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The Dance of the Free Spirit: An Exhibition of Pastel Drawings by Liz Kuntz 

 

“The Dance of the Free Spirit” is the first solo exhibition by the fine artist Liz Kuntz. 

Starting from the time she could hold a pencil in her hand, Liz has had a lifelong passion 

for drawing and has explored many different art mediums, including ceramics, painting, 

and photography. She’s been working for two decades as a graphic designer, and is a 

student and teacher of Tai Chi and Qigong. She is originally from America and has a 

BFA from Indiana State University. 

 

For several years, Liz has been practicing Tai Chi, Qigong and meditation. While 

learning from an extraordinary teacher about the ancient philosophies of walking the 

natural path, she has been discovering her true nature as a human being and as an artist. 

Drawing intuitively became not only a way of her creative self expression, but also a 

means of facilitating healing and being guided on a deeper journey of the soul. The series 

of drawings in this exhibition is a dance of energy; a spirit letting go and opening up to 

the rhythm of the earth and cosmos, yielding to the ebb and flow of life. It is the story of 

one human’s journey of connecting with her soul, and ultimately finding peace and 

freedom within her heart. 

 

The artwork will be on display at the Cyprus Chamber of Fine Arts (E.KA.TE.). An 

opening reception will take place on Friday, October 12, 2018 at 19:00. The exhibition 

will run until October 27. Visiting hours are Monday/Wednesday/Friday 10:00-14:00 and 

Tuesday/Thursday 14:00-18:00. The artist will also be available at the gallery by 

appointment. For more information telephone 99356359 or send an e-mail to 

elizabeth_kuntz@yahoo.com, www.facebook.com/earthforms.liz 
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“The Dance of the Free Spirit”  (Ο Χορός του Ελεύθερου Πνεύματος): Έκθεση 

Ζωγραφικής από Παστέλ της Liz Kuntz 

 

Ο “Χορός του Ελεύθερου Πνεύματος” είναι η πρώτη ατομική έκθεση της Liz Kuntz. Από 

μικρή ηλικία, όταν πρωτοπήρε μολύβι στο χέρι της, η Liz είχε ένα διακαές πάθος για το 

σχέδιο και την ζωγραφική ενώ παράλληλα έχει εξερευνήσει πολλά διαφορετικά μέσα 

τέχνης, όπως κεραμική, ζωγραφική και φωτογραφία. Εδώ και δύο δεκαετίες εργάζεται ως 

γραφίστρια και είναι μαθήτρια και δασκάλα του Tai Chi και Qigong. Κατάγεται από την 

Αμερική και κατέχει πτυχίο καλών τεχνών από το Indiana State University. 

 

Εδώ και αρκετά χρόνια, η Liz ασκεί το Tai Chi, το Qigong και το διαλογισμό. Ενώ 

μαθαίνει από έναν εξαιρετικό δάσκαλο για τις αρχαίες φιλοσοφίες, το να περπατά κανείς 

το ουσιαστικό μονοπάτι της ζωής, ανακαλύπτει την αληθινή φύση της ως άνθρωπος και 

καλλιτέχνιδα. Η διαισθητική σχεδίαση δεν έγινε μόνο τρόπος δημιουργικής έκφρασης 

για την Liz, αλλά και θεραπευτικό και καθοδηγητικό μέσο σε ένα βαθύτερο ταξίδι της 

ψυχής. Η συλλογή σχεδίων της έκθεσης είναι ένας χορός ενέργειας, ένα πνεύμα που 

αφήνει πίσω το παρελθόν και διανοίγεται στο ρυθμό της γης και του σύμπαντος, 

αφηνόμενη στη ροή της ζωής. Είναι το ταξίδι ενός ανθρώπου που συνδέεται με την ψυχή 

του, ανακαλύπτοντας την ειρήνη και την ελευθερία μέσα από την καρδιά του. 

 

Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.). 

Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου στις 19:00. Η έκθεση θα διαρκέσει 

μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. Οι ώρες λειτουργίας είναι Δευτέρα/Τετάρτη/Παρασκευή 10:00-

14:00 και Τρίτη/Πέμπτη 14:00-18:00. Η καλλιτέχνιδα θα είναι επίσης διαθέσιμη στη 

γκαλερί κατόπιν ραντεβού. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 99356359 ή 

στείλτε e-mail στο elizabeth_kuntz@yahoo.com, www.facebook.com/earthforms.liz 
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liz kuntz 
graphic designer & fine artist 

telephone +357 99 356 359 

 

portfolio 
https://www.behance.net/lizkuntz 

 

facebook 
www.facebook.com/graphicdesign.liz 

www.facebook.com/earthforms.liz 
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