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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαϊδη, στα
εγκαίνια του πολυχώρου Beat Παζαρ (οδός Χατζηλοϊζή Μιχαηλίδη
20), το Σάββατο, 1η Απριλίου 2017 στις 7.00 μ.μ.
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση να εγκαινιάσω
τη σημερινή έκθεση ζωγραφικής του Άριστου Χριστοφόρου με τίτλο
‘Allegories’, σε αυτό τον πολύ όμορφο χώρο, το “Beat Bazar”
Η έκθεση παρουσιάζει έργα από ακρυλικό, λαδομπογιά και μικτά υλικά,
τα οποία επιλέχθηκαν από την επιμελήτρια Σύλια Παναγιωτίδου μαζί με
τον ίδιο τον καλλιτέχνη, για να μας δείξουν την μέχρι τώρα πορεία του
στον χώρο της Τέχνης. Μέσω αυτής της αναδρομικής, εικαστικής
παρουσίασης μπορεί ο ίδιος, αλλά και εμείς σαν θεατές, να βιώσουμε το
έργο του σαν σύνολο.
Τα έργα διαχωρίζονται σε πέντε θεματικές σειρές, αλλά με κύριο άξονα
την έννοια της αλληγορίας. Ο καλλιτέχνης λοιπόν μας παρουσιάζει τις
δικές του αλληγορικές ερμηνείες, αφήνοντας όμως τους θεατές να
ερμηνεύσουν με το δικό τους τρόπο τα έργα και να πάρουν τα δικά τους
προσωπικά μηνύματα.
Οι θεατές παρατηρούν τις φιγούρες και κυρίως τα πρόσωπα να περνούν
από διάφορα συναισθηματικά και νοητικά στάδια. Τα πρόσωπα που
κυριαρχούν σε αυτή την έκθεση έχουν μια απόκοσμη ομορφιά, η οποία
δημιουργείται από παχιά στρώματα μπογιάς, σκληρές γραμμές και ως
επί το πλείστον έντονα χρώµατα, μέσα από τα οποία οι θεατές
συναντούν επίπεδα συναισθημάτων, ιδεών και καταστάσεων.
Αποπνέουν ένα γοητευτικό μυστήριο, παρέχοντας παράλληλα κρυφά
νοήματα, τα οποία συνδυάζουν την αγωνία, το πάθος, τις ανασφάλειες,
το παρελθόν, τον έρωτα και τη καθημερινότητα, καταλήγοντας έτσι σε
µια έντονη ενδοσκόπηση της ανθρωπότητας.
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Απέναντι, στον επάνω όροφο, έχουμε επίσης την ευκαιρία να βιώσουμε
τι συμβαίνει μέσα στο κεφάλι του καλλιτέχνη, μέσω της ανακατασκευής
του στούντιο του. Απλωμένα τετράδια σχεδίων, βιβλία που τον
ενέπνευσαν, μελέτες, σκίτσα, τα στοιχεία των πειραματισμών και της
καλλιτεχνικής του διαδικασίας. Όλα αυτά μας βοηθούν στο να
κατανοήσουμε καλύτερα το εξαιρετικό σύνολο δουλειάς του Άριστου
Χριστοφόρου.
Έτσι, με το δικό του «αλληγορικό» τρόπο, ο Άριστος με την ανεξάντλητη
πηγή έμπνευσής του και τη διαφορετικότητά του, μεταμορφώνει τη
ζωγραφική του επιφάνεια σε ένα μοναδικό τρόπο έκφρασης της
συναισθηματικής του φόρτισης κατά την πορεία της δημιουργίας των
έργων του.
Φίλοι και φίλες,
Η έκθεση που εγκαινιάζουμε απόψε, με την πρωτοτυπία και το
δυναμισμό

της,

κατά

την

άποψη

μου

εκφράζει

με

τον

πιο

αντιπροσωπευτικό τρόπο το τοπίο που εξελίσσεται στη Λεμεσό σήμερα
όχι μόνο στον εικαστικό τομέα, αλλά σε όλους τους τομείς και της
εκφράσεις της τέχνης και του πολιτισμού. Η Λεμεσός διαθέτει μια
ποιοτικά και αριθμητικά πρωτοφανή για τα δεδομένα της ομάδα
καλλιτεχνών και δημιουργών, που διαμορφώνουν μια προοπτική και μια
δυνατότητα πολύ μεγαλύτερη από την πολύ καλή πολιτιστική της
δραστηριότητα. Αυτή η προοπτική είναι και η μεγαλύτερη πρόκληση που
βρίσκεται μπροστά μας σήμερα. Όχι ως μια πρόκληση μόνο για τους
ίδιους τους καλλιτέχνες και τους δημιουργούς, αλλά ως μια πρόκληση
για όλους μας. Και για την κοινωνία των πολιτών ευρύτερα αλλά και πιο
συγκεκριμένα για εκείνους στους οποίους οι πολίτες έχουν αναθέσει το
θεσμικό ρόλο της διαχείρισης των κοινών της πόλης.
Ως Δήμος αναγνωρίζουμε απόλυτα αυτή την μεγάλη πρόκληση για την
πολιτιστική αναβάθμιση της πόλης μας. Πρόθεση μας είναι να
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εργαστούμε με τους καθ’ ύλην αρμοδίους για τον πολιτισμό, τους
ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών, σε όλους τους τομείς, στα
εικαστικά, στη μουσική, στο θέατρο, στο μουσικό θέατρο, στο χορό, στη
ποίηση και στη λογοτεχνία. Θα συνεργαστούμε με όλους αυτούς τους
συμπολίτες μας που δημιουργούν και υπηρετούν τον πολιτισμό, με στόχο
να διαμορφώσουμε μια νέα, όσο μπορούμε πιο αναβαθμισμένη
πολιτιστική πρόταση για την πόλη μας.
Θα τους προσφέρουμε τις θεσμικές δυνατότητες που έχουμε ως
Δήμαρχος, ως Δημοτικό Συμβούλιο και ως δημοτική μηχανή γενικότερα,
θα τους προσφέρουμε το όχημα για να υλοποιήσουν τις δικές τους
προτάσεις και τους δικούς τους στόχους.
Αυτό είναι το πολιτιστικό μας όραμα, και ζητούμε την δική σας έγκριση
και στήριξη για να το υλοποιήσουμε.
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Σας καλώ όλους να απολαύσετε την έκθεση που εγκαινιάζουμε απόψε.
Συγχαίρω θερμά τον καλλιτέχνη, τον

Άριστου Χριστοφόρου και του

εύχομαι καλή και παραγωγική συνέχεια με ακόμα μεγαλύτερες
επιτυχίες. Τέλος θέλω επίσης να συγχαρώ την αγαπητή μου φίλη, τη
Σύλια Παναγιωτίδου για μια ακόμα εξαιρετική διοργάνωση έκθεσης.

