1

Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού, κ. Νίκου Νικολαΐδη, στα εγκαίνια της
εικαστικής έκθεσης : THE SEA WITHIN , την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018,
στις 8.00 μ.μ. στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λεμεσού – Αποθήκες Παπαδάκη
Εξοχότατε πρέσβη της Γαλλικής Δημοκρατίας,
Φίλε κύριε Παπαδάκη,
Φίλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Κυρίες και κύριοι,
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω όλους απόψε στα εγκαίνια της Έκθεσης
The Sea Within στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών – Αποθήκες Παπαδάκη.
Με την αποψινή εκδήλωση, τη δεύτερη μετά τα εγκαίνια του, ο νέος αυτός χώρος του
πολιτισμού, μπαίνει πλέον δυναμικά στο δρόμο της πολιτιστικής δημιουργίας
ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας.
Η Λεμεσός, ως νησιώτικη και παραλιακή πόλη είναι ταυτισμένη με τη θάλασσα.
Ίσως το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτής της θαλασσινής φυσιογνωμίας της
πόλης μας να είναι οι αποβάθρες της. Οι αποβάθρες της Λεμεσού που αποτελούν
κληρονομιά των κατοίκων αυτής της πόλης και ξεχειλίζουν από μνήμες ανθρώπων
και γεγονότων του παρελθόντος.
Οι αποβάθρες της Λεμεσού που εδώ και δεκαετίες διαμορφώνουν και καθορίζουν το
παραλιακό της μέτωπο, μεταφέροντας διαχρονικά συμβολισμούς συναρπαστικούς.
Είτε ως σύνδεσμοι μεταξύ της θάλασσας και της ακτής, είτε ως ένας ρομαντικός
χώρος όπου κάποιοι άνθρωποι κάνουν τη βόλτα τους, είτε ως ένα μεταβατικό σημείο,
όπου οι βάρκες φορτώνονται με εμπορεύματα και με επιβάτες.
Απόψε φιλοξενούμε σ’ αυτόν τον χώρο μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έκθεση που
είναι στενά συνδεδεμένη με τη θάλασσα. Τη θάλασσα που μπορεί να κατευνάσει το
μυαλό και να ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των καλλιτεχνών, που με τη σειρά
τους μπορούν να εμπνευστούν από το άγνωστο που κρύβεται κάτω από τα κύματα
και πέρα από τον ορίζοντα.
Η αποψινή έκθεση είναι κι’ αυτή μια αποβάθρα που συνδέει διάφορες καλλιτεχνικές
εκφράσεις όπως είναι η ζωγραφική, η μικτή τεχνική και η φωτογραφία. Είναι επίσης
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μια αποβάθρα που συνδέει Κύπριους και ξένους καλλιτέχνες, ειδικά καλλιτέχνες
από τη Μασσαλία, μια πόλη με παρόμοια ταυτότητα και πορεία με τη Λεμεσό. Οι
Δήμοι της Λεμεσού και της Μασσαλίας είναι δυο αδελφοποιημένοι δήμοι, με σχέσεις
φιλίας και συνεργασίας σε πάρα πολλούς τομείς. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η
αποψινή έκθεση λειτουργεί ως μια εικαστική ανταλλαγή μεταξύ Λεμεσιανών και
Μασσαλών καλλιτεχνών, ενισχύοντας και εμπλουτίζοντας τις σχέσεις αυτές των
δύο πόλεων.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω την BPRarts Cultural Management για την άριστη
συνεργασία που είχε με τον Δήμο Λεμεσού κατά τη διάρκεια της οργάνωσής της
έκθεσης αυτής. Θα πρέπει ακόμα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τις δύο
συνεπιμελήτριες, την κ. Κατρίν Λουή Νικήτα και την κ. Σύλια Παναγιωτίδου.
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τους συμμετέχοντες
καλλιτέχνες: Σπύρο Αγαθού, Όθωνα Χαραλαμπίδη, Εμίν Κινεζέλ, Κλαιρ Ντάντσερ,
Άντρο Ευσταθίου, Θεόδουλο Γρηγορίου, Γιώργο Ηρακλέους, Λίνα Τζαμπούρ, Λία
Λαπίθη, Μαρία Λιανού, Τζουλιέν Λομπαρντί, Θέκλα Παπαδοπούλου, Λευτέρη Τάπα
και Μαρία Τριλλίδου. Θερμές επίσης ευχαριστίες στις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του
Δήμου Λεμεσού και στην Προϊσταμένη Πολιτιστικών Υπηρεσιών κυρία Νάτια
Αναγαγόρου.
Δράττομαι τέλος της ευκαιρίας για να εκφράσω τις ειλικρινείς ευχαριστίες μου στους
χορηγούς αυτής της έκθεσης, τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, την Πρεσβεία της Γαλλίας, το
Γαλλικό Ινστιτούτο, την πόλη της Μασσαλίας και τον ΟΠΑΠ.
Θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ πριν κλείσω και σε ένα παράλληλο
πολιτιστικό γεγονός με την ίδια θεματική που διαδραματίζεται στο παραθαλάσσιο
πάρκο του Μόλου: είναι μια φωτογραφική έκθεση με τους καλλιτέχνες Αγγελίνα
Δημοσθένους, Γιώργο Πανταζή και Αλέξανδρο Βοσκαρίδη.
Φίλες και φίλοι,
Η έκθεση The Sea Within είναι πια γεγονός και σας προσκαλώ να απολαύσετε τα
εκθέματα της.

