
 

 

 

 

 

 

 

 
  

         
                             

Gallery K  
Evrou 14, Strovolos, 2003, Nicosia 
15 February - 31 March  2018 

 
JOHN KIKI /In the Artist's Eye  
Selected oils and etchings  
 
(Nicosia, 2 February 2018)  - Ritsa Kyriacou continues to mount remarkable museum-
quality shows in her Gallery K, in Nicosia. This February, the gallery is hosting a selection of 
30 etchings and six oils by celebrated British artist John Kiki, whose works have been shown 
in emblematic galleries such as London's Tate and New York's OK Harris, and owned by 
major collections such as the Saatchis.  
 
"Kiki's work is full of energy. His emphasis is on instinct and absolute spontaneity," says 
Kyriacou. Many of the works, which will be on display at Gallery K from the 15th of  
February to the 31st of March have been inspired by the Carmina Burana poems from the 
11th and 12th centuries satirizing the Catholic Church. 



 

 

 

 

 
"There is great freedom and nonchalance in Kiki's works making it easy to understand Art 
Esprit's choice to commission him to work on the 'irreverent' Carmina Burana poems," says 
Kyriacou.  Art Esprit had commissioned Kiki in 1993 to complete a project based on the 
illuminated manuscript of the Carmina Burana poems and dramatic text. A big part of the 
works on display at Gallery K are part of that series. 
           
Artist's Eye 
British artist John Kiki hails originally from Cyprus and although his imagery partly feeds on 
classical myths, his upbringing in England has been more central to his art than the 
Mediterranean. He studied at London's Camberwell School of Art under the guidance of 
painter Frank Auerbach who has been a lasting influence on Kiki's art. From 1964-67 he 
attended the Royal Academy School. By the time he finished his studies in 1967, Kiki had 
developed a unique style, a fusion between figurative painting, abstraction and Pop Art.   
 
In 1989 he was the subject of a film, In the Artist's Eye, a series made by Franco Rosso for 
BBC Television. In 1993 he was commissioned by Art Esprit to produce a series of paintings 
based on Carmina Burana, the irreverent poems from the 11th and 12th centuries. 
 
 A celebrated career  
John Kiki's long career has included shows in celebrated galleries such as the Royal 
Academy, the Tate, Hayward, Barbican, and Serpentine Galleries in London, the OK Harris 
Gallery in Soho, New York and the Galerie Wahrenberger in Zurich.  
 
The influences on his work are many and varied. There are elements of Jackson Polloc, 
Francis Bacon, Picasso, the abstract expressionists...the list is endless. However, the 
"greatest and most lasting influence," was, in his own words, his teacher, Frank Auerbach, 
who, together with pop artist Patrick Procktor, made him "rethink his strategy," to develop 
from the tight, measured style of his early work, into the looser, fluid style which currently 
typifies his work.  
 
John Kiki's works can be found in major collections such as The Saatchi Collection, Gallup, 
Art Esprit Ltd, Finland Siemens PLC, and the National Gallery of Wales. 
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Gallery K  
Εύρου 4, Στρόβολος, 2003, Λευκωσία 
15 Φεβρουαρίου - 31 Μαρτίου 2018 

 
JOHN KIKI /In the Artist's Eye 
Έκθεση επιλεγμένων έργων του John Kiki 

 
(Λευκωσία, 2 Φεβρουαρίου, 2018)  - Μια εξαιρετική έκθεση επιλεγμένων έργων του 
Βρετανού ζωγράφου John Kiki ανοίγει στις 15 Φεβρουαρίου στην Γκαλερί Κ στη Λευκωσία. 
Η έκθεση αποτελείται από 30 χαρακτικά και έξι λάδια και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 
31 Μαρτίου.  " Το χρώμα του John Kiki είναι εκρηκτικό και οι καμβάδες του δονούνται από 
εσωτερική ενέργεια. Ο Kiki ακολουθεί ενστικτωδώς το όραμα του φτάνοντας στην 
απόλυτη αμεσότητα," λέει η γκαλερίστρια Ρίτσα Κυριάκου.  
 
Η πλειονότητα των χαρακτικών είναι μέρος της σειράς Carmina Burana, που η Art Esprit 
είχε αναθέσει στον ζωγράφο. "O Kiki έχει μεγάλη ελευθερία και εύκολα αντιλαβάνεται 
κανείς το σκεπτικό της Art Esprit  να του αναθέσει την παραγωγή έργων βασισμένα στα 



 

 

 

 

ποιήματα και τα κείμενα της Carmina Burana," λέει η Κυριάκου. Τα ποιήματα του 11ου και 
12ου αιώνα σατιρίζουν την Καθολική εκκλησία. 
 
Καλιτέχνης 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. 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 τηλεοπτικής σειράς του BBC  'Artists 
Eye' που σκηνοθέτησε ο Franco Rosso.  
 
Με καταγωγή από την Κύπρο, ο John Kiki μεγάλωσε στην ανατολική Αγγλία.  Η ελληνική 
μυθολογία έχει εν μέρει τροφοδοτήσει το καλιτεχνικό του όραμα αλλά τα βιώματα του 
έχουν τις καταβολές τους στις παραλίες της Ανατολικής Αγγλίας. Τα έντονα χρώματα και η 
κίνηση της παραλιακής πόλης έχουν εμπνεύσει τον καλιτέχνη και κι έχουν περάσει μέσα 
στο έργο του ως αυθόρμητη εμπειρία.  
 
Ο Kiki σπούδασε στο Camberwell School of Art στο Λονδίνο με καθηγητή τον Frank 
Auerbach. Από το 1964 μέχρι το 1967 φοίτησε στο Royal Academy School. Τελειώνοντας 
τις σπουδές του είχε ήδη δημιουργήσει το δικό του μοναδικό στύλ, συνδυάζοντας στοιχεία 
από την παραστατική ζωγραφική, την αφαίρεση και την Pop Art.   
 
Παρότι στο έργο του διακρίνει κανείς στοιχεία από τον Jackson Polloc, τον Francis Bacon, 
τον Picasso, τους αφηρημένους εξπρεσιονιστές, ο ίδιος θεωρεί ότι τη σημαντικώτερη 
επίδραση στο έργο του είχαν οι Frank Auerbach και Patrick Procktor, οι οποίοι θεωρούνται 
από τους σημαντικώτερους Βρετανούς καλιτέχνες του 20ου αιώνα. "Η επαφή μαζί τους 
είχε ως αποτέλεσμα να απελευθερωθώ από το αυστηρό, σχολαστικό πλαίσιο των πρώτων 
χρόνων και να εξελίξω το έργο μου φθάνοντας σε πιο χαλαρές φόρμες και πιο ρευστό 
χρώμα," αναφέρει ο Kiki.  
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