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Η ομάδα 4:4 αποτελείται από τους καλλιτέχνες Ιωάννα Κυθραιώτου, Θέκλα 
Παπαδοπούλου, Έλενα Τσιγαρίδου και John Warren. Οι καλλιτέχνες έχουν 
επεκτείνει και αναπτύξει παλιότερα θέματά τους, μέσω της διερεύνησης 
κοινών ταξιδιών τους σε παραστατικούς και αφηρημένους κόσμους.

Δελτίο Τύπου 05/10/2012

Ανακοίνωση έκθεσης της ομάδας 4:4 
στις 7 Νοεμβρίου 2012.

Η καλλιτεχνική ομάδα 4:4 θα παρουσιάσει τη δεύτερη της 
έκθεση, με τίτλο «Witnesses», στην Peter’s Gallery, στη Λεμεσό. 

Τα εγκαίνια θα τελεστούν στις 7 Νοεμβρίου 2012,
στις 8:00 μμ, από τον Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2012. 
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Ο τίτλος «Witnesses» μαρτυρεί τη μοναδικότητα της αντίληψης και 
αντιμετώπισης του φαινομενικού κόσμου και την εσωτερική και 
συναισθηματική μετάφρασή του. 

Η Θέκλα Παπαδοπούλου και ο John Warren έχουν χρησιμοποιήσει μοτίβα από 
το θαλασσινό τοπίο και το τοπίο, ως σημείο εκκίνησης ενός προσωπικού 
διάλογου με τη φυσική δημιουργία. 

Οι πλούσιοι σε υφή και πειραματισμό καμβάδες της Θέκλας Παπαδοπούλου 
επικαλούνται τη δυναμική, το μυστήριο και την απρόσκοπτη κίνηση της 
αδάμαστης θάλασσας. Η επιδέξια χρήση των διάφορων υλικών, όπως η άμμος, 
τα χρώματα vitro, τα βερνίκια και άλλα, προσθέτει περαιτέρω στρώματα 
αντίφασης στο αίνιγμα των συνθέσεών της.

Ο John Warren έχει χρησιμοποιήσει το τοπίο ως πηγή έμπνευσης για μια σειρά 
αφηρημένων έργων ζωγραφικής, ενώ οι μορφές έχουν φιλτραριστεί μέσω της 
μνήμης του. Οι εικόνες που προκύπτουν είναι ελαφρύτερες σε διάθεση από τα 
προηγούμενα του έργα και αντανακλούν τα χρώματα, τις αισθήσεις και την 
ατμόσφαιρα που συναντούμε την άνοιξη και το καλοκαίρι. Μια αίσθηση ροής 
και μεταμόρφωσης διαπερνά τα έργα του.

Στη νέα δουλειά της Ιωάννας Κυθραιώτου κυριαρχεί το θέμα των εσωτερικών 
χώρων, συμπεριλαμβανομένων σκεπαστών αγορών, αποθηκών και 
εγκαταλελειμμένων μοναχικών δωματίων. Μια βαθιά αίσθηση της μοναχικής 
και έρημης ομορφιάς «στοιχειώνει» αυτά τα έργα, κάτι που οφείλεται -εν 
μέρει- στην απουσία της ανθρώπινης παρουσίας, αλλά και στην άψογη 
επιδεξιότητα της Ιωάννας Κυθραιώτου στο συνδυασμό των χρωμάτων με μια 
τεχνική απαλής εστίασης που προσδίδει στο θέμα ένα ιριδίζον αιθέριο φως.

Η Έλενα Τσιγαρίδου έχει δημιουργήσει μια σειρά από μεγάλα σχέδια από 
μελάνι διαποτισμένα με λεπτομερή παρατήρηση και ρομαντικό λυρισμό. Με 
βάση μια διαισθητική κατανόηση του φυσικού κόσμου, η Έλενα Τσιγαρίδου 
έδεσε τις εμπειρίες της σε μια προσωπική και σύγχρονη εικαστική γλώσσα, 
όπου ένα πορτρέτο, εντόμου ή πουλιού, αιωρείται στην άκρη του ονείρου, της 
ονειροπόλησης και του μύθου. Αυτές οι λεπτές και καθαρές εικόνες μας 
προκαλούν να δούμε κάτω από την επιφάνεια, στο βασίλειο των παράξενων 
συμμαχιών και νοημάτων.

Παρά το γεγονός ότι η καλλιτεχνική ομάδα 4:4 χρησιμοποιεί διαφορετικά ύφη,  
υπάρχει μία «κοινή ομιλία» σε αυτό το ταξίδι εξερεύνησης τόσο στο ορατό όσο 
και στο αόρατο. Και οι τέσσερις είναι καθηγητές Τέχνης στην Αμερικανική 
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Ακαδημία Λάρνακας και μοιράζονται παρόμοιες προσεγγίσεις σε ιδέες και 
μεθόδους.

Φωτογραφικό Υλικό (ZIP 8.5MB)

Τα έργα της έκθεσης θα εκτεθούν στον χώρο της Peter’s Gallery, στην Λεμεσό 
(31 Ιωάννη Πολέμη, έναντι εκκλησίας Πέτρου και Παύλου), την Τετάρτη
7 Νοεμβρίου 2012 έως το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012 (10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ., 
4.00 μ.μ. - 7.00 μ.μ.).

Τα έργα της έκθεση είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα: 
www.petersgallery.com.cy

Πληροφορίες:

Managing Director
Πέτρος Μιχαηλίδης | info@petersgallery.com.cy | 99 679 242

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