
IN TOUCH WITHOUT TOUCHING 

μία σειρά από διαδικτυακές δραστηριότητες από την ομάδα .pelma.Lia Haraki 

To ‘In touch without touching’ είναι μια σειρά διαδικτυακών δραστηριοτήτων που θέλουμε 

να μοιραζόμαστε μαζί σας κατά την περίοδο του περιορισμού που σχετίζετε με την τέχνη ως  

αναθεώρηση παρά  παραγωγή. 

Δηλαδή πως μπορεί η τέχνη να γίνει ένα εργαλείο κοινωνικής και ψυχολογικής 

συνειδητότητας σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη περίοδο? Πως μπορεί να δοκιμαστεί η έννοια 

της  εικονικής πραγματικότητας στη ξαφνικά κυρίαρχη διαδικτυακή της μορφή και συνάμα 

ως σημαντικός παράγοντας της εμπειρίας της «πραγματικής» ζωής? Πώς μπορεί να 

βοηθήσει στην αντίσταση του φόβου ως κυρίαρχη λειτουργία στις ανθρώπινες σχέσεις? 

H σειρά δραστηριοτήτων θα αποτελείται από παλιά και νέα έργα, ζωντανούς 

αυτοσχεδιασμούς και διαδικτυακές συζητήσεις. To ‘In touch without touching’ θα γίνεται 

στα πλαίσια της συνεργασίας μας με το NiMAC και το Ίδρυμα Πιερίδη στο Θέατρο Πόλης 

ΟΠΑΠ. 

ART YOUR SERVICE 

Αρχίζουμε με το video work ART YOUR SERVICE του Sakari Laurila από την έναρξη του 

διεθνές φεστιβάλ ‘Κύπρια’ την οποία σκηνοθέτησε η Λία Χαράκη  βασισμένη στην έννοια 

του  “The Performance Shop Concept”. Η εκδήλωση είχε πραγματοποιηθεί την 1η 

Σεπτεμβρίου 2019, όπου καλλιτέχνες παρουσίασαν έργα τους στους δρόμους της παλιάς 

πόλης της Λευκωσίας, μέσα στις βιτρίνες καταστημάτων, μέσα σε ξεχασμένα σοκάκια και 

πλατείες.  

Το Art Your Service' υπενθυμίζει ότι η τοποθέτηση των παραστατικών τεχνών στην πόλη 

αλλάζει το τοπίο της πόλης και τους τρόπους που οι άνθρωποι σχετίζονται μεταξύ τους. 

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες : Μάριος Ιωάννου, Δημήτρης Χιμόνας & Ενακτ, Λουκία Πιερίδου, 

Μαρίνα Γκενάντιεβα, Κοραλλία Στεργίδη, Μάριος Τακούσης, Μάγδα Αργυρίδου, Έλενα 

Γαβριήλ, Χριστιάννα Ευτυχίου, Άλεξ Μικλόσι, Μελίνα Σοφοκλέους, Άννη Χούρη,  Hamilotn 



Monteriro, Στέλιος  Ξυδιάς, Ανδρέας Στεφάνου, Ελεάνα Αλεξάνδρου, Πέτρος Κονάρης, Πάνος 

Μπάρτζης, Μαρία Κασάπη, Γεωργία Ανδρέου, Emily Cutler, Παναγιώτα Νικολάου, Άντρια 

Μηχαηλίδου, Στέφανη Παστελλά. 

To ART YOUR SERVICE έγινε μετά από πρόσκληση του επιμελητή του διεθνές φεστιβάλ 

‘Κύπρια’  Άντη Παρτζίλη και με υποστήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 

Παιδείας και Πολιτισμού. 

Όλοι οι συντελεστές εδώ: https://www.liaharaki.com/collaborations#/art-your-service/ 

 Παρακολουθήστε το video work: https://vimeo.com/409342768 

 

 

 ‘IN TOUCH WITHOUT TOUCHING’ 

 A series of on line activities from .pelma.Lia Haraki 

‘In touch without touching’ is a series of online activities we would like to be sharing with you 

during this lock down period related to art as a form of reflection rather than production.  

Namely, how can art become a tool for social and psychological consciousness in this new 

and very particular period?  How can we challenge the notion of the virtual in the suddenly 

dominant online reality but also as a significant factor in the experience of the ‘real’ life? How 

can art help resist fear as a governing mode for human relations?  

The online activities will be happening every week and will include past and current works, 

live improvisations and on line discussions. ‘In touch without touching’ will happen in the 

frame of our collaboration with NiMAC & the Pierides foundation at Theatro Polis OPAP.  
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 ‘ART YOUR SERVICE’  

We begin with ART YOUR SERVICE, a video work by Sakari Laurila from the Opening of the 

Kypria International festival which was directed by Lia Haraki based on “The Performance 

Shop Concept”. The event took place on September 1st 2019 where several artists presented 

their works in the streets of the old City of Nicosia Cyprus, inside the windows of shops and 

through alleys and squares. Art Your Service' is a reminder of how bringing performing arts 

into the city changes the cityscape and the ways people relate to eachother.  

Participating artists include: Marios Ioannou, Dimitris Chimonas & Enacttheatre, Loukia 

Pierides, Marina Genadieva, Korallia Stergides, Marios Takoushis, Magda Argyridou, Elena 

Gavriel, Christianna Eftychiou, Lia Haraki, Alex Miklosy, Melina Sofokleous, Annie Chouri, 

Hamilton Monteiro, Stelios Xydias, Andreas Stefanou, Eleana Alexandrou, Petros Konnaris, 

Panos Bartzis, Maria Kasapi, Georgia Andreou, Emily Cutler, Panayiota Nicolaou, Andria 

MIchaelidou, Stephanie Pastella. 

ART YOUR SERVICE took place after an invitation from the Kypria festival curator Andy Bargilly 

and was supported by the Cultural Services of the Ministry of Education and Culture 

Find here the full credits of the event: https://www.liaharaki.com/collaborations#/art-your-

service/ 

Watch video work: https://vimeo.com/409342768 
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