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Η Τέχνη είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ίδιας της ζωής
Μέρος της ανθρώπινης φύσης, καταγράφει την ψυχική υπόσταση του ανθρώπου από την εποχή τον
σπηλαίων μέχρι σήμερα. Απαραίτητη για την κατανόηση της εξέλιξης του ανθρωπινού είδους,
εμφανίζεται να ανθίζει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες με αποτέλεσμα να αποτελεί τον κύριο
μάρτυρα του πολιτισμού.
Η Διεθνής Ημέρα Τέχνης (World Art Day) καθιερώθηκε από το Διεθνής Οργανισμό Τέχνης Ι.Α.Α και
από το 2012 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 15 Απριλίου, ημερομηνία γέννησης του Λεονάρντο Ντα
Βίντσι. Ο Αναγεννησιακός καλλιτέχνης επιλέγει ως σύμβολο της Παγκόσμιας ειρήνης, της ελευθερίας
της έκφρασης, της ανοχής, της συναδελφικότητας και της πολυπολιτισμικότητας. Το Επιμελητήριο
Καλών Τεχνών Κύπρου, Ε.ΚΑ.ΤΕ που ιδρύθηκε το 1964 έχει ως πάγιο στόχο του την προώθηση της
Τέχνης και των καλλιτεχνών στο τόπο μας και ως ο εκπρόσωπος της Κύπρου στη Ι.Α.Α. τιμά την Διεθνή
μέρα Τέχνης διοργανώνοντας τις πιο κάτω εκδηλώσεις.
Ομαδική Έκθεση Νέων Μελών – Λευκωσία
Η εναρκτήρια εκδήλωση των εορτασμών για την Διεθνή Ημέρα Τέχνης πραγματοποιείται στο οίκημα
του ΕΚΑΤΕ . Η έκθεση που πρόκειται να καθιερωθεί ως θεσμός, είναι ένα κάλεσμα-καλωσόρισμα προς
τα νεοεισερχόμενα μέλη του Επιμελητηρίου κατά την περσινή και φετινή χρονιά (2015-16).Την έκθεση
επιμελείται η Κάτια Σαββίδου.
Τα εγκαίνια θα γίνουν την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016 στις 20.00 όπου νέα και παλαιότερα μέλη , οι
φίλοι του ΕΚΑΤΕ και το κοινό παρέα με ένα ποτήρι κρασί θα τιμήσουν τους νέους καλλιτέχνες αλλά και
την Ημέρα Τέχνης.
Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 15 Μαΐου 2016.
love (IN) [dis]order. – Λεμεσός
Η πρώτη εκδήλωση του E.KA.TE που πραγματοποιείται στη Λεμεσό είναι σε συνεργασία με το Beat
Παζάρ και παρουσιάζει το love (IN) [dis]order., μια επταήμερη εκδήλωση τέχνης την οποία επιμελείται
η Σύλια Παναγιωτίδου.

Οι καλλιτέχνες καλούνται ουσιαστικά να δημιουργούν μέσα στον ίδιο χώρο (Beat Παζάρ) για τέσσερις
μέρες ,ξεκινώντας από τις 11 Απριλίου 2016. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τους παρακολουθεί και
να έχει άμεση επαφή μαζί τους ενώ δημιουργούν.
Η έκθεση με τα τελικά έργα θα ανοίξει για το κοινό το βράδυ της 15ης Απριλίου 2016 και θα
παραμείνει μέχρι και τις 17 του ίδιου μήνα.
Βίντεο /εγκαταστάσεις – Λεμεσός
Οι καλλιτέχνες θα παρουσιάσουν έργα βίντεο/εγκαταστάσεις σε μια ανοιχτά θεματική έκθεση σε
επιμέλεια της Κατίνας Κώστα που θα πραγματοποιηθεί στο Παλιό Ξυδάδικο, στο κέντρο της Λεμεσού
στις 15 Απριλίου 2016 και θα παραμείνει ανοικτή από τις 4 μέχρι 11μ.μ.
Surprise
Το Surprise είναι μία εικαστική εγκατάσταση της Έλενας Κοτασβήλι σε συνεργασία με την Φωτεινή
Περδικάκη, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην 16η Πλατφόρμα Σύγχρονου Χορού Λεμεσού
στο θέατρο Ριάλτο.
Η εγκατάσταση θα εκτεθεί στο Μόλο Λεμεσού, από τις 15 έως τις 17 Απριλίου 2016.
Open Studios – Λεμεσός
Μια άλλη παράλληλη εκδήλωση του Ε.ΚΑ.ΤΕ., ενόψει της Παγκόσμιας Μέρα Τέχνης, με επιμελητές τους
Έλενα Κοτασβήλι και Εύη Μιχαηλίδη, είναι τα Open Studios στη Λεμεσό και καλεί όλους τους
καλλιτέχνες από όλα τα μέσα τέχνης και σχεδίου (art & design), που έχουν οργανωμένα studios στη
Λεμεσό, να ανοίξουν τις πόρτες τους από τη Παρασκευή 15 μέχρι και τη Κυριακή 17 Απριλίου 2016 για
το κοινό. Μια προσπάθεια που αποσκοπεί να φέρει το κοινό σε άμεση επαφή με τον καλλιτέχνη και τον
χώρο δημιουργίας του.
Τα ονόματα των καλλιτεχνών θα συμπεριληφθούν σε χάρτη που θα κυκλοφορήσει.
Art in The Street –Λάρνακα
Τέλος το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου συνεργάζεται με το Δήμο Λάρνακας και διοργανώνουν
με επιμελήτρια την Ανδρούλλα Αντωνιάδου την καθιερωμένη Ημέρα Τέχνης στους δρόμους της πόλης
την Παρασκευή 15 Απριλίου 2016.
Το Ε.ΚΑ.ΤΕ. ευχαριστεί ιδιαίτερα τον πολυχώρο Beat Bazaar, τους Κωνσταντίνο Αριστοδήμου και
Μαρία Κυριακίδου για τη φιλοξενία όπως επίσης και τη Σύλβια Παναγιωτίδου για την έμπνευση και
επιμέλεια του mini residency, love (IN) [dis]order.
Την Έλενα Κατασβήλι και Εύη Μιχαηλίδη για την επιμέλεια των Open Studios. Την Κατίνα Κώστα για
την επιμέλεια της έκθεσης video installation. Την Κάτια Σαββίδου για την επιμέλεια της ομαδικής
έκθεσης Νέων Μελών. Την Αντρούλα Αντωνιάδου για την διοργάνωση του Art in the Streets.

Eπίσης τους Αλέξη Χατζηκώστα, Αννέττα Στυλιανού για τη βοήθεια τους στη Λευκωσία, το Δήμο
Λάρνακας για τη βοήθεια του στη Λάρνακα, τη Helen Σάββα για τα designs και την προώθηση των
Open Studios, το Christaki G Charalambous Print-House, το Κέντρο Παραστατικό Τεχνών ΜΙΤΟΣ, τον
Λούκα Βαλέσκη, τους Michael Vaughan Smith και Μιχαέλλα Πέτρου, το Ρόνη Ευσταθίου, τη Φωτεινή
Περδικάκη και το Μαρίνο Παναγιώτου για τη βοήθεια τους στη Λεμεσό.
Τέλος ευχαριστούμε όλους τους καλλιτέχνες για τη συμμετοχή τους αφού χωρίς αυτούς δεν θα
μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε τις πιο πάνω εκδηλώσεις.
Με εκτίμηση
Δ.Σ. Ε.ΚΑ.ΤΕ.
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