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BADLY SCRIPTED 
Works  by KYPRIANOS DIM OST HENOUS  

 

G A LLE RY  K ,  28 t h  o f  S ep t em ber  –  28 t h  o f  O c t obe r  
 

 
NICOSIA, 16th September 2022 – Gallery K will host the first solo exhibition of the 
talented, young artist Kyprianos Dimosthenous running from the 28th of September until 
the 28th of October 2022. The President of the House of Representatives of the Republic 
of Cyprus Annita Demetriou will open the exhibition on Wednesday the 28th of September 
at 7:30 p.m.  
 
“Having just lived through a global pandemic that hindered the development and 
opportunities for many in the arts, we strive to emphatically assist artists after the difficult 
hiatus and loss they experienced. It is imperative that we ensure that any gift a young 
Cypriot artist has can be realised to the maximum of their potential,” writes Mrs. Demetriou 
in the Foreword of the Exhibition Catalogue. 
 
Overview of the Exhibition 
 
The show brings together a compelling collection of over 60 paintings curated around 
themed categories by Lefteris Ioannides. “Kyprianos moves freely from the grotesque to 
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the fascinating, deftly combining elements from cinematic culture, mythology, surrealism 
and the evils of war to offer a richly explored view of the human condition” says Ioannides. 
“The challenge, however, always lies in encouraging the viewer to give an interpretation 
to the artistic narrative that is entirely their own,” he adds.  
 
Whatever the interpretation or the theme, the artist anchors his passion in the human figure, 
which he renders in a diversity of roles and identities across the canvasses making up his 
first solo show, each with its own universe of forced transformations, obscure landscapes, 
electric colour, cloud patterns, and improbable images. Badly Scripted also touches upon the 
subject of the duality of human nature. Among the paintings of the exhibition, Witness and 
Alex explore the power to transcend the established genders and their associations with 
traditional cultural patterns. 
 
The paintings graft together aspects of European surrealism, Greek mythology, comic 
book illustrations, references to expressionism and realism, whist also displaying influence 
from Kyprianos’ avid pursuit of stage drama. The element of surrealism is dominant. The 
show in fact, takes its name from one of the surrealist paintings described, by Art Editor 
Marina Stefanides:  
 
“Badly Scripted is an irregular tapestry of ruptured metamorphoses and surreal 
propositions; a game, in which a female figure can be realised by a hat and a pair of legs 
with bright red high heels adorning her feet. It is an improbable image; and yet, it is 
inexplicably rational in its exuberant vibrancy, which is captured by the artist just before 
becoming languid after an exhausting dance to the tunes of a vintage-looking 
Gramophone extending a hand to play the piano on a strolling, snake-like avenue of piano 
keys extending to infinity. Bobbing around them is a large open eye.” 
 
The Artist 
 
Badly Scripted is the first solo show of the London-based artist Kyprianos, who was born 
in Nicosia in 1996. He graduated in Fine Arts from the University for the Creative Arts in 
Canterbury in 2019 and holds an MA (Distinction) in Theater Arts from Middlesex 
University. He also has a Cinematography Certificate from the London Film Academy.  
 
Discussing his art process: 
 
 “I explore many dark themes about human nature and its dichotomies, and I identify 
closely with the surrealists. At the same time, I explore my own fears and I cannot exclude 
the possibility that I project my own anxieties into my work regarding the cruelty of war, 
seen and felt on many of these canvasses.” 
 
The Exhibition Catalogue 
   
An extensive and richly illustrated catalogue accompanies the Exhibition designed by En 
Tipis Publications, coordinated, and supervised by Lefteris Ioannides. The Catalogue 
features a Foreword by The President of the House of Representatives of the Republic of 
Cyprus Annita Demetriou, and an Art Review of the Show by Art Editor Marina Manzhosoff 
Stefanides. The catalogue can be viewed and downloaded from Gallery K’s website, 
www.gallerykcyprus.com  
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BADLY SCRIPTED  
Έκθεση Ζωγραφι κής Κυπρι ανού Δημοσθένους  

 

GALLERY  K ,  28  Σε πτε μ βρ ίου  –  2 8  Οκτωβρ ίου  
 
 

ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 16 Σεπτεμβρίου 2022 – Η Gallery K θα φιλοξενήσει την πρώτη ατομική 
έκθεση του ταλαντούχου νέου καλλιτέχνη Κυπριανού Δημοσθένους με τίτλο Badly 
Scripted μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 28 Οκτωβρίου 2022 στο χώρο της γκαλερί στη 
Λευκωσία. Την έκθεση θα εγκαινιάσει η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα 
Δημητρίου την Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου στις 7:30 μ.μ. 
 
«’Εχοντας μόλις ζήσει μια παγκόσμια πανδημία που εμπόδισε την ανάπτυξη και τις 
ευκαιρίες για πολλούς ανθρώπους των τεχνών, προσπαθούμε εμφαντικά να βοηθήσουμε 
τους καλλιτέχνες μετά από αυτή την δύσκολη παύση και την απώλεια που βίωσαν» 
αναφέρει η κυρία Δημητρίου στο Εισαγωγικό της  Σημείωμα στον Κατάλογο της Έκθεσης. 
«Είναι επιτακτική ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι το χάρισμα που μπορεί να έχει ένας νέος 
Κύπριος καλλιτέχνης θα μπορέσει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.» 
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Η Έκθεση 
 
Η έκθεση συγκεντρώνει περισότερα από 60 συναρπαστικά έργα οργανωμένα σε 
διαφορετικές θεματικές ενότητες. Ο επιμελητής της έκθεσης Λευτέρης Ιωαννίδης 
αναφέρει: «Ο Κυπριανός κινείται ελεύθερα από το γκροτέσκο στο συναρπαστικό 
συνδυάζοντας επιδέξια διαφορετικά στοιχεία από την κινηματογραφική κουλτούρα, τη 
μυθολογία, τον σουρεαλισμό και τα δεινά του πολέμου. Προσφέρει έτσι μια τολμηρή θέαση 
της ανθρώπινης κατάστασης την οποία καλείται να ερμηνεύσει ο θεατής.»  

Επί της ουσίας ο Κυπριανός εστιάζει το καλλιτεχνικό του πάθος στην ανθρώπινη φιγούρα 

την οποία αποδίδει μέσα από διαφορετικούς ρόλους και ταυτότητες. Όπως λέει ο ίδιος, 
ένα από τα θέματα που τον απασχολούν είναι η δυαδικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης, 
στοιχείο ιδιαίτερα έντονο στα έργα Witness και Alex για τα οποία θα μπορούσε κανείς να 
πει ότι διερευνούν την υπέρβαση από τα καθιερωμένα φύλα και την σχέση των τελευταίων 
με τα παραδοσιακά πολιτιστικά πρότυπα.  

Αυτή η έντονη «αταξία» ανάμεσα σε καθιερώμενες ταυτότητες, η οποία απορρέει από την 

μεγάλη συζήτηση του 21ου αιώνα για τον επανακαθορισμό της ταυτότητας των φύλων 
γίνεται επίσης εμφανής στο έργο Badly Scripted, το οποίο έχει δώσει το όνομα του στην 
Έκθεση. Στο σουρεαλιστικό αυτό έργο, η ταυτότητα επαναπροσαρμόζεται μέσα από 
μεταμορφωτικές διαδικασίες και συμβολισμούς επιτυγχάνοντας μια αρμονική συνύπαρξη 
με τον περιβάλλοντα χώρο και διαμορφώνοντας μια σύγχρονη εννοιολογική πρόταση. 

 

Ο Καλλιτέχνης 
 
Badly Scripted είναι η πρώτη ατομική έκθεση του Κυπριανού Δημοσθένους ο οποίος ζει 
στο Λονδίνο. Ο καλλιτέχνης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1996. Αποφοίτησε με πτυχίο 
Καλών Τεχνών από το Πανεπιστήμιο Δημιουργικών Τεχνών του Canterbury το 2019 και 
είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (Distinction) στις Θεατρικές Τέχνες από το 
Πανεπιστήμιο του Middlesex. Διαθέτει επίσης Πιστοποιητικό Κινηματογραφίας από την 
Ακαδημία Κινηματογράφου του Λονδίνου.  
 
Ο ίδιος λέει για το έργο του:  

“Εξερευνώ σκοτεινές πλευρές της ανθρώπινης φύσης και της δυαδικότητας της ενώ 
παράλληλα ταυτίζομαι και με το σουρεαλιστικό κίνημα. Ταυτόχρονα, στα έργα που 
αποτυπώνουν τη σκληρότητα του πολέμου προβάλλω τους δικούς μου φόβους και 
αγωνίες.» 
 
Ο Κατάλογος 
   
Την Έκθεση συνοδεύει εκτενής εικονογραφημένος κατάλογος με τον σχεδιασμό των 
Εκδόσεων Εν Τύποις υπό την καλλιτεχνική επιμέλεια του Λευτέρη Ιωαννίδη και κείμενα 
της Προέδρου της Βουλής Αννίτας Δημητρίου και της Art Editor Μαρίνας Manzhosoff 
Στεφανίδη.  Ο κατάλογος της Έκθεσης  βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο της Gallery 
K, www.gallerykcyprus.com 

 


