Χαιρετισμός Δημάρχου στα εγκαίνια της έκθεσης ΚΑΤΟΠΤΡΟ/MIRROR, Δημοτικό
Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη, 21.7.2020
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Σας καλωσορίζω απόψε στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη με
αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης ΚΑΤΟΠΤΡΟ/MIRROR, σε επιμέλεια της Καλλιτεχνικής
Διευθύντριας του, Μαρίζας Παρτζίλη.
Την έκθεση αυτή συνοδεύει η πρώτη από μία σειρά εκδόσεων που θα τεκμηριώνουν
τις εικαστικές δράσεις του Κέντρου, η οποία περιλαμβάνει φωτογραφίες των έργων
που παρουσιάζονται στην έκθεση και το σκεπτικό του κάθε καλλιτέχνη, καθώς και
κείμενα από την Δρα Νάτια Αναξαγόρου, την Μαρίζα Παρτζίλη και την Δρα Αγγελική
Γιασεμίδου, στα οποία επιχειρείται ο καθορισμός του θεωρητικού πλαισίου και
ανάλυση των έργων.
Ο καθρέφτης ως αντικειμένο, απαντάται σε όλο το φάσμα των Τεχνών. Η λογοτεχνία,
η ζωγραφική, η φωτογραφία και ο κινηματογράφος, συμπεριέλαβαν τον καθρέφτη
και τους συμβολισμούς που προκύπτουν από την χρήση του. Η Τέχνη είναι καθρέφτης
και αντανάκλαση της πραγματικότητας. Το θέμα ανεξάντλητο και ανοικτό σε
πολλαπλές ερμηνείες.
Η έκθεση ΚΑΤΟΠΤΡΟ/MIRROR, έχει ως στόχο να παρουσιάσει καινούργια και
παλαιότερα έργα δημιουργών που εντρύφησαν στην θεματική του καθρέφτη, είτε
χρησιμοποιώντας τον ως αναπόσπαστο εργαλείο στις αναζητήσεις τους, είτε του
προσέδωσαν συμβολισμούς μέσα από την έρευνα τους.
Επιτοίχια έργα, εγκαταστάσεις στο χώρο και βίντεο από σημαντικούς καλλιτέχνες
παρουσιάζονται σε μια προσπάθεια να αποδοθεί η πολλαπλή σημασία και ρόλος του
καθρέφτη/κατόπτρου στην Τέχνη.
Στην έκθεση, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 19 Σεπτεμβρίου συμμετέχουν οι
Μαρία Ανδρέου, Αλέξης Βαγιανός, Παναγιώτης Βίττης, Σάββας Γεωργιάδης, Σάκης
Δωρίτης, Έλενα Κοτασβήλι, Μαρία Κοφτερού, Μαριάννα Κωνσταντή, Νικόλας
Λαμπούρης, Λία Λαπίθη, Έλεν Μπλακ, Αντώνης Νεοφύτου, Νικολέττα Παπαμιχαήλ,
Παναγιώτης Πασάντας και Χάρης Πασπαλλής.
Τους ευχαριστώ θερμά για την συνεργασία και για την καθοριστική συμβολή τους
στην επιτυχία της έκθεσης.
Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μαρίζα Παρτζίλη, την Νάτια Αναξαγόρου
Προϊσταμένη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού και όλους όσους
εργάστηκαν για την έκθεση και την έκδοση του καταλόγου.

