Κάτω από τον τίτλο «Βακιζσ Μνιμεσ», ο γνωςτόσ ηωγράφοσ Χρίςτοσ Φουκαράσ εκκζτει τα ζργα του ςτθ
Γκαλερί Γκλόρια ςτθ Λευκωςία. Εγκαίνια τθν Παραςκευι, 23 Φεβρουαρίου ςτισ 7.30 μ.μ.
Μετά τουσ εκκεςιακοφσ κφκλουσ « Ο κόςμοσ των προγόνων» και θ «Φυγι των προγόνων», ο Χρίςτοσ
Φουκαράσ επιςτρζφει για να αποτίςει ζνα εικαςτικό φόρο τιμισ ςε ζνα κόςμο που χάνεται για πάντα.
Θ επιμονι του και θ αφιζρωςθ μεγάλου δθμιουργικοφ χρόνου ς’ αυτζσ τισ κεματικζσ ενότθτεσ
μαρτυρεί μια ςυνειδθτι προςπάκεια και εςωτερικι ανάγκθ για εμβάκυνςθ και ενδοςκόπθςθ ςτθν
ουςία τθσ βαςανιςτικισ πορείασ του κόςμου τθσ Κφπρου. Με βακιά αίςκθςθ χρζουσ ο καλλιτζχνθσ
ςθμειϊνει: «Μάκαμε από αυτοφσ πϊσ οργϊνεται θ γθ, πϊσ μεςτϊνει το ςιτάρι και ηυμϊνεται το ψωμί.
Είναι θ γενιά που αναγιϊκθκε μζςα ςτο λιοπφρι και τουσ ανζμουσ. Αναπνζοντασ, όμωσ, με τον πρωινό
κάματο τθ μυρωδιά των λεμονανκϊν και των χρυςόμθλων».
Τα «Παιχνίδια τθσ Λαμπράσ» είναι μια εφτάπτυχθ ςφνκεςθ που παρουςιάηει τισ γιορτινζσ μζρεσ χαράσ
και ξεκοφραςθσ, δϊρο Θεοφ για τα κουραςμζνα κορμιά και τισ ψυχζσ των δουλευτάδων τθσ γθσ. Θ
ςφνκεςθ αποτελεί κεντρικό ςθμείο αναφοράσ τθσ ζκκεςθσ.

Θ εικαςτικι δομι των ζργων που παρουςιάηονται ςτθρίηεται ςτθ λιτι αρχιτεκτονικι του τοπίου, ςτθν
εξπρεςιονιςτικι απόδοςθ του φωτόσ και τθσ ςκιάσ, ςτθ ηωγραφικι υφι με τθ χριςθ μεγάλθσ
ποςότθτασ χρωματικισ πάςτασ και διάφανων επαλείψεων, τθ ρεαλιςτικι μαγικι λυρικι ατμόςφαιρα
και ρυκμικι κίνθςθ και τθ ςτζρεθ καταςκευι των μορφϊν.
Τζλοσ, θ χρωματικι κορφφωςθ και θ μνθμειακι απόδοςθ των μορφϊν, με τθ χαρακτθριςτικι τουσ
ςχθματικι απεικόνιςθ και τθν εςωτερικι εκφραςτικι τουσ δφναμθ, προςκζτει και ανεβάηει τθν
αιςκθτικι ποιότθτα του ζργου, μακριά από φολκλορικζσ ψευδολαογραφικζσ εντυπϊςεισ και
επιφανειακζσ απομιμιςεισ.
Ο Χρίςτοσ Φουκαράσ αναφζρει: «Θ ςπορά, το κζροσ και το αλϊνιςμα είναι πράξεισ ηωισ, καίριεσ και
αναπόςπαςτεσ από τθν πορεία τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ. Θ δουλειά αρχζγονθ, κοπιαςτικι, απαιτεί
ιδρϊτα και μόχκο για να πάρεισ το λιγοςτό ςτάρι και να φτιάξεισ το ψωμί, πριν φτάςει ςτο τραπζηι. Ζνα
ταξίδι αυτογνωςίασ ς’ ζνα κόςμο τραχφ και ηοφερό, που είναι ταυτόχρονα ζνασ κόςμοσ μαγικόσ, που
γεννά το όνειρο, τθν ελπίδα και τθν προοπτικι.»
Θ ζκκεςθ ανοίγει ςτισ 23 Φεβρουαρίου 2018 και κα παραμείνει ανοιχτι μζχρι τισ 14 Μαρτίου 2018.
Γκαλερί Γκλόρια, Ηινωνοσ Σϊηου 3, Λευκωςία 1075. Τθλ. 22 762605.
Ώρεσ Λειτουργίασ:
Δευτζρα - Παραςκευι 10.30-12.45 π.μ. και 5.00 – 8.00 μ.μ.
Σάββατο 10.30-12.45 π.μ.
Like us in Facebook: https://www.facebook.com/GloriaGalleryNicosia

