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Where have you been

Πού ήσουν
το έργο tos κάθε ias πράξη κάθε ias
ενέργεια κάθε βήμα tos γήινηε πορείαε
μα5 θα πρέπει να στοχεύει npos τη ζωή
και όχι npos τον θάνατο Ενεργοποιώ
VTOS την προσωπική tos ιστορία η Τού
λα Λιασή από τη μια εξορκίζει τη βαριά
tos μοίρα αυτήν tos τεράστιαε απώ
λεια5 ενώ από την άλλη ρίχνει po>s σε
καίρια θέματα και ζητήματα ισορρο
nebvras με μαεστρία μεταξύ tos συναι
σθηματικήε εγγύτηταε και tos
και απόμακρα παρατή
pnons

Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσία
Συνεργασία Ίδρυμα Πχερίδη
παρουσιάζει την έκθεση Where Have
You Been Που Ήσουν tos ToùAas
Λιασή
H έκθεση είχε παρουσιαστεί αρχικά
στον εκθεσιακό χώρο ANNA@KV2 στην
Χάγη tos OÀÀavôias μεταξύ 2 και 11
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Ιουνίου

2018 To Where Have You Been

Πού ήσουν είναι ένα εικαστικό έργο
εμπνευσμένο από την προσωπική
ms Künpias καλλιτέχνιδαε Τού
Xas Λιασή που ζει και εργάζεται στη
Χάγη για σχεδόν τέσσερα δεκαετϊεε
Ο μοναδικόε αδελφό3 ms ο onoios
αγνοούμενο5 κατά την τουρκική
εισβολή στην Κύπρο το 1974 βρέθηκε
μετά από σαράντα χρόνια σε ομαδικό
τάφο και ταυτοποιήθηκε με τη μέθοδο

αποστασιοποιημένα

ιστορία

Βιογραφικό σημείωμα

υπήρξε

DNA
Αυτή η συντριπτική συναισθηματική
εμπειρία αποτέλεσε το έναυσμα για μια
πληθώρα ιδεών για τη δημιουργία evôs
έργου τέχνηε που θα αναδείκνυε το
πρόβλημα των αγνοουμένων στην Κύπρο
Δημιουργώντα3 αυτό το έργο η
καλλιτέχνιδα επιδιώκει να υιοθετήσει
εικαστικούε τρόπουε για να εξετάσει
τραγικά γεγονότα και oôuvnpés κατα
στάσειε αλλά και να δείξει neos η τέχνη
έχει τη δύναμη να ασχολείται με επώδυνα
ερωτήματα να ξετυλίγει ανθρώπινα
συναισθήματα και ταυτόχρονα να
πραγματεύεται θέματα loropias μνήμηε

και πολιτικήε
Η καλλιτέχνιδα δηλώνει ότι κανονικά
όταν εντοπιστούν τα λείψανα των
αγνοουμένων ταυτοποιηθούν και
ενταφιαστούν

οι συγγενεί5 tous μπορούν
να κλείσουν μια μακρά περίοδο aYcovias
και αβεβαιότητα Για μένα μετά το
τηλεφώνημα

που έλαβα από την Επιτροπή
Αγνοουμένων ότι ο αδελφό5 μου βρέθηκε

σε έναν ομαδικό τάφο και ταυτοποιήθηκε
η υπόθεση δεν έκλεισε
μόλιε είχε αρχίσει Ήθελα να
Αντιθέτου

Η Τούλα Λιασή γεννήθηκε στην Αγία
Τριάδα tos Kapnaoias το 1957 όπου και
έζησε μέχρι το 1975 Άρχισε zis σπουδέε
tos στο σχέδιο και τη ζωγραφική στη
Σχολή Βελουδάκη στην Αθήνα 1975
1980 Συνέχισε στη Βασιλική Ακαδημία
Καλών Τεχνών στη Χάγη tos Ολλανδία3
1980-1984 και αργότερα σπούδασε
Καλέ5 Τέχνε3 στην Εκπαίδευση στην
Willem de Kooning στο Ρότερνταμ
2004-2006 και στο Piet Zwart
Institute μεταπτυχιακό στο Ρότερνταμ
2013-2015 Η Τούλα Λιασή έχει κάνει
ατομικέε εκθέσειε στην Ολλανδία την
Ελλάδα και την Κύπρο και συμμετείχε
σε πολλέε ομαδικέε εκθέσει σε διάφορεε
ευρωπαϊκέε χώρεε Από το 1980 ζει και
εργάζεται στη Χάγη tos Ολλανδίαε cüs
Ακαδημία

Το πρότζεκτ Where Have You Been
Πού ήσουν αποτελεί ένα απονενοημένο
κάλεσμα της Τούλας Λιασή Ένα κάλεσμα
προς τον αδελφό της του οποίου η τραγική
απουσία την έχει καθορίσει υπαρξιακά και

καλλιτεχνικά

μάθω τα πάντα Ήθελα να έρθω όσο
το δυνατόν πιο κοντά του Μέχρι και
την τελευταία του στιγμή

Σύμφωνα με τον διευθυντή του
NiMAC δρα Γιάννη Τουμαζή το πρότζεκτ
Where Have You Been
Πού
ήσουν αποτελεί ένα απονενοημένο
κάλεσμα ms Τούλαε Λιασή Ένα κάλεσμα
npos τον αδελφό tos του οποίου
η τραγική απουσία την έχει καθορίσει
υπαρξιακά και καλλιτεχνικά αλλά και
ένα κάλεσμα npos εμά tous θεατέε
του έργου tos Ένα κάλεσμα την απάντηση
του οποίου η ίδια εξυφαίνει με

καλλιτέχνη και εκπαιδευτικόε τέχνηε
www.toulaliasi.nl
Πληροφορίες Εγκαίνια την Παρασκευή
10 Μαΐου ώρα 7:00 Θέατρο Πόλης
0ΠΑΠ οδός Τεμπών 10-12 Λευκωσία
Διάρκεια έκθεσης έως 31 Μαΐου
2019 Δευτέρα Παρασκευή 10:00
14:30
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infotäinimac.org.cy
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