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Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται έργα γνωστών Ελλήνων, Κύπριων και ξένων 
καλλιτεχνών, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τιμών από 250 έως 11,500 ευρώ.

Στους καλλιτέχνες που αντιπροσωπεύονται με έργα τους στη δημοπρασία 
συγκαταλέγονται οι:
Ξάνθος Χατζησωτηρίου, Γιώργος Σταθόπουλος, Δημήτρης Μυταράς, Βασίλης 
Σπεράντζας, Ανδρέας Καραγιάν, Αλέκος Φασιανός, Χαράλαμπος 
Παπαδόπουλος, Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης, Νίτσα Χατζηγεωργίου, Γιώργος 

Δελτίο Τύπου 20/09/2010

Κοινοποίηση
«Δεύτερη Δημοπρασία Έργων Τέχνης» 14 Οκτωβρίου 2010.

Θάλεια Φλωρά-Καραβία (1871-1960), Πορτραίτο, 
19ος αιώνας. Τιμή εκκίνησης €5,000

100 Έργα υψηλής ποιότητας σε χαμηλές τιμές θα έχουν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν οι Κύπριοι συλλέκτες στις

14 Οκτωβρίου 2010, στην Λευκωσία.
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Σκοτεινός, Κωστής Γεωργίου, Θάλεια Φλωρά-Καραβία, Κώστας Πανιάρας, 
Στέφανος Δασκαλάκης, Γιάννης Κόττης, Νίκος Πισσάς, Σοφία Καλογεροπούλου, 
Ανδρέας Ασπρόφτας και πολλοί άλλοι.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Ξενοδοχείο Hilton, στην αίθουσα «Ακάμας» την 
Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010 (Ώρα έναρξης, 7.30 μ.μ.). 

Τα έργα της δημοπρασίας θα εκτεθούν στον χώρο της Peterʼs Gallery, στην Λεμεσό 
(31 Ιωάννη Πολέμη, έναντι εκκλησίας Πέτρου και Παύλου), την Παρασκευή
1 Οκτωβρίου 2010 έως την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2010 (10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ., 4.00 μ.μ. - 
7.00 μ.μ.).

Φωτογραφικό Υλικό (ZIP 32.7MB)

Φωτογραφίες που συνοδεύουν το δελτίο τύπου: 

33 Ανδρέας Χαραλαμπίδης, «Φιγούρα», Ελαιογραφία και φύλλα χρυσού σε καμβά, 
80Χ50 εκ. Υπογεγραμμένο και χρονολογημένο 2002 κάτω δεξιά. Τιμή εκκίνησης 
€9,500
 
50 Θάλεια Φλωρά-Καραβία, «Πορτραίτο», Παστέλ σε χαρτί κολλημένο σε καμβά. 
59X42 εκ. Υπογεγραμμένο κάτω δεξιά. Χρονολογημένο 19ος αιώνας. Τιμή εκκίνησης 
€5,000

53 Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, «Παλάδες», Σχέδιο από μολύβι και μελάνι σε χαρτί. 
13X18 εκ. Υπογεγραμμένο κάτω αριστερά. Χρονολογημένο 1993. Τιμή εκκίνησης 
€2,000

86 Χρίστος Καράς, «Περιστέρι», Ακρυλικό σε καμβά, 50X50 εκ. Υπογεγραμμένο κάτω 
αριστερά. Τιμή εκκίνησης €11,500

Τον κατάλογο της δημοπρασίας μας μπορείτε να δείτε σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα 
μας www.petersgallery.com.cy

Πληροφορίες:

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

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

http://sn.im/16yyfz-ruj
http://sn.im/16yyfz-ruj
http://www.petersgallery.com.cy/Peters_Auctions/home_files/PA_Catalogue.pdf
http://www.petersgallery.com.cy/Peters_Auctions/home_files/PA_Catalogue.pdf
http://petersgallery.com.cy/Peters_Auctions/14_October_2010_auction_gr.html
http://petersgallery.com.cy/Peters_Auctions/14_October_2010_auction_gr.html
mailto:ketimichaelidou@petersgallery.com.cy
mailto:ketimichaelidou@petersgallery.com.cy
mailto:stelios@petersgallery.com.cy
mailto:stelios@petersgallery.com.cy
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Την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2010, ο οίκος «Peter’s Auctions», θα πραγματοποιήσει 
στην Λευκωσία την πρώτη δημοπρασία για την νέα σεζόν με τίτλο,
«Δεύτερη Δημοπρασία Έργων Τέχνης».

Η δημοπρασία θα περιλαμβάνει 100 έργα τέχνης, κορυφαίων ονομάτων του χώρου, 
όπως:

Αλέκος Φασιανός, Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας, Χρίστος Καράς, Δημήτρης Μυταράς, 
Θάλεια Φλωρά-Καραβία, Ανδρέας Χαραλαμπίδης κ.α.

Οι τιμές έχουν διαμορφωθεί με γνώμονα τον σεβασμό προς την Τέχνη και την βασική 
αρχή, «η Τέχνη να ανήκει στο φιλότεχνο κοινό». Οι τιμές είναι υπερ-δελεαστικές και 
προσφέρουν την ευκαιρία «εισόδου στην αγορά της τέχνης» σε νέους φιλότεχνους-
επενδυτές καθώς και σε νέους καλλιτέχνες.

Καλλιτέχνες, συλλέκτες, επενδυτές και έμποροι πρέπει όλοι να βάλουμε νερό στο 
κρασί μας και να μην αφήσουμε να μαράνει η αγορά της τέχνης. Οι συγκυρίες 
υπαγορεύουν να γίνονται υποχωρήσεις για το κοινό καλό.

Ξεχωρίζουν

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας 
(1906-1994),
οι «Παλάδες», μολύβι και μελάνι 
σε χαρτί,13X18 εκ., τιμή 
εκκίνησης 2,000 ευρώ. Τυπικό 
παράδειγμα του τολμηρού και 
μοντέρνου σχεδιαστικού ύφους 
που χρησιμοποίησε ο Γκίκας. 
Είναι φανερές οι επιρροές από 
τον δάσκαλό του Κ. Παρθένη. Η 
επερχόμενη δημοπρασία 
περιλαμβάνει επίσης ακόμη δύο 
έργα του ιδίου καλλιτέχνη, το 
«Ζευγάρι», μολύβι σε χαρτί,
23Χ18 εκ., που θα ξεκινήσει στα 
3,000 ευρώ και τη «Γυναίκα», 

σινική μελάνι σε χαρτί, 29Χ20 εκ. επίσης στα 3,000 ευρώ.

Δελτίο Τύπου 23/09/2010

Βʼ Μέρος
«Δεύτερη Δημοπρασία Έργων Τέχνης»
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To έργο της Θάλειας Φλωρά-Καραβίας 
(1871-1960), «Πορτραίτο», παστέλ σε χαρτί 
κολλημένο σε καμβά., διαστάσεων 59X42 εκ., 
χαρακτηρίζεται από την απλότητα και τον 
δυναμισμό των εκφραστικών της τρόπων, οι 
οποίοι αποτυπώνονται στους πίνακές της με 
σαφήνεια και απλότητα -μαθήτρια άλλωστε 
των Γύζη και Ιακωβίδη. Η Φλωρά-Καραβία πέρα 
από τις πολεμικές απεικονίσεις, έγινε εξίσου 
γνωστή και για τα 500 περίπου πορτρέτα της. 
Ανάμεσα στις διασημότητες που σχεδίασε 
περιλαμβάνονται ο ποιητής Κ. Π. Καβάφης και 
η συγγραφέας Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Η 
τιμή εκκίνησης του έργου 4,000 ευρώ. 
Ενδιαφέρον αναμένεται να προκαλέσει και το 
γλυπτό της Μαρίας Δωρίτη (1946-2010). Το 
έργο φέρει υπογραφή επάνω στην βάση του 
γλυπτού, κεραμικό με διαστάσεις 60Χ14Χ7 εκ. 
Τιμή εκκίνησης 500 ευρώ. 
Έργο του Χρίστου Καρά (1930) με τίτλο 
«Περιστέρι», ακρυλικό σε καμβά, 50Χ50 εκ. 
έχοντας τιμή εκκίνησης τα 11,500 ευρώ. 
Ανδρέας Χαραλαμπίδης (1939), «Φιγούρα», ελαιογραφία και φύλλα χρυσού σε καμβά, 
80Χ50 εκ., τιμή εκκίνησης 9,500 ευρώ. Σοφία Καλογεροπούλου (1946), άτιτλο, λάδι σε 
ξύλο, 50Χ62 εκ., τιμή εκκίνησης 4,000 ευρώ.

Ο Αλέκος Φασιανός (1935) «συμμετέχει» στη 
δημοπρασία με δύο από τις λιθογραφίες του, 
ένα χαρακτικό του καθώς και ένα μικρό 
σκίτσο του. Αξιοσημείωτο είναι το εξαιρετικής 
ποιότητας χειροποίητο χαρακτικό με τίτλο 
«Σύνθεση με φρούτα», 64Χ50 εκ., 
φιλοτεχνημένο από τον διάσημο χαράκτη Pino 
Pantelfini. Τιμή εκκίνησης στα 3,300 ευρώ.
Ο Δημήτρης Μυταράς (1934), πρωτοπόρος της 
ελληνικής ζωγραφικής του 21ού αιώνα, 
«λαμβάνει μέρος» με το έργο «Φιγούρα», 
ακρυλικό σε καμβά, 50Χ50 εκ., ξεκινώντας στα 
6,200 ευρώ. Η δημοπρασία περιλαμβάνει 
ακόμη τρία έργα του καλλιτέχνη. Έργο 
αντιπροσωπευτικό της περίτεχνης τέχνης του 
Στέφανου Δασκαλάκη (1952) με τίτλο «Νεκρή 
φύση», ελαιογραφία σε καμβά, 30Χ40 εκ., με 
τιμή εκκίνησης 2,500 ευρώ.

Ο φετινός πλειστηριασμός θα περιλαμβάνει 
επίσης, μεταξύ άλλων, έργα του Ξάνθου 
Χατζησωτηρίου, Γιώργου 
Σταθόπουλου,Βασίλη Σπεράντζα, Ανδρέα 
Καραγιάν,Χαράλαμπου Παπαδόπουλου, Χριστόφορου Μπαλαμπανίδη, Νίτσας 
Χατζηγεωργίου, Γιώργου Σκοτεινού, Κωστή Γεωργίου, Κώστα Πανιάρα, Γιάννη Κόττη, 
Ανδρέα Ασπρόφτα, Σοφίας Καλογεροπούλου καθώς και δύο τέμπερες του Νίκου 
Πισσά. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CE%B1%CE%BA%CF%89%CE%B2%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82

