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Λίγα λόγια για τους πίνακες του κ.Κοτσώνη:

« ... Ανεξάρτητα από το ποιο είναι το θέμα του, τοπίο πορτραίτο ή γυμνό το 
πρώτο πράγμα που προσέχει κανείς στο έργα του Κοτσώνη είναι η ηρεμία και ο 
πλήρης έλεγχος του καλλιτέχνη πάνω στο χρώμα, την σύνθεση και το χώρο.

Δελτίο Τύπου 25/04/2013

Ανακοίνωση έκθεσης ζωγραφικής
Γιώργου Κοτσώνη στις 14 Μαΐου 2013

Ο Γιώργος Κοτσώνης παρουσιάζει στην
“Peter’s Gallery” από τις 14 έως τις 31 Μαΐου 2013

ακρυλικούς πίνακες και ψηφιδωτά επιλεγμένα για το θέμα
«Η Γυναίκα στην Τέχνη»
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Είναι σαν να βλέπουμε αυτά τα έργα μέσα από κάποιο φίλτρο που απαλύνει 
τους τόνους των χρωμάτων και προσδίδει στα εικονιζόμενα είδωλα μια 
μεταφυσική διάσταση.
Είναι συνήθης τακτική του καλλιτέχνη να απομονώνει τα θέματα του 
προσφέροντας μια δική του ερμηνεία της πραγματικότητας. Και αυτό γιατί 
γνωρίζει ότι έτσι αποκτούμε μεγαλύτερη επίγνωση του αντικειμένου όταν τα 
εικονιζόμενα θέματα είναι ταυτόχρονα κοντά μας αλλά και σε απόσταση.
Πώς αυτό επιτυγχάνεται είναι δύσκολο vα πούμε και οποιαδήποτε προσπάθεια 
ανάλυσης θα κατέστρεφε τη μαγεία του αποτελέσματος. Το απαλό φως που 
διαπερνά τα έργα του οπωσδήποτε συμβάλλει στο τελικό αποτέλεσμα.
Δεν υπάρχουν εδώ βίαιες αντιθέσεις χρωμάτων και το πλαίσιο της φόρμας 
επιτυγχάνεται με απαλές φωτοσκιάσεις, προσδίδουν στα έργα εξαιρετική 
ποιότητα. Η αίσθηση του σχεδίου, η ισορροπία και η εμμονή στη γαλήνια 
αρμονία τοποθετεί τα έργα του Κοτσώνη κοντά στα κλασσικά πρότυπα.
Με την ελεγχόμενη ακρίβεια, τη μαστοριά, και την τεχνική του είμαστε 
σίγουροι ότι πρόκειται για μια δουλεία που ο Ingres* οπωσδήποτε θα 
ενέκρινε...»

- John Warren

*Διάσημος Γάλλος ζωγράφος

Τα εγκαίνια θα τελεστούν από τον Δήμαρχο Λεμεσού κ. Ανδρέα Χρίστου, την 
Τρίτη, στις 14 Μαΐου 2013, στις 7:30 μμ.

Τα έργα της έκθεσης θα εκτεθούν στον χώρο της Peter’s Gallery, στην Λεμεσό 
(31 Ιωάννη Πολέμη, έναντι εκκλησίας Πέτρου και Παύλου), την Τετάρτη 
15 Μαΐου 2013 έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2013 (10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ., 4.00 
μ.μ. - 7.00 μ.μ.).

Φωτογραφικό Υλικό (ZIP 8.7MB)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Από τους κορυφαίους ζωγράφους του τόπου μας, γεννήθηκε στο Παλαιχώρι το 
1940. Το 1958 πήγε στο Λονδίνο, όπου παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου και 
ζωγραφικής στο Saint Martin’s School of Art. To 1960 πήρε υποτροφία στην Κίνα 
και συνέχισε τις σπουδές στο Σχέδιο και τη Ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών 
Τεχνών του Πεκίνου. Αργότερα γίνεται δεκτός στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 
της Πράγας απ’ όπου μαζί με το δίπλωμα ζωγραφικής (1967) παίρνει και τον 
τίτλο του Ακαδημαϊκού Ζωγράφου. Την ίδια χρονιά επιστρέφει στην Κύπρο, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Auguste_Dominique_Ingres
http://en.wikipedia.org/wiki/Jean_Auguste_Dominique_Ingres
http://petersgallery.com.cy/~petersga/filechute/kotsonis_works.zip
http://petersgallery.com.cy/~petersga/filechute/kotsonis_works.zip
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διορίζεται καθηγητής τέχνης στην Πάφο όπου συνεχίζει να ζει και να 
εργάζεται. Στο ενεργητικό του έχει πολλές ατομικές και συμμετοχή σε 
ομαδικές εκθέσεις. Η φήμη της δουλειάς του έχει περάσει τα σύνορα της 
Κύπρου και έργα του κοσμούν κρατικές και ιδιωτικές συλλογές παντού στον 
κόσμο.
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Managing Director
Πέτρος Μιχαηλίδης | info@petersgallery.com.cy | 99 679 242

Media
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