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ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΙΣΗΣ
Τα τελευταία χρόνια μένει σ’ ένα δωμάτιο πλημμυρισμένο
από ζεστασιά , αγάπη, γαλήνη και ηρεμία.

ZΩH KAI ΤΕΧΝΗ

Πάντα παρών

EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΝΑ ΣΧΙΖΑ - marina.schiza@phileleftheros.com

Παράθυρο στο φως
Aφιέρωμα στο έργο του συνθέτη με μυϊκή δυστροφία
ΤOY NEOΦΥΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Η

προγραμματισμένη
εκδήλωση γι’ απόψε
στο θέατρο Ριάλτο, με
τις δημιουργίες του
πολυαγαπημένου μας
Στέλιου, αναβάλλεται
γι’ αργότερα (θα γίνει
στα μέσα Ιανουαρίου)
λόγω του θανάτου του τέως Προέδρου
της Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου. Η Δημοτική Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτοπής Κοινωνικής Πρόνοιας Εύη Τσολάκη παραχώρησε στον «Φ»
μια άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη
για το θέμα αυτό.
-Πώς γεννήθηκε η ιδέα για την εκδήλωση; Πριν ένα χρόνο περίπου, γνώρισα τους γονείς του Στέλιου και τους
πρότεινα τη διοργάνωση από το Δήμο
Λεμεσού μιας μουσικής παράστασης
με δικά του έργα. Η εισήγησή μου έγινε αποδεκτή και έτσι τη μετέφερα στην
Επιτροπή Κοινωνικής Πρόνοιας και μετέπειτα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου
εγκρίθηκε ομόφωνα. Στη συνέχεια επικοινωνήσαμε με τη CYTA, η οποία αποφάσισε να είναι συνδιοργανώτρια.
- Πώς άρχισε να παίρνει σάρκα και
οστά η σκέψη αυτή και ποιοι οι κύριοι
συντελεστές του καλλιτεχνικού μέρους;
Πώς ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
Δήμου Λεμεσού; Μετά την απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, επισκέφθηκα τον Στέλιο για να τον γνωρίσω
και να συζητήσουμε. Τα τελευταία χρόνια μένει σ’ ένα δωμάτιο πλημμυρισμένο από ζεστασιά, αγάπη, γαλήνη
και ηρεμία. Από εκεί πέρασαν ένα σωρό καλλιτέχνες, πολιτικοί, αθλητές, καθηγητές, και πλήθος κόσμου. Μαζί με
τον Στέλιο και με τη βοήθεια του συναδέλφου Λόλλου Γιωργαλλέττου, αποφασίσαμε το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής, τους πρωταγωνιστές κ.λπ. Τα
τραγούδια και η μουσική έχουν ενορ-

χηστρωθεί από την Ελεονώρα Ρούσου
και θα τα εκτελέσει εννιαμελής ορχήστρα καταξιωμένων μουσικών, που
έχουν αφοσιωθεί τους τρεις τελευταίους μήνες αποκλειστικά σε αυτό το σκοπό. Ερμηνευτές θα είναι οι Αντώνης Ρέμος, Κούλης Θεοδώρου, Μόρφω Κοτζιαμάνη, Μαρία Έλενα Κυριάκου, Χριστίνα Σεργίου Χαρμανή, Γιώργος Γιωργαλλέττος, Μάριαμ Βενιζέλου και το
φωνητικό συγκρότημα του Πνευματικού Ομίλου Λεμεσού «Μελωδία», υπό
τη διεύθυνση της κας Βιολέτας Κακομανώλη. Επιπλέον, θα εμφανιστούν η
Σάρα και η Σοφία Πατσαλίδου. Η παρουσίαση θα γίνει από τη Χριστίνα Παυλίδου και τον Γιώργο Τσιάκκα. Κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης θα προβάλλονται εικόνες από τη ζωή του Στέλιου,
τις οποίες επιμελήθηκαν ο Μάριος Κυπριανού και η Κωνσταντία Λεωνίδου.
Άπαντες αποδέχθηκαν με μεγάλη ευχαρίστηση την πρόσκληση και θα συμμετάσχουν αφιλοκερδώς. Ιδιαίτερη
ήταν η ικανοποίηση και η χαρά μας όταν

Θα προβληθεί το βραβευμένο
στο 31ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας και στο 4ο
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου ντοκιμαντέρ των Κώστα Κακογιάννη και Πάμπου Κουζάλη που έχει ως κεντρικό πυρήνα
τη ζωή του Στέλιου.

λάβαμε τη θετική απάντηση του Αντώνη Ρέμου, ο οποίος παρά το βεβαρημένο πρόγραμμά του, δεν θα μπορούσε να λείψει, όπως ο ίδιος ανέφερε στο
Στέλιο.
- Ποια είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ταλαντούχου Στέλιου;
Πρόκειται για ένα καθόλα χαρισματικό άτομο. Η δύναμη της ψυχής του,
η υπομονή του, η τελειομανία του και
η αγάπη του για όλον τον κόσμο είναι
τα κυριότερα γνωρίσματά του. Παρά
την ασθένεια που τον έχει πλέον καθηλώσει στο κρεβάτι, έχει την ευχέρεια
να γεμίζει τις ώρες του με ουσιαστικά
πράγματα. Συνθέτει, γράφει στίχους,
επικοινωνεί συνεχώς με τον έξω κόσμο.
Η δε ικανότητά του να χειρίζεται τον
ηλεκτρονικό υπολογιστή θα έκανε και
τον καλύτερο χρήστη να νιώσει μειονεκτικά απέναντί του.
- Δώστε μας κάποια κατατοπιστικά
στοιχεία για το ντοκιμαντέρ των Κ. Κακογιάννη και Π. Κουζάλη που θα προ-

βληθεί. Το βραβευμένο στο 31ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
και στο 4ο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού
Μήκους Κύπρου ντοκιμαντέρ των Κώστα Κακογιάννη και Πάμπου Κουζάλη
έχει ως κεντρικό πυρήνα τη ζωή του Στέλιου. Πρόκειται για μια πολύ προσεγμένη και ταυτόχρονα συγκινητική δουλειά, που μέσα σε είκοσι λεπτά κατορθώνει να μεταφέρει όλα τα μηνύματα
και διδάγματα που απορρέουν από τα
βιώματά του. Ο τίτλος «Υπέρβαση» επιλέγηκε από τους δημιουργούς γιατί,
όπως ο Κώστας Κακογιάννης επισημαίνει «η κάθε στιγμή, το κάθε δευτερόλεπτο, η κάθε αναπνοή του Στέλιου
αποτελεί μια υπέρβαση.» Είναι ένας
ατέλειωτος και άνισος αγώνας, στον

οποίο όμως, ο ίδιος, ως εκ θαύματος,
με το σθένος του βγαίνει νικητής.
-Ποια τα συναισθήματα του δημιουργού γι’ αυτήν τη διοργάνωση, νοουμένου ότι ο ίδιος δεν είναι σε θέση
να παρευρεθεί; Ο Στέλιος είναι κατενθουσιασμένος και μάλιστα έχει το γενικό πρόσταγμα της βραδιάς. Εκείνος
κατέληξε στα κομμάτια που θα διανθίσουν την εκδήλωση, επικοινωνεί διαρκώς με όλους τους συντελεστές, συντονίζει και δίνει ένα σωρό υπέροχες
ιδέες για τον εμπλουτισμό της παράστασης. Μπορεί να είναι αδύνατον να
παρευρεθεί, όμως η CYTA έχει φροντίσει έτσι ώστε να συνδεθεί απευθείας
για να παρακολουθήσει το γεγονός,
αλλά και για να παρέμβει και να μας καλησπερίσει.
- Τα έσοδα, όπως ανακοινώθηκε, θα
διατεθούν προς ανακούφιση όσων υποφέρουν κατά τον ίδιο τρόπο όπως ο Στέλιος. Ποια πιστεύετε ότι είναι η ευθύνη της πολιτείας στο να συμπαρίσταται
σε τόσο εμπνευσμένους ανθρώπους,
ειδικά όταν έχουν ένα σωρό δυσκολίες
να αντιμετωπίσουν εξαιτίας της κλονισμένης υγείας τους; Ευτυχώς έχουμε
βρει αρκετούς χορηγούς και υποστηρικτές για την κάλυψη των εξόδων, τους
οποίους ευχαριστούμε θερμά. Έτσι
όλες οι εισπράξεις θα δοθούν στον Σύνδεσμο Μυοπαθών Κύπρου. Οι συνάνθρωποί μας, που είναι αντιμέτωποι με
κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και
εντούτοις ζουν την κάθε μέρα, χωρίς
να μεμψιμοιρούν ή να τα βάζουν κάτω,
πασκίζοντας να αναδείξουν το όποιο
ταλέντο τους, δίνουν πολύτιμα μαθήματα ζωής σε όλους μας. Η Πολιτεία
έχει χρέος να τους στηρίζει όχι μόνο οικονομικά αλλά και ηθικά. Και να δίνει
προτεραιότητα στην προώθηση της δουλειάς τους, γιατί, λόγω ακριβώς των
συνθηκών, η προσωπική τους δουλειά
έχει περισσότερη αξία από οποιουδήποτε άλλου.

ΠΑΝΤΑ παρών ο Γιώργος Νταλάρας σε εκδήλωση εθνικής σημασίας και κοινωνικής προσφοράς κι αλληλεγγύης, δίνει σήμερα κι αύριο συναυλίες στην Αθήνα.
Δημοσιεύτηκε, σχετικά: – Για το Ίδρυμα «Θώραξ» και την ενίσχυση της εκστρατείας πρόληψης του καπνίσματος σε παιδιά και εφήβους τραγουδάει τη Δευτέρα και την Τρίτη το
βράδυ ο Γιώργος Νταλάρας στο Θέατρο Παλλάς. Στις δύο μοναδικές συναυλίες, με τα ωραιότερα τραγούδια του ερμηνευτή, τη σκηνή
μοιράζεται με τη Μελίνα Ασλανίδου, την Ασπασία Στρατηγού και τη Σαββερία Μαργιολού (...)
Το Ίδρυμα «Θώραξ - Κέντρο Ερευνών Εντατικής κι Επείγουσας Θεραπείας Ιατρικής Θώρακος» σημειώνει: «Το κάπνισμα είναι η μεγαλύτερη επιδημία που έχει να αντιμετωπίσει
η κοινωνία μας σήμερα. Μεγάλη πρόκληση
για το Ίδρυμά μας είναι η ευασθητοποίηση
και η ενημέρωση για τις βλαβερές συνέπειες
του καπνίσματος στην ελπίδα, στη ραχοκοκαλιά, στο μέλλον της κοινωνίας μας, δηλαδή στη νεολαία».

Το βιβλίο
Πάμε προς τα Χριστούγεννα, τη μεγάλη γιορτή της αγάπης, της αντάμωσης, της συναλληλίας και των δώρων. Στα διάφορα δώρα που
από καρδιάς θα προσφερθούν, ας μην ξεχνάμε
και το μοναδικό δώρο, βιβλίο. Είναι άλλωστε
και δώρο που μένει συνέχεια στη χρησιμότητα. Ας μην ξεχνάμε, λοιπόν, και το δώρο-βιβλίο!...

Λόγια άλλων
«Η σκηνή δεν είναι μόνο το συναπάντημα όλων
των Τεχνών αλλά και το συναπάντημα της Τέ( Όσκαρ Ουάιλντ)
χνης με τη ζωή».

Το ανθολογημένο
μας ποίημα
«Σα διαμάντι», – από τα Τετράστιχα του συμπατριώτη μας Γεωργίου Α. Μαρκίδη
Κι α νικηθείς κι α νίκησες, αρκεί πώς λαχταρούσες
πάντα το φως ν’ αδροσκορπάς στο δρόμο
το δικό σου,
κι ως το διαμάντι στο γυαλί σέρνει γραμμές,
συ ζούσες
πα’ στις ψυχές χαράσσοντας τ’ ωραίο ιδανικό
σου.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

EΠΙΛΕΓΕΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΝΙΔΗΣ - giorgos.savvinides@phileleftheros.com

Εφήμερες και πειραματικές

Μια ζωή την έχουμε…

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ «παραστάσεις» περιορισμένες και καθορισμένες από
τον εφήμερο χαρακτήρα τους φιλοξενεί από σήμερα ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Στοά Αισχύλου. Στο πλαίσιο του τρίτου του προγράμματος
με
τίτλο
«Mondays at Arcade», σε καθορισμένες Δευτέρες μέχρι
τις 23 Φεβρουαρίου, θα παρουσιαστούν συνολικά επτά
καλλιτεχνικές προτάσεις διαφόρων εκφάνσεων που πραγματεύονται την έννοια ενός
εικαστικού γεγονότος όχι απαραίτητα ως απόρροια μιας μακρόχρονης εργασίας, αλλά
ως κάτι εφήμερο ή άμεσα
ΕΚΔΗΛΩΣΗ
συνδεδεμένο με την έννοια
Λευκωσία, Στοά Αισχύλου,
του χρόνου. Έκαστη έκθεση
22433418
θα παραμένει ανοιχτή μόνο
για 24 ώρες. Η αρχή γίνεται
με την παρουσίαση της δραστηριότητας του Έλληνα καλλιτέχνη
Δημήτρη Φουτρή με τίτλο «Blank Mind Black Mind». Ο Φουτρής θα
ξεκινήσει με τη δημιουργία μιας εγκατάστασης χώρου με αφορμή
τρία στοιχεία: το μαύρο χρώμα, μια ηχητική σύνθεση και τον χρόνο.
Το concept προκύπτει μέσα από τον πειραματισμό και τη συνομιλία
με τον συγκεκριμένο χώρο.

ΓΕΜΑΤΗ από αναμνήσεις από τη μουσική και
τα τραγούδια του καλού
ελληνικού κινηματογράφου είναι η σειρά
παραστάσεων με τίτλο
«Μια ζωή την έχουμε»
που παρουσιάζει η Διάσταση. Μετά τη Λεμεσό
η παράσταση, με τραγούδια που σημάδεψαν
πολλές δεκαετίες μέχρι
το 1970, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του συνθέτη Βάσου Αργυρίδη,
παρουσιάζεται στη Λάρνακα.
Θα ακουστούν τραγούδια όλων των μεγάλων
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
Ελλήνων συνθετών που
Λάρνακα, Δημοτικό
έγραψαν για τον κινηΘέατρο, 8.30μ.μ.
ματογράφο, όπως Χα24665795
τζιδάκι, Θεοδωράκη,
Ξαρχάκου, Μαρκόπουλου, Πλέσσα, Μουζάκη, Σουγιούλ κ.ά. Τα σχήματα της Διάστασης θα συνοδεύει ζωντανή ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Βάσου Αργυρίδη.
Τα σκηνικά και κοστούμια του μπαλέτου επιμελήθηκε ο Βαλεντίνος Ιωσήφ, τις χορογραφίες οι Μαρία Μέση Αγγελίδου,
Ναδίνα Λοϊζίδου, Ελένη Ο’ Κιφ και Χριστίνα Ηλιάδου. Στις 13
και 14 Ιανουαρίου σειρά παίρνει η Λευκωσία.

info
»

Πυρακτωμένη θάλασσα
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ευκαιρία απόψε στο
φιλότεχνο κοινό να δει την τελευταία δουλειά του Βαρωσιώτη ζωγράφου Σώτου Κ. Γονιού, που
φιλοξενείται στο Κέντρο Τεχνών
του Ιδρύματος Πανίκος Μαυρέλλης. Τον περασμένο Μάιο ο καλλιτέχνης παρουσίασε με επιτυχία
τη δουλειά αυτή, με τίτλο «Η ρότα της Δυσδαιμόνας», στο ιστορικό πλοίο-μουσείο Gil Eannes,
στην πορτογαλική πόλη Βιάνα ντο
Καστέλο.
Ο Γονιός προτείνει μια ζωγραφική επανεκτίμησης του παιχνιδιού
ανάμεσα στο επίπεδο και το βάθος, τη γραμμή και το χρώμα,
ανάμεσα στο μάτι και τη νόηση.
«Ο Γονιός χρησιμοποιεί την περιγραφή για να εμπλουτίσει τις ερμηνείες», παρατηρεί ο Καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Γιάννης Κολοκοτρώνης. «Μιμείται μια φανταστική πραγματικότητα όπου ενδέχεται η ψευδαίσθηση να αγγίζει το αποκαλυπτικό όραμα».

cinema

Η αστική μας μοναξιά
ΣΤΗΝ ταινία του «Ιδιωτικοί φόβοι σε δημόσιους χώρους», βασισμένη σε θεατρικό έργο του Βρετανού συγγραφέα Άλαν Έικμπορν είναι η πρόσφατη ταινία του
Αλέν Ρενέ «Ιδιωτικοί φόβοι σε δημόσιους χώρους», που προβάλλει απόψε η Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού. Ο 86χρονος σκηνοθέτης και πρωτοπόρος της
Νουβέλ Βαγκ κατάφερε να φτιάξει μια ταινία όλο φρεσκάδα, ομορφιά και ηρεμία, αλλά και τη φιλοσοφία του ώριμου δημιουργού. Η ιστορία αναΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
φέρεται σε διάφορες παράλληλες
ιστορίες ανθρώπων μοναχικών, που
Λεμεσός, Οθέλλος 1, 8.30μ.μ.
αναζητούν απελπισμένα τον έρωτα και που, κάποιες φορές, τα μονοπάτια ορισμένων διασταυρώνονται. Η ταινία θέλει να μιλήσει για τη μοναξιά
της σύγχρονης ζωής στη μεγαλούπολη και την αναζήτηση λίγης ζεστασιάς, λίγης
αληθινής και ειλικρινούς αγάπης. Πρωταγωνιστούν οι Σαμπίν Αζεμά, Λαμπέρ
Ουιλσόν, Αντρέ Ντισολιέ, Πιέρ Αρντιτί, Ιζαμπέλ Καρ κ.ά. Οι προβολές της Λέσχης
θα επαναρχίσουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου με την ταινία του Γούντι Άλεν «Bicky
Christina Barcelona».
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Αναγωγή της λεπτομέρειας
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Λεμεσός, Ίδρυμα
Πανίκος Μαυρέλλης
(25341572). Εγκαίνια.
Μέχρι 15 Δεκεμβρίου

ΜΙΑ γνωριμία με το έργο του Αργεντινού εικαστικού Νικολά Ρόμπιο προσφέρει το Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Φάρος, παρουσιάζοντας από τις αρχές Δεκεμβρίου την έκθεση με τίτλο «Indirections».
Το έργο του «βραζιλιανοθρεμμένου» καλλιτεχνικά Ρόμπιο έχει ως αφετηρία την άμεση παρατήρηση στοιχείων της καθημερινότητας: συνηθισμένα αντικείμενα, καταστάσεις και συστήματα. Δίνοντας προσοχή
στα όρια αυτού που είναι προσιτό, ο εικαστικός δημιουργεί εικόνες με ευαίσθητη λιτότητα. Οι λεπτομέρειες αφαιρούνται και
μεταφέρονται στο χαρτί υπό μορφή σχεδίου ή με την τεχνική του κοψίματος σε χαρτί ή άλλα υλικά. Τα στοιχεία αυτά απομονώνονται ή επανασυνδυάζονται για να καταλάβουν χώρους ποικίλης κλίμακας και
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
διαστάσεων: από προσωπικά σχέδια, σε σημειωματάρια και σε ολόκληρα δωμάτια. ΕπιΛευκωσία, Κέντρο
στρώνονται μεταξύ φύλλων χαρτιού ή γυαΣύγχρονης Τέχνης
λιού, κατασκευάζονται σε νέα τρισδιάσταΦάρος (22663871).
τα αντικείμενα, και σχεδιάζονται, χαράσΜέχρι 15 Ιανουαρίου
σονται και προβάλλονται σε τοίχους.
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Ο ΦΙΛΟΤΕΧΝΟΣ

info
»

info
»

Θυμήσου Σώμα
Η ΔΕΥΤΕΡΗ εικαστική εγκατάσταση που πραγματοποιεί ο
Έλληνας εικαστικός Αστέρης Γκέκας στην Κύπρο, απλώνεται σε δύο γειτονικούς χώρους της Εντός των Τειχών Λευκωσίας: το χαμάμ Ομεριέ και το καφεστιατόριο Ερωδός. Το
πρώτο σκέλος τιτλοφορείται «ΘυμήΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
σου Σώμα» και το
δεύτερο «Ευτυχώς
Λευκωσία, Χαμάμ Ομεριέ,
έχουμε τη ΜουσιΕρωδός, 99848495. Μέχρι 20
κή». Ο Γκέκας ειδιΔεκεμβρίου
κεύεται σε μια ιδιότυπη λαϊκή ζωγραφική-μικρογλυπτική σε ξύλο. Εκτός των χαρακτικών, δημιουργεί έργα με κυρίαρχο υλικό το ξύλο, στα οποία εντάσσει ποιητικά και μουσικά στοιχεία. Ξεκινώντας πρώτα από
τις μήτρες των έργων του, διαμορφώνει ένα δικό του μορφοπλαστικό λόγο. Μαθητής του γλύπτη Νίκου Μιχελιδάκη
και ιδρυτής του Εργαστηρίου Ξυλογράφων «Δημήτρης Γαλάνης», ο Γκέκας γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και σήμερα ζει στον Βόλο, όπου και διδάσκει στο Μουσικό Σχολείο
Βόλου.
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»
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EΚΘΕΣΕΙΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
◗ Δημοτικό Κέντρο Τεχνών (22797400). Γλαύκος Κουμίδης «Εχέμυθο Στάγμα». Μέχρι 15/2
◗ Ακαμαντίς (22676797). 2η Έκθεση Νέων
Δημιουργών. Μέχρι 20/12
◗ Δημαρχείο Λατσιών (22878688). Xριστίνα
Γεωργίου «Performing the Painting». Μέχρι
4/1
◗ Opus39 (22424983). Xαρακτική 8 Κυπρίων
και 19 Αμερικανών. Μέχρι 15/1
◗ Διάτοπος (22766117). Ευρυδίκη Καλλιμάχου «Τόπος-Εαυτός». Μέχρι 20/12
◗ Διαχρονική (22680145). Έκθεση παλαιών
και σύγχρονων καλλιτεχνών. Μέχρι 31/12
◗ Πύλη Αμμοχώστου. Ανδρέας Ιωακείμ Καϊμάκης «Εικαστικά Ποιήματα». Μέχρι 21/12
◗ Φάρος (22663871). Νικολά Ρόμπιο
«Indirections». Μέχρι 15/1
◗ Γκλόρια (22762605). Δώρος Ηρακλέους.
Μέχρι 18/12
◗ Χαμάμ Ομεριέ- Ερωδός. Αστέρης Γκέκας
«Θυμήσου Σώμα». Μέχρι 20/12
◗ Πάνθεον (22670843). Ίρμα Βούλγαρη «Μικρόκοσμοι». Μέχρι 20/12
◗ CK ART (22661012). Κωστής Γεωργίου
«Exergon». Μέχρι 21/12
◗ Πολιτιστικό Κέντρο Marfin Laiki (22718601).
«Εν Χορδαίς και Οργάνοις».
◗ Αμοργός (22332249). Ομαδική έκθεση. Μέχρι 15/1
◗ Τέχνης Δρώμενα (22496398). Μαρίνα Ραφαήλ «Jewel of light». Μέχρι 15/12
◗ Πολιτιστικό Κέντρο Marfin Laiki (Μακαρίου
και Μπουμπουλίνας). Ανδρέας Λαδόμματος55 Χρόνια Καλλιτεχνικών Αναζητήσεων. Μέχρι 18/12
◗ Is Not Gallery (22376048). Ευγένιος Άννας
(Ζαρίφης) «Η απόδραση των θεών». Μέχρι
23/12
◗ Πολιτιστικό Ίδρυμα Τρ. Κύπρου (22664353).
1962, Φωτογραφική Καταγραφή της Κύπρου.
Μέχρι 28/2
◗ Αποκάλυψη (22766655). Ομαδική έκθεση.
Μέχρι 10/1
ΛΕΜΕΣΟΣ
◗ ArtStudio 55 (25340739). Ομαδική έκθεση
«ΑΝΤΙ-ΔΩΡΑ». Μέχρι 18/12
◗ Μορφή (25378733). Ομαδική έκθεση. Μέχρι 15/1
◗ Ευαγόρα Λανίτη (25342123). Νίκος Οικονομόπουλος. Μέχρι 10/1
◗ Πανίκος Μαυρέλλης (25341572). Σώτος Γονιός «Η ρότα της Δυσδαιμόνας». Μέχρι 15/12
◗ Silks (25323220). Τέο Δασκαλάκης. Μέχρι
12/1
ΛΑΡΝΑΚΑ
◗ Κυπριακή Γωνιά (24621109). Γιώργος Κοτσώνης. Μέχρι 10/1
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