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Προβολές του ντοκιμαντέρ ”A Seed for Change“ του Α. Οικονομίδη
Οι Σποροφύλακες Κύπρου διοργανώνουν

προβολές του ελληνικού ντοκιμαντέρ “Α Seed

for Change”. Όπως επισημαίνεται σε δελτίο

Τύπου, πρόκειται για μια προσωπική κατάθε-

ση του σκηνοθέτη Αλέξανδρου Οικονομίδη

γύρω από την οικονομική κρίση στην Ελλάδα

και την προσπάθεια για επιβίωση. Η ταινία θα

προβληθεί σε τρεις πόλεις στην παρουσία του

σκηνοθέτη: Στις 19/10 στο Ευρωπαϊκό Πανε-

πιστήμιο Κύπρου στη Λευκωσία, στις 20/10

στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας

και στις 22/10 στο Καφενείο Στο Δρόμο στη

Λεμεσό. Έναρξη προβολών στις 19:00. «Όλα

ξεκίνησαν 7 χρόνια πριν, όταν ο Αλέξανδρος

ενόψει της οικονομικής ύφεσης έχασε τη

δουλειά του, μπαίνοντας έτσι σε έναν επίπο-

νο αγώνα για επιβίωση. Αντί λοιπόν να καθί-

σει άπρακτος και να συνεχίσει να ανησυχεί

πώς θα τα έβγαζε πέρα, ξεκίνησε να ερευνά

για εναλλακτικούς τρόπους. Οι έρευνές του

τον οδήγησαν στους παραδοσιακούς σπό-

ρους, τις φυσικές-βιολογικές καλλιέργειες και

τη φυσική ζωή και στο συμπέρασμα ότι μόνο

όταν κανείς μεγαλώνει την ίδια την τροφή

του είναι ικανός να σπάσει τον φαύλο κύκλο

του φόβου. Πρόκειται για ένα αποκλειστικά

αυτοχρηματοδοτούμενο εγχείρημα που πήρε

στον Αλέξανδρο επτά ολόκληρα χρόνια για

να ολοκληρώσει, με τον ίδιο να αναλαμβάνει

καθήκοντα σεναριογράφου, σκηνοθέτη, κινη-

ματογραφιστή και μοντέρ. Μια ακόμη όμως

απόδειξη πως όμορφα πράματα μπορούν να

γεννηθούν μέσα από μια κρίση», προστίθεται.

Είσοδος ελεύθερη. Εισφορές ευπρόσδε-

κτες. Πληροφορίες: 70007102, savegea.com,

seedsaverscyprus@gmail.com, Facebook:

Σποροφύλακες Κύπρου, www.aseedforchan-

ge.com

Οι Σποροφύλακες
παρουσιάζουν την ελληνική
παραγωγή σε τρεις πόλεις

Εγκαινιάζεται την Πέμπτη η έκθεση 
του Απόστολου Γιαγιάννου στην Γκαλερί Κ
Με τίτλο «Φύση, Πουλιά, Λουλούδια: Αποκαλυπτικό Φως σε Ονειρικό Κόσμο»

Η Γκαλερί Κ στη Λευκωσία εγκαινιάζει τη

φθινοπωρινή εικαστική της περίοδο με την

έκθεση του Απόστολου Γιαγιάννου «Φύση,

Πουλιά, Λουλούδια: Αποκαλυπτικό Φως σε

Ονειρικό Κόσμο». Τα εγκαίνια θα γίνουν την

Πέμπτη 19 του Οκτώβρη (19:00) από τη Δρα

Νάσα Παταπίου, ποιήτρια και ιστορικό-ερευ-

νήτρια. Η έκθεση θα παραμείνει ανοικτή μέ-

χρι και τις 30 του Νοέμβρη. 

Όπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου, η

Γκαλερί Κ (Εύρου 4, Στρόβολος, 2003) «θα

συνδυάσει τον εικαστικό σκοπό της έκθεσης

με ένα σημαντικό φιλανθρωπικό στοιχείο

φιλοξενώντας το βράδυ των εγκαινιών τον

Καφέ Αγάπης του Παγκύπριου Συνδέσμου

Καρκινοπαθών και Φίλων (ΠΑΣΥΚΑΦ)».

Παράλληλα θα διαθέσει για τον Σύνδεσμο τα

έσοδα από κλήρωση μιας μεταξοτυπίας του

Απόστολου Γιαγιάννου. Η κλήρωση θα γίνει

το βράδυ των εγκαινίων.

Ο τίτλος της έκθεσης είναι επεξηγηματι-

κός ως προς τον τρόπο με τον οποίο ο Έλλη-

νας εικαστικός Απόστολος Γιαγιάννος χρησι-

μοποιεί τα θέματά του, κυρίως τοπιογραφίες,

πουλιά και λουλούδια, για να εξερευνήσει

και να ερμηνεύσει το χώρο ανάμεσα στην

πραγματικότητα και την αλληγορία. «Μελε-

τητής της φόρμας σε δύο και τρεις διαστά-

σεις, με επιρροές από τα εικαστικά μέσα του

Μεταμοντερνισμού όπως οι εγκαταστάσεις, ο

Γιαγιάννος πειραματίζεται με διαφορετικά

εκφραστικά εικαστικά μέσα και μεικτά υλικά

ενώ παραμένει σταθερός μελετητής του κό-

σμου των συμβόλων», προστίθεται.

«Τα λαμπερά μάτια των αρπαχτικών που-

λιών και των αίλουρων αστράφτουν από

τους τοίχους της Γκαλερί Κ. Η ομορφιά τους

είναι άγρια και το συναίσθημα καμουφλαρι-

σμένο σε ένα περιβάλλον εχθρικό προς τον

καταστροφέα άνθρωπο. Μεταφορείς ενός

μηνύματος οικολογικού και εξαιρετικά συμ-

βολικού ως προς τη ζωή και το θάνατο είναι

παράλληλα και τα υπέροχα λουλούδια του

Γιαγιάννου», αναφέρει η Ρίτσα Κυριάκου, δι-

ευθύντρια της Γκαλερί Κ.

Όπως επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου, το

κύριο μέρος της έκθεσης αποτελείται από πί-

νακες με διακριτό το εικονογραφικό στοιχείο

που αποκαλύπτει τις ρίζες του καλλιτέχνη

στη γραφική τέχνη. Θα παρουσιαστούν πί-

νακες με ακρυλικό, σχέδια και μεταξοτυπίες.

Θα παρουσιαστούν επίσης πίνακες, σχέδια

και γλυπτά από τη συλλογή Δοξαστικά στην

οποία ο Γιαγιάννος μεταβαίνει σε μια άλλη

κατάσταση εξερευνώντας τη φύση και το

συμβολισμό του σταυρού και αποδίδοντας με

πιο μινιμαλιστικό τρόπο στοιχεία της βυζαν-

τινής παράδοσης.

Ο Α. Γιαγιάννος γεννήθηκε στην Πελο-

πόννησο το 1945 και σπούδασε γραφικές τέ-

χνες στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Αθηνών

κοντά στον Αλεβίζο Τάσσο, τον Ηλία Δεκου-

λάτο και τον Δημήτρη Μυταρά. Ο Γιαγιάνος

έχει παρουσιάσει το εικαστικό του έργο σε

πάνω από 80 ατομικές εκθέσεις στην Ελλά-

δα και στο εξωτερικό. Δύο από τις εκθέσεις

του έχουν παρουσιαστεί στην Γκαλερί Κ.

Έχει επίσης συμμετάσχει σε περισσότερες

από 100 ομαδικές εκθέσεις και διοργανώ-

σεις ανά τον κόσμο, ενώ έργα του βρίσκον-

ται σε συλλογές, στην Εθνική Πινακοθήκη,

στο Μουσείο Βορρέ και το Μουσείο Φρυσί-

ρα. Πολύπλευρος δημιουργός, ο Α. Γιαγιάν-

νος είναι επίσης εικονογράφος, μελετητής

και λογοτέχνης. Ζει και εργάζεται στην Αθή-

να.

Πληροφορίες: 22341122, www.galleryk-

cyprus.com. Η Γκαλερί Κ είναι ανοικτή Δευ-

τέρα-Παρασκευή 9:30 - 13:00 και 15:30 -

19:00 και τα Σάββατα 9:30 - 13:00.

Έκθεση ζωγραφικής «Της Κύπρου Χρώματα» του Πανίκου Τσαγγαρά
Εγκαινιάζεται την Τετάρτη 18 του Οκτώβρη

(19:30) η έκθεση ζωγραφικής του Πανίκου Τσαγ-

γαρά στην Γκαλερί «Αποκάλυψη» στη Λευκωσία,

υπό τον τίτλο «Της Κύπρου Χρώματα». Η έκθεση

θα παραμείνει ανοικτή μέχρι και τις 31 του

Οκτώβρη. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Υπουργός Γε-

ωργίας, Νίκος Κουγιάλης. Όπως επισημαίνεται

στο δελτίο Τύπου, ο ζωγράφος θα παρουσιάσει

έργα (λάδι σε καμβά) τα οποία φιλοτέχνησε μέσα

από επιτόπια παρατήρηση, καταγράφοντας άμε-

σα τις εικαστικές αξίες του κυπριακού τοπίου, αλ-

λά και την ενέργεια της κάθε περιοχής. Χωρίς

παρεμβολές από φωτογραφικές εκτυπώσεις και

αλλοιώσεις, ο καλλιτέχνης παρατηρεί εκ του φυ-

σικού το κυπριακό τοπίο με το ίδιο φως της ημέ-

ρας, μέχρι να ολοκληρώσει το έργο μέσα από μια

νεορεαλιστική και ιμπρεσιονιστική ζωγραφική

αντίληψη και προσέγγιση. Ο πλούτος των γήι-

νων χρωμάτων της κυπριακής φύσης, σε συν-

δυασμό με τη θάλασσα και τις παράκτιες περιο-

χές μας, αποτέλεσαν αφορμή για ζωγραφική δη-

μιουργία. Ο καλλιτέχνης μακριά από τα στερεό-

τυπα «όμορφα» τοπία, προσπάθησε με εντιμότη-

τα να αναδείξει την ομορφιά της κυπριακής φύ-

σης. Βράχια, λόφοι, παραλίες, αλυκές, υδατοφρά-

κτες, θάλασσα και ουρανός αποτελούν τις ψηφί-

δες ενός πλουραλιστικού τοπίου της Κύπρου μας,

της Κύπρου με τα τόσα χρώματα.

Ο Π. Tσαγγαράς γεννήθηκε το 1964 στο κατε-

χόμενο Tρίκωμο. Το διάστημα 1984-1989 σπού-

δασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τε-

χνών της Αθήνας με καθηγητή τον γνωστό ζω-

γράφο Παναγιώτη Τέτση. Το 2008 απέκτησε τίτ-

λο Master στη ζωγραφική. Το 2014 και 2016

απέσπασε παγκύπριους επαίνους στους διαγωνι-

σμούς ζωγραφικής που προκήρυξε το Ίδρυμα

«Τηλέμαχος Κάνθος» σε συνεργασία με το Πανε-

πιστήμιο Κύπρου. Έργα του βρίσκονται στις συλ-

λογές του Προεδρικού Μεγάρου, της Κρατικής

Πινακοθήκης, της Δημοτικής Πινακοθήκης Λε-

μεσού, της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρνακας,

του Le Meridien Limassol Spa and Resort, της

Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών, κα-

θώς και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές. Παρουσία-

σε τη δουλειά του σε οκτώ ατομικές εκθέσεις

στην Κύπρο και σε πολλές ομαδικές εκθέσεις σε

Κύπρο και εξωτερικό. 

Πληροφορίες: τηλ. 22300150.

Globalised

Το Ίδρυμα Τεχνών Φάρος έχοντας ολοκλη-

ρώσει επιτυχώς το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Σύγ-

χρονης Μουσικής Φάρος παρουσιάζει στο Κέν-

τρο Σύγχρονης Τέχνης Φάρος στη Λευκωσία

την πρώτη ατομική έκθεση του Vahagn Ha-

malbashyan στην Κύπρο, με τίτλο Globalised.

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν

την Τετάρτη 18 του Οκτώβρη (19:30) και η έκ-

θεση θα έχει διάρκεια μέχρι και τις 3 του Νο-

έμβρη. Γεννημένος στην Αρμενία το 1983, σε

καλλιτεχνική οικογένεια, ο Vahagn είναι από-

φοιτος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Έρε-

βαν, σημειώνεται στο δελτίο Τύπου. Τα κύρια

εργαλεία του είναι ένα πινέλο, ένας καμβάς και

ακρυλική μπογιά. Χρησιμοποιεί επίσης χαρα-

κτική, μολύβι, κάρβουνο, νερομπογιά, σπρέι,

στένσιλ και αρμένικο κρασί, σημειώνεται ανά-

μεσα σε άλλα. Διαμένει και εργάζεται στο Έρε-

βαν. Περισσότερες λεπτομέρειες: www.pharo-

sartsfoundation.org και www.pharosart.org

Eκδήλωση για τον
Βασίλη Μιχαηλίδη

Το Παττίχειο Κέντρο Ενασχόλησης Ενηλί-

κων διοργανώνει εκδήλωση για τον εθνικό

μας ποιητή Βασίλη Μιχαηλίδη την Τετάρτη 18

του Οκτώβρη (15:30). Η εκδήλωση θα πραγμα-

τοποιηθεί στο Παττίχειο Κέντρο στη Λεμεσό

(αυλή του παλαιού νοσοκομείου). Η εκδήλωση

περιλαμβάνει ομιλία από τον Θωμά Μιχαηλίδη

και μικρό καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Θα ακο-

λουθήσει δεξίωση.

Διάλεξη στο ΤΕΠΑΚ
Η 14η διάλεξη από το Τμήμα Καλών Τε-

χνών του ΤΕΠΑΚ, στα πλαίσια του Μεταπτυ-

χιακού Προγράμματος στην Ιστορία και Θεω-

ρία της Τέχνης, πραγματοποιείται την Τετάρτη

18 του Οκτώβρη (19:30) στο Αμφιθέατρο Πεύ-

κιος Γεωργιάδης στο Κτίριο Ανδρέας Θεμιστο-

κλέους του ΤΕΠΑΚ στη Λεμεσό. Ομιλητής με

θέμα «Η Ανάβαση στο Ανεμοδαρμένο Όρος:

Φύση, Τοπίο και Τοπιογραφία στη Δυτική Πα-

ράδοση» είναι ο Δρ Νίκος Δασκαλοθανάσης

(Καθηγητής Ιστορίας της Μοντέρνας και Σύγ-

χρονης Τέχνης, Ανώτατη Σχολή Καλών Τε-

χνών Αθήνας). Συντονίζει ο Δρ Αντώνης Δα-

νός (Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Καλών

Τεχνών, ΤΕΠΑΚ). Επικοινωνία: 25002064,

25002553. Πληροφορίες: www.cut.ac.cy/far

Eπιμέλεια: Νικόλας Νικόλα


