
Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου στη Λευκωσία. Τον
Μάρτιο του 2019 επιμελήθηκε την έκθεση Πενταδάκτυλος
- Contemporaries στη Λεβέντειο Πινακοθήκη και τον
Σεπτέμβριο του ιδίου έτους την έκθεση «Πενταδάκτυλος Impressions», στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.
Κατέχει θέση πρωτοβάθμιου καθηγητή και διδάσκει θεωρία
της τέχνης και θεωρία της αρχιτεκτονικής στην Σχολή
Αρχιτεκτόνων - Μηχανικών του Πανεπιστημίου Frederick.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Συμφωνικής
Ορχήστρας Κύπρου.

Ναός
220χ36χ30 εκ
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The Origin of Dance
19χ ø10 εκ

ΑΡΙΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1998. Σπούδασε τέχνη στο University for the Creative Arts, Canterbury, Kent.
Γοητευμένος από τις ατελείωτες αισθητικές και τυπικές δυνατότητες της υλικής φύσης του ανθρώπινου
σώματος, βιώνει και πειραματίζεται με αυτό. Εργάζεται ως επί το πλείστον με κάρβουνο, ακρυλικά, ελαιογραφία
και άλλα μεικτά μέσα, δημιουργώντας μια διαφορετική αντίληψη του χρώματος, το σχήμα και τη στάση της
ανθρώπινης φιγούρας.
Έχει παρουσιάσει το έργο του σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Κύπρο και Αγγλία.
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Blossom
45χ ø40 εκ

ΝΙΚΟΛ ΙΩΑΝΝΙΔΗ
Γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1984. Σπούδασε Interior & Spatial Design στο University of the Arts του Λονδίνου
και στη συνέχεια απόκτησε Masters Degree σε Interior & Living Design από την Domus Academy του Μιλάνο.
Μέσω του δικού της design studio εξειδικεύετε στον σχεδιασμό εξατομικευμένων επίπλων, φτιαγμένα στο
χέρι, για οικιστικούς, εμπορικούς και δημόσιους χώρους. Τα έπιπλα της χαρακτηρίζονται από την χρήση
φυσικών υλικών και την μοναδικότητα του κάθε ξύλινου κομματιού αλλά και άλλων υλικών που συνδυάζονται
μαζί του.
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The Golden Egg in Warm Colours
ø30 εκ

ANDREAS STYLIANOU
Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1990. Ζει και εργάζεται μεταξύ Λονδίνου και Λευκωσίας. Σπούδασε αρχιτεκτονική
στο Architectural Association School of Architecture του Λονδίνου και έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο από το
Royal College of Art στο Λονδίνο και την IE Business School στη Μαδρίτη.
Το τολμηρό έργο του, με γνωστούς χαρακτήρες με λεπτές αυτοβιογραφικές αναφορές, είναι μια εκδήλωση
της καλλιτεχνικής του έκφρασης, όπου οι επιλογές επηρεάζονται συνεχώς από μοντέρνους και σύγχρονους
δασκάλους. Ο Εαυτός και ο Χρόνος είναι οι δύο κινητήριες δυνάμεις.
Έχει εκθέσει σε μουσεία και γκαλερί διεθνώς.
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STATUS THETA
Η καλλιτεχνική ομάδα STATUS THETA προέρχεται από τη
συνεργασία των καλλιτεχνών Ελίνας Θεοδότου και Μάριου
Θεοφιλίδη.
Η Ελίνα Θεοδότου ζει και εργάζεται στην Κύπρο. Έχει
σπουδάσει καλές τέχνες στο Central Saint Martins College of
Art and Design και κατέχει μεταπτυχιακό στη διοίκηση
επιχειρήσεων από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Παράλληλα με την ενασχόληση με την τέχνη, εργάζεται στις
Yπεραγορές Aλφαμέγα ως υπεύθυνη εταιρικής κοινωνικής
ευθύνης. Είναι μέλος του NeMe, εγγεγραμμένου πολιτιστικού
Μ.Κ.Ο. στην Κύπρο. Έχει εκθέσει σε ατομικές και ομαδικές
εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
Ο Μάριος Θεοφιλίδης ζει και εργάζεται στη Λεμεσό.
Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο Μ.Α. Ιστορίας και Θεωρίας της
Τέχνης από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και
μεταπτυχιακό τίτλο Μ.Α. Καλών Τεχνών από το University
of Creative Arts. Παράλληλα με την ενασχόληση με την
τέχνη, διατηρεί δικηγορικό γραφείο. Είναι μέλος του
Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου και του Institute of
Chartered Shipbrokers. Είναι μέλος και γραμματέας του
NeMe, εγγεγραμμένου πολιτιστικού Μ.Κ.Ο. στην Κύπρο.
Έχει εκθέσει σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην
Κύπρο και στο εξωτερικό.

Redefining Forms
126χ60χ35 εκ
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Η Ζωή Όμως....
30χ6 εκ

ΗΡΩ ΚΑΣΚΑΝΗ
Σπούδασε Αρχιτεκτονική στην Ιταλία και άσκησε το επάγγελμα για 12 χρόνια.
Το 2007 στράφηκε στο σύγχρονο κόσμημα και δημιούργησε το εργαστήριο ‘The space in between’. Έλαβε
μέρος σε εκθέσεις και διαγωνισμούς στην Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία, τη Δανία
και την Κίνα. Η αρχιτεκτονική παιδεία και εμπειρία καθοδηγούν την καλλιτεχνική της έκφραση και δημιουργία
στο «χώρο» του κοσμήματος. Ο πειραματισμός με εναλλακτικά υλικά που συνδιαλέγονται με τα πολύτιμα
μέταλλα είναι επίσης μια κατεύθυνση πολύ σημαντική στην πορεία της.
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Wisdom
14χ ø10 εκ

BEETROOT
H Beetroot Design Group είναι ένα δημιουργικό γραφείο με παγκόσμιο πελατολόγιο, που παρέχει
σχεδιαστικές υπηρεσίες και λύσεις σε διάφορες προκλήσεις οπτικής επικοινωνίας. Η προσέγγισή της στον
σχεδιασμό επικοινωνίας αμφισβητεί τους κανόνες, καταργεί τους περιορισμούς και προάγει το πνεύμα
ομαδικότητας.
Η αποστολή της Beetroot είναι να ανακαλύπτει, να δημιουργεί και να αναπτύσσει την ταυτότητα μιας
εταιρείας, υπηρεσίας ή προϊόντος και στη συνέχεια να την επικοινωνεί με τρόπους που να την καθιστούν
μοναδική, αναγνωρίσιμη και να την καθιερώνουν στο διεθνές στερέωμα. Με βάση τη Θεσσαλονίκη, αλλά και
με γραφεία σε Αθήνα και Λονδίνο, η Beetroot οραματίζεται, δημιουργεί και αναπτύσσει παράλληλα διάφορα
self-initiated projects, με τα οποία έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.
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The Time Machine
22χ ø11 εκ

DIGITAL TREE
H Digital Tree είναι όμιλος εταιρειών με εξειδίκευση στην παραγωγή και διάχυση ποιοτικής δημοσιογραφίας
και υψηλών προδιαγραφών βίντεο περιεχομένου, στο ψηφιακό μάρκετινγκ και design καθώς και στο
e-commerce. Η Τζένη Ζαράγκα, Digital Designer - Illustrator στην Digital Tree φιλοτέχνησε το αυγό
εκ μέρους της εταιρίας.
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While You Were Sleeping
50χ60x25 εκ

ΙNNOVATION/LEOBURNETT/STARCOM
H εταιρεία Ιnnovation/LeoBurnett/Starcom με χαρά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Ερυθρού Σταυρού να
παρέχει υπηρεσίες στην έκθεση ‘Life’ ως υποστηρικτής. Με μότο μας το ‘Rethink-Reshape-Rediscover’,
παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας παρακινώντας τους στρατηγικούς μας εταίρους σε
συνεχή αναζήτηση και υιοθέτηση νέων πρακτικών, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων
καταναλωτών.
Με επίκεντρο τη επικοινωνία μέσα από τη δημιουργικότητα, η εταιρεία δεν θα μπορούσε να μην συμμετέχει
και με το δικό της έργο.
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ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1.

Η συμμετοχή στη Δημοπρασία σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρακάτω όρων.

2.

Η Δημοπρασία είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Όλα τα έργα προς δημοπράτηση είναι δωρεές από τους καλλιτέχνες προς τον
Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό-Κλάδο Λευκωσίας και όλα τα έσοδα από την πώληση τους θα διατεθούν για τη στήριξη και ενδυνάμωση
του προγράμματος Κοινωνικής Πρόνοιας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού-Κλάδου Λευκωσίας. Η Δημοπρασία λήγει την Κυριακή
18 Οκτωβρίου 2020 η ώρα 16:00.

3.

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός-Κλάδος Λευκωσίας ενεργεί πάντοτε ως αντιπρόσωπος του πωλητή. Διευθύνει τη Δημοπρασία
και καθορίζει και αποδέχεται ή όχι τις διαδοχικές πλειοδοσίες επί των δημοπρατούμενων έργων.

4.

Ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός-Κλάδος Λευκωσίας δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του να αποσύρει ανά πάσα στιγμή
οποιοδήποτε έργο από την Δημοπρασία.

5.

Κάθε έργο πωλείται ‘ως έχει’ (as is). Ο κάθε ενδιαφερόμενος Αγοραστής οφείλει να εξετάσει προηγουμένως το κάθε έργο για το
οποίο ενδιαφέρεται να πλειοδοτήσει αυτοπροσώπως ή δια εκπροσώπου για την κατάσταση του, γνωρίζει όλα όσα χρειάζεται,
και είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Ουδεμία ευθύνη φέρει ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός-Κλάδος Λευκωσίας ή οι συντελεστές
για τυχόν φθορές ή ζημίες στα έργα, ή παραλείψεις, ή σφάλματα στις περιγραφές.

6.

Όλα τα έργα θα έχουν την ίδια τιμή εκκίνησης (€100). Η ελάχιστη αποδεκτή διαδοχική πλειοδοσία είναι €50.

7.

Η διαδικασία συμμετοχής στη Δημοπρασία είναι ιδιαίτερα απλή γρήγορη και εύκολη. Όσοι επισκεφθούν την έκθεση στη Λεβέντειο
Πινακοθήκη και επιθυμούν να συμμετάσχουν (ενδιαφερόμενος Αγοραστής) θα πρέπει να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο «Δελτίο
Συμμετοχής» και να το παραδώσουν στην γραμματεία και θα παραλαμβάνουν την ειδική καρτέλα/αριθμό συμμετοχής τους στην
Δημοπρασία. Προσφορές μη παρόντων γίνονται δεκτές από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό-Κλάδο Λευκωσία είτε γραπτώς, είτε
τηλεφωνικώς κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής έχει συμπληρώσει το ειδικό έντυπο
«Γραπτή Προσφορά» και δεν έχει προηγουμένως συμπληρώσει το ειδικό έντυπο «Δελτίο Συμμετοχής». Ο Κυπριακός Ερυθρός
Σταυρός-Κλάδος Λευκωσίας και οι συντελεστές δεν ευθύνεται για μη καταχώρηση γραπτής ή τηλεφωνικής προσφοράς.

8.

Το κάθε έργο θα κατακυρωθεί στον ενδιαφερόμενο Αγοραστή ο οποίος προσφέρει την υψηλότερη τιμή κατά την λήξη της
δημοπρασίας.

9.

Ο Αγοραστής κάθε έργου θα ενημερωθεί από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό-Κλάδο Λευκωσίας πότε μπορεί να παραλάβει το
έργο του. Η παραλαβή θα γίνεται από τα γραφεία του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού-Κλάδο Λευκωσίας. Ο Αγοραστής υποχρεούται
εντός σαράντα-πέντε ημερών από την ημέρα λήξης της Δημοπρασίας να έχει εξοφλήσει το αγορασθέν έργο και να το έχει
παραλάβει. Ο Αγοραστής είναι υπεύθυνος για τα μεταφορικά έξοδα σε περίπτωση αποστολής έργων στον χώρο του.

10.

Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας του αγοραστή να εξοφλήσει και να παραλάβει το έργο κατά τα ανωτέρω εντός 60 ημερών
από την ημέρα της δημοπρασίας, ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός-Κλάδος Λευκωσίας δικαιούται να πωλήσει ελεύθερα το έργο σε
τρίτο, είτε μέσω δημοπρασίας είτε ιδιωτικώς.

11.

Όλοι οι συντελεστές της Δημοπρασίας ενεργούν εκ μέρους του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού-Κλάδου Λευκωσίας.

12.

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ε.Ε. 2016/679 ο ενδιαφερόμενος Αγοραστής συναινεί
στην τήρηση και προσωπική χρήση των παραπάνω προσωπικών του δεδομένων αποκλειστικά από τον Κυπριακό Ερυθρό ΣταυρόΚλάδο Λευκωσίας και τους συντελεστές που ενεργούν εκ μέρους του για τη Δημοπρασία όπου και θα παραμείνουν προστατευμένα.
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Ο κατάλογος αυτός εκδόθηκε από τον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό-Κλάδο Λευκωσίας
με την ευκαιρία της έκθεσης LIFE στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, Λευκωσία, Οκτώβριος 2020

Φωτογράφιση Έργων: Agisilaou & Spyrou Photography

Εκτύπωση Καταλόγου: Kemanes Print Shop

