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Έκθεση ins ToùAas Λιασή αφιερωμένη στο us αγνοούμενοι ins Κύπρου
To NiMAC Δημοτικό Κέντρο
Τεχνών Λευκωσία5 Συνεργασία
Ιδρυμα Πτερίδηΐ παρουσιάζει την
έκθεση Where Have You Been
Πού Ήσουν ms ToùXas Λτασή H
έκθεση είχε παρουσταστεί αρχτκά
στον εκθεσιακό χώρο ANNA@KV2
στη Χάγη ms OXXavôias μεταξύ 2 κατ
1 1 Ιουνίου 20 1 8 To
Where Have
You Been Που ήσουν είνατ ένα
εικαστικό έργο εμπνευσμένο από την

να υτοθετήσετ ετκασττκού5 Tpônous
γτα να εξετάσει τραγτκά γεγονότα και
oôuvnpés καταστάσετ5 αλλά και να
δείξετ n(i)s η τέχνη έχετ τη δύναμη να
ασχολείτατ με επώδυνα ερωτήματα να

προσωπική ιστορία ms Kùnpias καλλι
téxviôas ToûXas Λιασή που ζει κατ
στη Χάγη για σχεδόν τέσσερε
δεκαετίε5 0 povaôiKÔs αδελφ05 ms ο
onoios υπήρξε αγνοούμενο5 κατά την
τουρκτκή εισβολή στην Κύπρο το 1 974
βρέθηκε μετά από σαράντα χρόντα σε
ομαδικό τάφο κατ ταυτοποτήθηκε με
τη μέθοδο DNA Αυτή η συντρτππκή
συνατσθηματτκή εμπετρία αποτέλεσε
το έναυσμα για μτα πληθώρα ιδεών για
τη δημτουργία evôs έργου Téxvns που
θα αναδείκνυε το πρόβλημα των
στην Κύπρο Δημτουργώντα5
αυτό το έργο η καλλττέχνιδα επιδτώκετ

ενταφιαστούν οτ συγγενεί5 tous μπορούν
να κλείσουν μια μακρά περίοδο
ayawias και αβεβαιότητα5 Για μένα

εργάζεται

αγνοουμένων

ξετυλίγετ ανθρώπτνα συναισθήματα
κατ ταυτόχρονα να πραγματεύεται θέματα
TOTopias μνήμη5 κατ πολιτική5
Η καλλττέχνιδα δηλώνει εμφατικά ότι
κανονικά όταν εντοπιστούν τα λείψανα
των αγνοουμένων ταυτοποιηθούν και

μετά το τηλεφώνημα που έλαβα από την
Επιτροπή Αγνοουμένων ότι ο αδελφό
μου βρέθηκε σε έναν ομαδτκό τάφο και
ταυτοποτήθηκε η υπόθεση δεν έκλεισε

Αντιθέτου μόλΐ5 είχε αρχίσει/Ηθελα
να μάθω τα πάντα Ήθελα να έρθω όσο
το δυνατόν mo κοντά του Μέχρι και
την τελευταία του στιγμή Σύμφωνα με
τον δτευθυντή του NiMAC δρα Γιάννη
Τουμαζή το πρότζεκτ Where Have
You Been Πού ήσουν αποτελεί ένα
απονενοημένο κάλεσμα ms Τούλα5

Λτασή Ένα κάλεσμα npos τον αδελφό
ms του οποίου η τραγτκή απουσία
την έχετ καθορίσετ υπαρξτακά κατ
καλλττεχνικά αλλά κατ ένα κάλεσμα
npos εμά5 tous θεαιέ του έργου ms
Ένα κάλεσμα την απάντηση του οποίου
η ίδια εξυφαίνει με το έργο ms

κάθε μα5 πράξη κάθε μα5 ενέργετα
κάθε βήμα ms ymvns πορεία5 lias
θα πρέπει να στοχεύει npos τη ζωή
και όχι npos τον θάνατο Ενεργοποτ
irnas την προσωπική ins ιστορία η
Τοΰλα Λιασή από τη μια εξορκίζει τη
βαριά ms μοίρα αυτήν ins repâonas
απώλε
ενώ από ιην άλλη ρίχνει
Εγκαίνια έκθεση5 και δεξίωση
1 0 Μαΐου 20 1 9 1 9:00 στον
κήπο ίου NiMAC Διάρκεια έκθεση5
10-31 Μαίου 20 1 9 Ώρε5 λειτουργία5
ms έκθεση5 Δευτέρα Παρασκευή
10:00-14:30 θέατρο Πόλη5 ΟΠΑΠ
oôôs Τεμπών 10-12 Λευκωσία τηλ
22797400 info@nimac.org.cy www
nimac.org.cy www.facebook.com
NiMACnicosia http^Avwwfacebook
Παρασκευή

com/NiMACnicosia

