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Αρχή με το Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας
Ο

μεγαλύτερος όγκος της έκθεσης θα παρουσιαστεί

στη Λευκωσία και δη στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών το οποίο
συνδιοργανώνει το πρότζεκτ Terra Méditerranée In Action
μαζί με το Ίδρυμα Πιερίδη
Με τη συμμετοχή περισσότερων από τριάντα καλλιτεχνών
και θεωρητικών το πρότζεκτ περιλαμβάνει εκτός από την
έκθεση ένα διεθνές συνέδριο και παράλληλες δράσεις Το
Terra Méditerranée In Action επιδιώκει να ανιχνεύσει να
διερευνήσει και να παρουσιάσει την άποψη σύγχρονων
γύρω από το σημερινό γενικευμένο τοπίο οικο¬
καλλιτεχνών

νομικής πολιτικής θρησκευτικής κοινωνικής και βαθύτατα
υπαρξιακής κρίσης ταυτότητας μέσα από μια μεσογεια
κή ματιά πολιτική και ταυτόχρονα ποιητική αναφέρεται
σε σχετική ανακοίνωση
Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες και θεωρητικοί Ana Adamovic
Marwa Arsanios Banu Cennetoglu Bassam El Baroni Silvia
Giambrone Hackitectura Elizabeth Hoak-Doering Ελένη
Καμμά Serap Kanay Nurtane Karagil Mahmoud Khaled
Ζήσης Κοτιώνης Κυριακή Κώστα Mona Marzouk Παναγιώτης
Μιχαήλ σε συνεργασία με την Pascalle Burton Isabel

Carvalho Peter Eramian Erden Kosova Flavia Malusardi Ιορδάνης
Παπαδόπουλος Christopher Rey Perez Μαρία Πε
τρίδη και Liv Strand Σοφία Μπέμπεζα Yael Navaro-Yashin
και Emrah Gokdemir Erkan Ozgen Χριστόδουλος Πανα
γιώτου Δέσπω Πασιά και Αντώνης Χατζηκυριάκου Πόλυς
Πεσλίκας Αλέξανδρος Πισσούριος Ran Slavin Εύη Τσελί
κα Νεωτερισμοί Τουμάζου Paola Yacoub και Michel Lasserre

Αία Χαράκη και Μαριάννα Χριστοφίδου
Στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας από την
Παρασκευή 7 Απριλίου σης 20:00

•

6. TERRA MEDITERRANEA IN ACTION
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Στην τελική ευθεία η μεγάλη έκθεση του Πάφος 2017

Terra Mediterranea In Action
Φ

Οι τραγωδίες στη λεκάνη της Μεσογείου φέρνουν £ανά στο προσκήνιο τη σπουδαιότητα αυτής της
κλειστής θάλασσας όπου εστιάζει η έκθεση Εγκαίνια στις 7 και 8 Απριλίου σε Λευκωσία και Πάφο
από τις σημαντικότερες εικαστικές
στο πρόγραμμα της Πολιτιστικής
Πρωτεύουσας της Ευρώπης Πάφος 2017
ετοιμάζεται για εγκαίνια αυτή τη βδομάδα
Πρόκειται για τη διεθνή έκθεση με τίτλο Terra

εκθέσεις

Μια

Mediterranea in Action η οποία απλώνεται
σε δυο πόλεις και τρεις χώρους η Λευκωσία
θα προηγηθεί με τα εγκαίνια μέρους της έκθεσης
στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών την Παρασκευή
θα ακολουθήσει η Πάφος με τα εγκαίνια της
εικαστικής εγκατάστασης της διεθνούς
φήμης Γιαπωνέζας Chiharu Shiota στη Σπηλιά της
Φάμπρικας αλλά και του τρίτου μέρους έκθεσης
στο Μεσαιωνικό Κάστρο της Πάφου το Σάββατο
γεωγραφικά

•γ
Εκτός από
έργα θα

δούμε
περφόρμανς
συζητήσεις
προβολές

λογοτεχνία
και ποίηση

δημόσιες
παρεμβάσεις
κ.λπ

πολυσυζητημένης

Στη Σπηλιά
Δώδεκα μέρες χρειάστηκαν για την ολοκλήρωση
του έργου της Chiharu Shiota με τίτλο Διαπερνώντας
τη γραμμή στην εμβληματική Σπηλιά της
στην Πάφο Η εγκατάσταση της διεθνούς
φήμης εικαστικού η οποία με βάση το Βερολίνο
παρουσιάζει τη δουλειά της σε όλο τον κόσμο είναι
κατασκευασμένη από κόκκινη κλωστή υλικό
που χρησιμοποιεί στα έργα της για να δημιουργήσει
Φάμπρικας

μνημειώδη ποιητικά σκηνικά
Η Chiharu Siota υπήρξε μαθήτρια της Μαρίνα
Αμπράμοβιτς ενώ θήτευσε κοντά στα μεγαλύτερα
ονόματα της σύγχρονης τέχνης με τα έργα της να
στα μεγαλύτερα μουσεία του κόσμου
Το έργο στη Σπηλιά της Φάμπρικας εγκαινιάζεται
το Σάββατο στις 11 το πρωί στην

φιλοξενούνται

•

παρουσία

της Chiharu Shiota
Μία ώρα αργότερα στις 12 το μεσημέρι θα
εγκαινιαστεί η έκθεση στο Μεσαιωνικό Κάστρο
Πάφου

•
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