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ΓΙΑΤΙ ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ 
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΘΕΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Πριν από τριάντα επτά  χρόνια αποφασίσαμε να κοινωνήσουμε την αγάπη μας για την 
τέχνη  στο πλατύ κοινό, να μοιραστούμε μαζί του τη χαρά της δημιουργίας, την μεγάλη 
αισθητική απόλαυση που προσφέρει ένα καλό έργο τέχνης.

Ιδρύσαμε λοιπόν το 1973, την Peterʼs Gallery  στη Λεμεσό, ένα χώρο τέχνης που ευτύχησε 
να παρουσιάσει πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες: Κύπριους, Ελλαδίτες, Βούλγαρους, 
Πολωνούς, Ρώσους, Άγγλους, Καναδούς, Αφρικανούς, Ισραηλίτες, Τουρκοκύπριους, 
Σύριους και πολλούς ακόμη οι οποίοι, χωρίς υπερβολή, μπορούμε να πούμε πως συνθέτουν 
το πρόσωπο της σύγχρονης τέχνης στις χώρες από τις οποίες προέρχονται.

Η αγάπη με την οποία το κοινό αγκάλιασε την προσπάθεια και τις επιλογές μας, μας έδωσε 
τη δύναμη να προχωρήσουμε σε ένα ακόμα μεγάλο βήμα. Εκτός από τη Λεμεσό 
δημιουργήσαμε χώρους εικαστικής έκφρασης και σε άλλες πόλεις της Κύπρου, όπως η 
Λευκωσία και η Λάρνακα.

Δεν περιοριστήκαμε εδώ. Επειδή πιστεύουμε βαθιά πως η τέχνη πρέπει να είναι κτήμα των 
πολλών και όχι των λίγων εγκαινιάσαμε, το 1992, το πρώτο στο είδος του εργαστήριο 
χειροποίητης μεταξοτυπίας. Δημιουργήσαμε έτσι έργα πολύ σημαντικών καλλιτεχνών σε 
πολλαπλά (αντίτυπα), με το καθένα να διατηρεί τη μοναδικότητά του,  προσφέροντας με 
αυτόν τον τρόπο στον κάθε φιλότεχνο τη δυνατότητα για υψηλές αισθητικές απολαύσεις 
σε προσιτή τιμή.

Τα πολλά και δημιουργικά χρόνια της Peterʼs Gallery  στο χώρο των εικαστικών τεχνών και 
οι σχέσεις εμπιστοσύνης που έχουμε αναπτύξει με το πολυπληθές κοινό μας δεν θα 
μπορούσαν παρά να μας ωθήσουν στην αναζήτηση νέων μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης 
και  αμφίδρομης επικοινωνίας.

Το 2010 φιλοδοξούμε να κάνουμε το δικό μας «ποδαρικό» σε κάθε σπίτι της Κύπρου, με 
έργα τέχνης υψηλής ποιότητας προσιτά σε κάθε βαλάντιο. Για να επιτύχουμε το νέο 
μεγάλο μας στόχο δημιουργούμε τον Οίκο Δημοπρασιών «Peterʼs Auctions».

Την Τετάρτη  17 Μαρτίου 2010, στις 7 μ.μ. στο ξενοδοχείο Χίλτον στην Λευκωσία, θα 
πραγματοποιηθεί η πρώτη δημοπρασία του Οίκου Δημοπρασιών «Peterʼs Auctions».
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Σε αυτήν την πρώτη, μας δημοπρασία, όπως και στις άλλες που θα ακολουθήσουν το 
«σφυρί» θα χτυπήσει για έργα μοναδικά και αυθεντικά, με την πιστοποίηση και εγκυρότητα 
της πολύχρονης και σοβαρής παρουσίας μας στο χώρο της Τέχνης. Σε τιμές εκκίνησης 
πολύ πιο χαμηλές από εκείνες με τις οποίες τα έργα προσφέρονται από τις Γκαλερί. Στην 
πραγματικότητα, το κοινό είναι  που κρατά το «σφυρί» και καθορίζει το ύψος της τιμής 
ενός έργου.

Η συνέπεια και η υπευθυνότητα που χαρακτηρίζουν την πολύχρονη πορεία μας, εγγυώνται  
για τη σοβαρότητα και του νέου εγχειρήματός μας. Η προσπάθειά μας βρίσκει ήδη μεγάλη 
ανταπόκριση από το κοινό που το ευχαριστούμε θερμά για την εμπιστοσύνη και την αγάπη 
που μας περιέβαλε όλα αυτά τα χρόνια. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη που αναπτύχθηκε μεταξύ 
μας, βρίσκει τώρα ένα νέο γόνιμο πεδίο δημιουργικής έκφρασης  των αξεπέραστων αξιών 
της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Με αφετηρία τη 17η Μαρτίου, ο στόχος μας δεν μπορεί 
παρά να είναι μόνο ένας: κάθε σπίτι στην Κύπρο να αποκτήσει τη δική του μοναδική θέα 
στην Τέχνη.

Με εκτίμηση,

Πέτρος Μιχαηλίδης
Γενικός Διευθυντής

Μερικά από τα ονόματα που θα παρουσιαστούν στην δημοπρασία είναι:

Κύπριοι δημιουργοί:

Ανδρέας Καραγιάν, Γιώργος Σκοτεινός, Θράκη Ρωσσίδου Τζόουνς, Τάσος Στεφανίδης, 
Ανδρέας Χαραλαμπίδης, Λευτέρης Οικονόμου, Χατζησωτηρίου Ξάνθος, Χατζησωτηρίου 
Φώτος

Έλληνες δημιουργοί:

Δημήτρης Μυταράς, Γεώργιος Ιακωβίδης, Γιώργος Σταθόπουλος, Άγγελος, Δημήτριος 
Εμμανουήλ Γαλάνης, Λουκάς Γεραλής, Μίλτος Παντελιάς, Παύλος Σάμιος

mailto:auctions@petersgallery.com.cy
mailto:auctions@petersgallery.com.cy
http://www.petersgallery.com.cy
http://www.petersgallery.com.cy

