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Δελτίο τφπου 
 

Εγκαίνια του    

ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟ ΣΕΧΝΩΝ ΛΕΜΕΟΤ-ΑΠΟΘΗΚΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ 

με την ζκθεςη  

soft stone documents 
 

Ο Διμοσ Λεμεςοφ, με τθ ςυνεργαςία και ςτιριξθ των Πολιτιςτικών Τπθρεςιών του Τπουργείου 
Παιδείασ και Πολιτιςμοφ, αξιοποιώντασ τθ δωρεά των Αποκθκών Παπαδάκθ από τθν οικογζνεια τάκθ 
Παπαδάκθ, παραδίδει ζνα ςθμαντικό νζο ζργο πολιτιςτικισ υποδομισ ςτθν πόλθ τθσ Λεμεςοφ, το 
οποίο ςτοχεφει να ςθματοδοτιςει μια νζα εποχι για τισ εικαςτικζσ και τισ παραςτατικζσ τζχνεσ.  

Σο ζργο αυτό, που βρίςκεται ςτθν καρδιά τθσ ιςτορικισ Λεμεςοφ,  ςτοχεφει ςτθν ανάδειξθ, προβολι 
και ανάπτυξθ τθσ ςφγχρονθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ, με ζμφαςθ ςτισ εικαςτικζσ και παραςτατικζσ 
τζχνεσ, κακώσ και ςτθν προώκθςθ τθσ ζρευνασ, του πειραματιςμοφ και των δθμιουργικών ςυνεργειών. 
τουσ ειδικά διαμορφωμζνουσ χώρουσ του Δθμοτικοφ Κζντρου Σεχνών κα λειτουργοφν, επίςθσ, 
Προγράμματα Φιλοξενίασ Καλλιτεχνών (Artist Residencies) με ςυμμετζχοντεσ από τθν Κφπρο και το 
εξωτερικό, με ςκοπό τθν ενκάρρυνςθ τθσ κινθτικότθτασ των καλλιτεχνών και του διαπολιτιςμικοφ 
διαλόγου όπωσ και τθν ουςιαςτικι διαςφνδεςθ τθσ τοπικισ ςκθνισ με το διεκνζσ πεδίο.   

Η εναρκτιρια ζκκεςθ ςτο Δθμοτικό Κζντρο Σεχνών Λεμεςοφ φζρει τον τίτλο soft stone documents.  

Η ζκκεςθ, με επιμελθτι τον ςυγγραφζα, ακαδθμαϊκό και κριτικό Jan Verwoert, ςυνεχίηει το διάλογο 
που ξεκίνθςε με τθν ζκκεςθ The Future of Colour ςτο Κυπριακό Περίπτερο ςτθν 57θ Μπιενάλε Βενετίασ, 
ανάμεςα ςτον ςυμμετζχοντα καλλιτζχνθ Πόλυ Πεςλίκα και τουσ φιλοξενοφμενουσ καλλιτζχνεσ 
Βαλεντίνο Χαραλάμπουσ, Μιρζνε Αρςάνιοσ και τθν καλλιτεχνικι ομάδα Νεωτεριςμοί Σουμάηου 
(Μαρίνα Ξενοφώντοσ, Ορζςτθσ Λαηοφρασ, Μαρία Σουμάηου). Ο επιμελθτισ αναφζρει: 

«Με άξονα τθν εφγλωττθ κεραμικι τζχνθ του Βαλεντίνου Χαραλάμπουσ, τα ζργα που παρουςιάηονται 
ςτθν ζκκεςθ soft stone documents επιτονίηουν τον ιχο τθσ φλθσ, τθσ μνιμθσ και τθσ επικυμίασ. Είναι 
καλά εξοικειωμζνα με τισ φωνζσ που υιοκετοφν τα υλικά όταν τουσ επιτρζπεται να μιλιςουν. Σισ 
ακοφσ; Είναι οι φωνζσ που μπορεί ν' αντθχιςουν με τθν κίνθςθ ενόσ υφάςματοσ, το χτφπθμα του 
τυμπάνου, το χρωματιςμό του πθλοφ ςτθ φωτιά, το μαφριςμα του δζρματοσ ςτον ιλιο, ι το άκουςμα 
μιασ μελωδίασ· είναι οι φωνζσ που αντθχεί μια πινακίδα ςτο παράκυρο, θ ςιωπθλι ευφορία τθσ 
δθμιουργίασ, θ ανάμνθςθ ενόσ αγγίγματοσ και ο λυριςμόσ που ενυπάρχει ςτον κακθμερινό αγώνα του 
να φτιάχνει κανείσ τον κόςμο απ' τθν αρχι. 

Η ζκκεςθ soft stone documents είναι, τόςο θ ςυνζχεια τθσ ζκκεςθσ του Πόλυ Πεςλίκα και των 
φιλοξενοφμενων καλλιτεχνών ςτο Κυπριακό Περίπτερο τθσ 57θσ  Μπιενάλε Σζχνθσ τθσ Βενετίασ, όςο και 
ζνασ φόροσ τιμισ προσ το ζργο του Βαλεντίνου Χαραλάμπουσ, το οποίο ζχει αποτελζςει πθγι 
ζμπνευςθσ για πολλοφσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των καλλιτεχνών που ςυμμετζχουν ςτθν παροφςα 
ζκκεςθ.» 

Σο Δημοτικό Κζντρο Σεχνών Λεμεςοφ-Αποθήκεσ Παπαδάκη θα εγκαινιαςτεί από τον Πρόεδρο τησ 
Κυπριακήσ Δημοκρατίασ, κ. Νίκο Αναςταςιάδη, την Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2017, ςτισ 11:00 το 
πρωί.  
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Την Παραςκευή 22 Δεκεμβρίου, ςτισ 3:00 μ.μ. και το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου, ςτισ 11:00 π.μ.  θα 
πραγματοποιηθοφν ξεναγήςεισ ςτην έκθεςη από τον καλλιτέχνη Πόλυ Πεςλίκα.  


