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Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται έργα γνωστών Ελλήνων, Κυπρίων και ξένων 
καλλιτεχνών, με τιμές εκκίνησης που κυμαίνονται από 10 έως 500 ευρώ.

Μέρος των εσόδων θα διατεθούν στον Σύνδεσμο «Funraising», που έχει ως πρωταρχικό 
μέλημα την παροχή βοήθειας σε οικογένειες και παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών τα οποία 
για διάφορους λόγους στερούνται βασικών αγαθών. Περισσότερα για τον Σύνδεσμο εδώ.

Η δημοπρασία θα απαρτίζεται από 80 χειροποίητες μεταξοτυπίες, επιζωγραφισμένες 
μεταξοτυπίες και χαρακτικά συλλεκτικής αξίας. Όλα τα έργα είναι κορνιζαρισμένα και θα 
συνοδεύονται με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Δελτίο Τύπου 28/11/2011

Κοινοποίηση
«Χριστουγεννίατικη Δημοπρασία» 7 Δεκεμβρίου 2011

Σταθόπουλος Γιώργος (1944),
Λοτ 10 «Το Ζευγάρι», Τιμή εκκίνησης €100

Ογδόντα συλλεκτικές μεταξοτυπίες, αξιόλογης ποιότητας σε 
εξαιρετικά χαμηλές τιμές θα δημοπρατηθούν την Τετάρτη

7 Δεκεμβρίου 2011, στην «Peter’s Gallery»στην Λεμεσό.

http://petersgallery.com.cy/Peters_Auctions/funraising_info_gr.html
http://petersgallery.com.cy/Peters_Auctions/funraising_info_gr.html
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Έργα που ξεχωρίζουν:

Το Λοτ 18 «Βιβλίο και καλαμάρι» του κορυφαίου Έλληνα ζωγράφου Αλεκτορίδη 
Νικόλαου, επίσης δύο δυσεύρετες μεταξοτυπίες το Λοτ 46 με τίτλο «Σύνβθεση» του 
Κόρπιτζ Τζον και το Λοτ 58 οι «Κυρίες του Οίκου» του Αργυράκη Μίνου, το Λοτ 63 με 
τίτλο «Αγκάλιασμα» του Χαμπή Τσαγκάρη, το Λοτ 10 «Το ζευγάρι» του Σταθόπουλου 
Γιώργου και το Λότ 73 «Ειρήνη», έργο του Καρά Χρίστου. 

Απο τα σημαντικότερα έργα της δημοπρασίας είναι οι λαχνοί, Λοτ 6, 19, και 20 με τις 
αντίστοιχες ονομασίες, η «Γυναικείο Πρόσωπο», το «Απολιθωμένο Ψάρι» και τα «Αρχαία 
Απολιθώματα», του Σκοτεινού Γιώργου, είναι από τα αντιπροσωπευτικά έργα του 
καλλιτέχνη από τις γνωστές σειρές του «Απολιθώματα» και «Αρχαϊκά». Επίσης οι 
επόμενες λιθογραφίες του Χαραλαμπίδη Ανδρέα Λοτ 30 έως 35,  με συνθέσεις γεμάτα 
ένταση και γήινα χρώματα μας παραπέμπουν στην αρχαία Ελλάδα και ανήκουν στην 
ποιητική συλλογή «ΚΙΝΥΡΑΣ - ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΕΡΟΦΑΝΤΗΣ» του 2005. Στο ίδιο μοτίβο 
έχουμε το Λοτ 51 του ίδιου  καλλιτέχνη, όπου συμπληρώνετε η σύνθεση στο κάτω μέρος 
της λιθογραφίας με ποίηση της γυναίκας του, Αθηνάς Χαραλαμπίδου.

Η δημοπρασία αριθμεί 80 συνολικά μεταξοτυπίες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται 
επίσης αξιόλογα έργα των:
Αθηναίος Στρατής, Κοτσώνης Γιώργος, Καραγιάν Ανδρέας, Λαδόματος Ανδρέας, 
Μιχαηλίδης Πέτρος, Μυταράς ∆ημήτρης, Σκοτεινός Γιώργος, Εφεσόπουλος Ανδρέας, 
Χατζησωτηρίου Ξάνθος, Μαλάμου Μιτσέα, Σεμερτζίδης Βάλιας, Αργυράκης Μηνός, 
Δημητριάδης Σπύρος, Σικελιώτης Γιώργος και πολλοί άλλοι.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα τέχνης «Peter’s Gallery», στη Λεμεσό την 
Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011 (Ώρα έναρξης, 8:00 μ.μ.). 

Θα προηγηθεί δεξίωση στις 7:00 μ.μ.

Τα έργα της δημοπρασίας θα εκτεθούν στον ίδιο χώρο (31 Ιωάννη Πολέμη, έναντι 
εκκλησίας Πέτρου και Παύλου), από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου έως την Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 
2011 (10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ., 4.00 μ.μ. - 7.00 μ.μ.).

Φωτογραφικό Υλικό (ZIP 9.8MB)

Φωτογραφίες που συνοδεύουν το δελτίο τύπου: 

10 Σταθόπουλος Γιώργος, «Το Ζευγάρι», Μεταξοτυπία 71/180, 41,5Χ61 εκ. Τιμή εκκίνησης 
€100
 
46 Corbidge John, «Σύνθεση», Μεταξοτυπία 10/10, 68Χ71 εκ. Τιμή εκκίνησης €400

Μπορείτε να δείτε τον κατάλογο τον έργων στην ιστοσελίδα μας www.petersgallery.com.cy 
Ο έντυπος κατάλογος θα διατεθεί στο κοινό το βράδυ της δημοπρασίας.

Πληροφορίες:

Δημόσιες Σχέσεις
Καίτη Μιχαηλίδου | ketimichaelidou@petersgallery.com.cy | 99 645 255

Media
Στέλιος Μιχαήλ | stelios@petersgallery.com.cy | 99 541 436
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