
 

 
 

28-30 Αυγούστου 2015 
Ζύγι 

 
Το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου (Ε.ΚΑ.ΤΕ.) σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Όμιλο 
Ζυγίου, τους Μιχάλη Καπαρή και τον ζωγράφο Κυριάκο Ταμανά, διοργανώνουν, από τις 20-28 

Αυγούστου 2015, καλοκαιρινό Plein Air, το οποίο αποτελεί μια καλλιτεχνική δράση 
ζωγραφικής και γλυπτικής στη φύση. 
 
Η ομάδα των συμμετεχόντων καλλιτεχνών είναι:  
 

1. Άννα Βασιλείου από τη Λάρνακα, 99916612 
2. Πέτρος Παπασάββας από τη Λεμεσό, 99643776 
3. Adi Atasi από τη Λευκωσία, 99877387 
4. Νικόλας Γεωργίου, Γλύπτης από την Αυστραλία, 99157767 
5. Χρίστος Σιμεωνίδης από τη Λευκωσία, 99413625 
6. Βασίλης Χριστοφή από τη Λάρνακα, 99846623 
7. Αριστοτέλης Δημητρίου από την Πάφο, 99613028 
8. Σάββας Κούλεντρος, Γλύπτης – Πετραίον 
9. Κυριάκος Ταμανάς από τη Λευκωσία, 99215411 

 
Οι καλλιτέχνες που διαμένουν στο Ζύγι φιλοξενούνται δωρεάν και εργάζονται σε διάφορα 
σημεία της περιοχής, με επίκεντρο το γραφικό αλιευτικό καταφύγιο του χωριού. Εκτός από 
τους ζωγράφους που δημιουργούν έργα στο Ζύγι, οι γλύπτες της ομάδας εργάζονται με την 
υποστήριξη του καταξιωμένου γλύπτη Σάββα Κούλεντρου  στο Πάρκο Πετραίον στο Μαζωτό.  
 
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή της περιοχής Ζυγίου  καθώς 
και η γνωριμία μεταξύ καλλιτεχνών, κατοίκων του Ζυγίου και επισκεπτών του χωριού. 
 



Τις μέρες που οι καλλιτέχνες δημιουργούν στην περιοχή, με κύριο σημείο το γραφικό 
ψαρολίμανο-μαρίνα Ζυγίου, ανταλλάσουν ιδέες και συζητούν για την Τέχνη, είναι επίσης 
πρόθυμοι  να συζητήσουν το έργο τους με οποιοδήποτε ενδιαφέρεται από το κοινό. 
    
Πρόθεση των διοργανωτών είναι να καθιερωθεί το Plein Air Ζυγίου ως θεσμός διεθνούς  
εμβέλειας, με συμμετοχή καλλιτεχνών όχι μόνο από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό.  
 
Στο τέλος της καλλιτεχνικής αυτής δράσης Plein Air, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των 
έργων σε διάφορα σημεία γύρο από τον χώρο συγκέντρωσης των καλλιτεχνών, στο εστιατόριο 
Santa Elena, έναντι της εκκλησίας του Αποστόλου Βαρνάβα. Τα εγκαίνια θα τελέσει την 
Παρασκευή 28 Αυγούστου 2015 στις 8.00μ.μ.  ο  διευθυντής των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού κ. Παύλος  Παρασκευάς. Η παρουσίαση των 
καλλιτεχνημάτων θα διαρκέσει μέχρι και την  Κυριακή 30 Αυγούστου 2015. 
 
Θα ακολουθήσει  έκθεση των έργων  στο Οίκημα του Ε.ΚΑ.ΤΕ.  από τις 11-18 Σεπτεμβρίου 2015.  
 
 
Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου 
Email:  ekatek@cytanet.com.cy 
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