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Μια ακόμη παράσταση του έργου «Το Τίμημα» αύριο Κυριακή
Μετά από τη μεγάλη επιτυχία και μετά

από απαίτηση του θεατρόφιλου κοινού, το

αριστουργηματικό έργο του Άρθουρ Μίλλερ

«Το Τίμημα» θα δώσει μια επιπλέον παρά-

σταση, αύριο Κυριακή 11 του Φλεβάρη

(19:30) στο Θέατρο Ένα Λεμεσού, όπως ανα-

κοίνωσε το Θέατρο Versus. «Το τίμημα που

πρέπει να πληρώσει ο κάθε άνθρωπος για

κάθε σημαντική απόφαση στη ζωή του. Το-

ποθετεί την ιδιοτέλεια απέναντι στην κοινω-

νική ευθύνη, εξερευνά την ενοχή και την

τοποθετεί απέναντι στην καθαρή συνείδηση.

Κουβαλώντας ο καθένας τους το αβάστακτο

βάρος της μνήμης, οι χαρακτήρες του έργου

θα συγκρουστούν, θα υπερασπιστούν και θα

μετανιώσουν για τις επιλογές τους. Τίποτα

όμως δεν μπορεί να αναιρέσει τις συνέπειες

των αποφάσεών τους. Η πάροδος του χρό-

νου έχει καταστήσει κάθε προσπάθεια να

αντιστραφούν αυτές οι συνέπειες, μάταιη. Η

απομυθοποίηση της μορφής του εδώ και

χρόνια νεκρού πατέρα και της αγιότητας της

οικογενειακής συνοχής είναι το αναπόφευ-

κτο επακόλουθο αυτής της σύγκρουσης.

Όλα αυτά σε μια εποχή που οι παραδοσιακές

αμερικανικές κοινωνικές αξίες βρίσκονται

σε κρίση. Μια εποχή που με αρκετούς τρό-

πους θα μπορούσε να συγκριθεί με τη σημε-

ρινή», σημειώνεται στο δελτίο Τύπου. Πλη-

ροφορίες: τηλ. 99395970.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία-Μουσική Επιμέλεια: Άδωνις

Φλωρίδης. Παίζουν: Ευτύχιος Πουλλαΐδης,

Μηνάς Τίγκιλης, Μέλανη Στέλιου και Λου-

κάς Ζήκος. Σχεδιασμός Φωτισμών: Αλεξάν-

τερ Γιότοβιτς. Σκηνικά / Κοστούμια: Λάκης

Γενεθλής. Βοηθός Σκηνοθέτη: Χάρης Ευρι-

πίδου.

Ανακοίνωσε το Θέατρο
Versus κατόπιν απαίτησης
του θεατρόφιλου κοινού

“In the Artist’s Eye” 
του John Kiki στην Gallery K

Εγκαίνια της έκθεσης του Βρετανού ζωγράφου την Πέμπτη 15 του Φλεβάρη

Μια εξαιρετική έκθεση επιλεγμένων έρ-

γων του Βρετανού ζωγράφου John Kiki, υπό

τον τίτλο ”In the Artist’s Eye” ανοίγει την

Πέμπτη 15 του Φλεβάρη στην Gallery K στη

Λευκωσία. Η έκθεση αποτελείται από 30 χα-

ρακτικά και έξι λάδια και θα παραμείνει

ανοικτή μέχρι τις 31 του Μάρτη.  «Το χρώμα

του John Kiki είναι εκρηκτικό και οι καμβά-

δες του δονούνται από εσωτερική ενέργεια.

Ο Kiki ακολουθεί ενστικτωδώς το όραμά του

φτάνοντας στην απόλυτη αμεσότητα», λέει η

γκαλερίστρια Ρίτσα Κυριάκου, σύμφωνα με

το δελτίο Τύπου. 

Η πλειονότητα των χαρακτικών είναι μέ-

ρος της σειράς Carmina Burana, που η Art

Esprit είχε αναθέσει στον ζωγράφο, ο οποίος

είναι κυπριακής καταγωγής. «O Kiki έχει με-

γάλη ελευθερία και εύκολα αντιλαμβάνεται

κανείς το σκεπτικό της Art Esprit να του

αναθέσει την παραγωγή έργων βασισμένα

στα ποιήματα και τα κείμενα της Carmina

Burana», προσθέτει η κ. Κυριάκου. Τα ποι-

ήματα του 11ου και 12ου αιώνα σατιρίζουν

την Καθολική Εκκλησία.

Πιο χαλαρές φόρμες, 
πιο ρευστό χρώμα

Καλλιτέχνης με διεθνή παρουσία, ο John

Kiki έχει εκθέσει σε εμβληματικές γκαλερί

όπως η Tate, η Royal Academy, η Hayward

και η Serpentine στο Λονδίνο και η O.K.

Harris Gallery στο Σόχο της Νέας Υόρκης,

προστίθεται στο δελτίο Τύπου. 

Έργα του βρίσκονται σε μεγάλες συλλογές

όπως οι The Saatchi Collection, Gallup, Art

Esprit Ltd, Finland Siemens PLC, National

Gallery of Wales και άλλες. Η ζωγραφική

του υπήρξε το θέμα ενός επεισοδίου της τη-

λεοπτικής σειράς του BBC ’Artists Eye’ που

σκηνοθέτησε ο Franco Rosso. 

«Με καταγωγή από την Κύπρο, ο John Ki-

ki μεγάλωσε στην ανατολική Αγγλία. Η ελ-

ληνική μυθολογία έχει εν μέρει τροφοδοτή-

σει το καλιτεχνικό του όραμα, αλλά τα βιώ-

ματά του έχουν τις καταβολές τους στις πα-

ραλίες της Ανατολικής Αγγλίας. Τα έντονα

χρώματα και η κίνηση της παραλιακής πό-

λης έχουν εμπνεύσει τον καλιτέχνη κι έχουν

περάσει μέσα στο έργο του ως αυθόρμητη

εμπειρία», επισημαίνεται. 

Ο Kiki σπούδασε στο Camberwell School

of Art στο Λονδίνο με καθηγητή τον Frank

Auerbach. Από το 1964 μέχρι το 1967 φοί-

τησε στο Royal Academy School. Τελει-

ώνοντας τις σπουδές του είχε ήδη δημιουρ-

γήσει το δικό του μοναδικό στιλ, συνδυάζον-

τας στοιχεία από την παραστατική ζωγραφι-

κή, την αφαίρεση και την Pop Art.  

«Παρότι στο έργο του διακρίνει κανείς

στοιχεία από τον Jackson Polloc, τον Francis

Bacon, τον Picasso, τους αφηρημένους εξ-

πρεσιονιστές, ο ίδιος θεωρεί ότι τη σημαντι-

κότερη επίδραση στο έργο του είχαν οι

Frank Auerbach και Patrick Procktor, οι

οποίοι θεωρούνται από τους σημαντικότε-

ρους Βρετανούς καλλιτέχνες του 20ού αι-

ώνα», σημειώνεται. 

«Η επαφή μαζί τους είχε ως αποτέλεσμα

να απελευθερωθώ από το αυστηρό, σχολα-

στικό πλαίσιο των πρώτων χρόνων και να

εξελίξω το έργο μου φθάνοντας σε πιο χα-

λαρές φόρμες και πιο ρευστό χρώμα», ανα-

φέρει ο ίδιος ο Kiki. 

Η Gallery K (Εύρου 4, Στρόβολος, 2003,

Λευκωσία) θα είναι ανοικτή για το κοινό στο

πλαίσιο της έκθεσης Δευτέρα με Παρασκευή

στις 09:30 με 13:00 και 15:30 με 19:00 και

κάθε Σάββατο από τις 09:30 μέχρι τις 13:00.

Πληροφορίες: τηλ. 22341122, www.gal-

lerykcyprus.com.

Έκθεση Κεραμικής «Γυμνό» της Σίλιας Ποτούδη Μακφέρσον
Η Γκαλερί Opus 39 παρουσιάζει τη νέα εικα-

στική πρόταση «Γυμνό» της Σίλιας Ποτούδη

Μακφέρσον. «‘Γυμνό’ φαντάζει παράξενη ονομα-

σία για μια έκθεση κεραμικής. Η ουσία της δου-

λειάς της Σίλιας Ποτούδη Μακφέρσον είναι ο πη-

λός, τον οποίο συνήθως αφήνει εκτεθειμένο στις

ιδιοσυγκρασίες της φωτιάς», σημειώνεται στο

δελτίο Τύπου. Τα εγκαίνια θα τελέσει η Άννα Μα-

ραγκού, αρχαιολόγος και Ιστορικός Τέχνης την

Τρίτη 20 του Φλεβάρη (19:30). Η έκθεση θα πα-

ραμείνει ανοικτή μέχρι και τις 3 του Μάρτη του

2018. Η Σίλια Ποτούδη Μακφέρσον γεννήθηκε

στη Λευκωσία. Σπούδασε Διεθνείς Σχέσεις και

Μελέτες Μέσης Ανατολής και εργάστηκε ως δη-

μοσιογράφος στο Λονδίνο. Η κεραμική άρχισε

σαν χόμπι, αλλά αφού μετακόμισε στην Κένυα,

μαθήτευσε με ντόπιους, παραδοσιακούς κεραμί-

στες. Πιο αργά έζησε και στο Ντουμπάι όπου δί-

δαξε την κεραμική και παρουσίασε τα έργα της

τακτικά σε γκαλερί. «Η δουλειά της επηρεάζεται

από την αρχαία ελληνική αγγειοπλαστική και

από αφρικανικές παραδόσεις, αφού έζησε στην

Κένυα πολλά χρόνια. Της αρέσει που ο πηλός μας

συνδέει με άλλους πολιτισμούς και χαμένες επο-

χές», σημειώνεται στο δελτίο Τύπου. «Το τελικό

ψήσιμο είναι με καπνό ή χρησιμοποιώντας τεχνι-

κές raku και έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα. Επι-

τρέποντας στη φωτιά να πει την τελευταία λέξη,

το raku ενσωματώνει την ιαπωνική φιλοσοφία

wabi sabi, η οποία μας ενθαρρύνει να υποκύ-

ψουμε στα καπρίτσια της φύσης και να δεχτούμε

τις ατέλειες που προκύπτουν στο γίγνεσθαι, δί-

νοντας στο αντικείμενο νόημα και ζωή. Κάθε

κομμάτι είναι ανεπανάληπτο και μοναδικό», προ-

στίθεται. Η Γκαλερί Opus 39 (Κίμωνος 21, Στρό-

βολος, 2006, Λευκωσία Εύρου 4, Στρόβολος,

2003, Λευκωσία) είναι ανοικτή για το κοινό Δευ-

τέρα από 17:00 μέχρι 20:00, Τρίτη-Παρασκευή

από 10:30 με 12:30 και 17:00 με 20:00 και Σάβ-

βατο από τις 10:30 μέχρι τις 12:30.

Πληροφορίες: τηλ. 22424983.

Στην Γκαλερί Opus 39 
στη Λευκωσία από

την Τρίτη 20 του Φλεβάρη

O Βαγγέλης
Ηλιόπουλος συναντά

τα παιδιά
Ο Οργανισμός «Παιδικό Μουσείο Κύ-

πρου», ο Κυπριακός Σύνδεσμος Παιδικού

και Νεανικού Βιβλίου και η ΠΟΕΔ διορ-

γανώνουν εκδήλωση για την παρουσίαση

του βιβλίου του πρεσβευτή Ελληνικού

Παιδικού Βιβλίου 2018, Βαγγέλη Ηλιό-

πουλου, «Μια Μάσκα Μαγική». Η εκδή-

λωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Σάββα-

το 10 του Φλεβάρη (11:30-13:00) στη Στέ-

γη Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας. Η

παρουσίαση θα γίνει από τον ίδιο τον συγ-

γραφέα, ο οποίος θα συναντηθεί και θα

συνομιλήσει με τα παιδιά της Λάρνακας.

Παράλληλες δραστηριότητες κατασκευής

μασκών από την εικονογράφο Σάντρα

Ελευθερίου με την ενεργή συμμετοχή των

παιδιών. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγί-

δα του δημάρχου Λάρνακας Ανδρέα Βύρα,

ο οποίος θα κηρύξει και την έναρξή της.

«Αγάπουν σε έξω
ψυσιής…»

To Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύ-

πρου, στο πλαίσιο της σειράς «Στιγμές στο

Μουσείο», διοργανώνει εκδήλωση με τίτ-

λο «Αγάπουν σε έξω ψυσιής…», αντλών-

τας έμπνευση από το ποίημα «Βούττημαν

Ήλιου» του Δημήτρη Λιπέρτη. Η εκδήλω-

ση στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύ-

πρου στη Φανερωμένη στην παλιά Λευ-

κωσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη

14 του Φλεβάρη (20:00). Όπως σημει-

ώνουν οι διοργανωτές η Δρ Ανθή Δίπλα

θα μιλήσει για την εικονογράφηση του

έρωτα στα αρχαιοελληνικά αγγεία, ενώ

γνωστές προσωπικότητες θα στηρίξουν τη

βραδιά απαγγέλλοντας το δικό τους αγα-

πημένο ποίημα για τον έρωτα. Πρόκειται,

σημειώνεται, για «μια βραδιά αφιερωμένη

στην ιδέα του έρωτα και της έκφρασής

του με στόχο να αντιταχθεί στην πλήρη

εμπορευματοποίηση του που επικρατεί

στις μέρες μας». 

Είσοδος ελεύθερη.

Πληροφορίες: www.boccf.org, τηλ.

22128157.

Eπιμέλεια: Νικόλας Νικόλα


