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Λίγα λόγια από τον ζωγράφο:

«Με ότι μουτζούρωνε με ότι χάρασσε προσπαθούσα να κάμω τέχνη.

Κάποτε έπιασα πινέλα μπογιές στα χέρια μου έφτιαξα τις πρώτες ζωγραφιές με 
παραδοσιακά θέματα σε παραδοσιακούς δρόμους.

Δελτίο Τύπου 03/01/2011

Ανακοίνωση έκθεσης ζωγραφικής
του Θέμη Θεμιστοκλέους στις 24 Φεβρουαρίου 2011

Ο Θέμης Θεμιστοκλέους παρουσιάζει στην αίθουσα τέχνης
“Peterʼs Gallery” από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις

10 Μαρτίου 2011 αναδρομική έκθεση με τίτλο
«Σαράντα χρόνια πορείας»
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Μα γρήγορα μου έγινε έμμονη ιδέα να δραπετεύσω να βρω προσωπικούς 
δρόμους και προσωπική δική μου αισθητική, να γίνω ένας μικρός αλλά 
ξεχωριστός.
 
Πήρα τα κύματα τις θάλασσες δρόμους δύσκολους να μάθω με δασκάλους τις 
αισθήσεις μου με παραδείγματα όλα τα έργα από μεγάλους και μικρούς καλά 
και κακά που έβλεπα στη πορεία μου, ασκητικά μοναχός, πάντοτε παρέα με 
αντιδράσεις αυτών που κρατούσαν τους τίτλους τα αδιέξοδα πολλά αλλά η 
ικανοποίηση μεγάλη όταν τα διάβαινα. 
Συνάντησα στο δρόμο μου γνώριμα ίχνη, τους έστησα βωμό και άλλαζα πορεία 
δεν ήθελα να τα βεβηλώσω και έτσι αναγκασμένος να τρέχω πάντα στο 
άγνωστο ήθελα να αποδείξω πρώτα στον εαυτό μου ότι αξίζω να λειτουργώ 
τούτο τον ναό και μετά να αυτοπροσδιοριστώ ιερέας δημιουργός. 

Ήθελα να δώσω κάτι καινούριο ένα χαλίκι στην οικοδομή της δημιουργίας της 
Τέχνης, πρέπει να προκαλέσω αισθητική μνήμη, και αίσθημα ακόμη και στους 
αρνητικούς, για να έχει διαχρονική εκτίμηση, λειτουργία και σπουδή το έργο 
μου.
Αυτό για μένα σημαίνει δημιουργώ αυτή ήταν όλη μου η ζωή ένα καθημερινό 
μάθημα, καθημερινή σπουδή για αυτό δεν τη βαρέθηκα δεν με κούρασε. 
Δρόμος μου όλο το άγνωστο, γιατί πάντα το νέο βγαίνει μέσα από αυτό, μα τα 
βήματα πάντα δικά μου, και γνώριμα, και ξεχωριστά, όπως στους 
<Χωματένιους, στους Πετρωμένους, στις Χρονοδρομίσεις, τα Ημερολόγια στα 
Ερωτικά στις αγάπες και στις Γυναίκες.>
 
Καθημερινά πρέπει να ψάχνω για νέα τροφή των αισθήσεων μου για να τις 
κρατώ σε εγρήγορση και ξύπνιες πρέπει σίγουρα να τους προσφέρω και κάτι 
από το καινούριο άγνωστο που είναι δίπλα μου που όσο μεγαλώνω τα άγνωστα 
τα βρίσκω πιο κοντά μου για να τους δίνω περιέργεια και γνώσεις για 
ικανοποίηση και τροφή.
Να συναντώ αυτό το κάτι που με πιάνει ταχυπαλμία οργασμός ωσάν συνουσία 
με το είναι μου με το μυαλό μου μέχρι την αυτοϊκανοποίηση της γέννησης του 
ωραίου εδώ βρίσκω το σκοπό μου βρίσκω την ύπαρξη μου για αυτό που 
λειτουργώ.
 
Θαυμάζω εκείνες τις σπηλαιογραφίες και εδώλια τους πρωτόγονους 
δημιουργούς τους. που δεν είχαν σχολές, ακριβά υλικά, ούτε μέντορες και 
μέσα και όμως έκαναν τέχνη που άντεξε στο χρόνο γιατί έγινε με πολύ μεράκι. 
Έργα πρωτόγονα που ακόμη αναπαράγουν σπουδή και μίμηση η απλότητα και 
η άμεση έκφραση τους. 
Άποψη μου ότι Η Ζωγραφική δεν είναι Επιστήμη, είναι Α] Καλή Τέχνη με 
φαντασία Β] καλή Αισθητική Ευαισθησία Και Γ ] Μεράκι πολύ πολύ Αγάπη, αν 
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μου λείπει ένα από τα τρία προτερήματα Η επιστήμη δεν θα με βοηθήσει σε 
τίποτα μόνο στη θεωρητική ανάλυση της παραγωγής και των πραγμάτων της 
εποχής.

Εγώ ο Θέμης Θεμιστοκλέους ο αυτοαποκαλούμενος και αυτοπαρουσιαζόμενος 
με το έργο μου για κάθε κρίση και κριτική.» 

ΘΕΜΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος κ. Στέφανος 
Στεφάνου την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2011 στις 7.30 μ.μ. στη Peterʼs Gallery, 
στη Λεμεσό (31 Ιωάννη Πολέμη, έναντι εκκλησίας Πέτρου και Παύλου).

Τα έργα της έκθεσης θα εκθέτονται από την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου έως την 
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011 (10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ., 4.00 μ.μ. - 7.00 μ.μ.).

Φωτογραφικό Υλικό (ZIP 5.9MB)

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

>Γεννήθηκα στο χωριό Πάχνα το 1951

>Από πολύ μικρή ηλικία άρχισα να ζωγραφίζω οπουδήποτε με ότι έγραφε ή 
χάρασσε.

>Στη πέμπτη τάξη του δημοτικού πήρα την πρώτη μου διάκριση σε παγκύπριο 
διαγωνισμό τέχνης 

>Το 1984 παρουσίασα την πρώτη μου ατομική έκθεση στη Λεμεσό και έκτοτε 
πραγματοποίησα συνολικά δεκαπέντε ατομικές εκθέσεις Λευκωσία Λάρνακα 
και Λεμεσό επίσης έλαβα μέρος σε ομαδικές εκθέσεις στη Κύπρο, Ελλάδα, 
Βουλγαρία, και Μεξικό.
>Το 1995 ο Σύλλογος Ελλήνων Λογοτεχνών και τον επόμενο χρόνο η 
Πανελλήνια Εταιρεία Πολιτισμού Γραμμάτων και Τεχνών με τίμησαν στην 
Αθήνα για τη συνολική μου προσφορά στον Πολιτισμό . 
>Από το 1996 είμαι μόνιμο μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Λογοτεχνών και της 
Πανελλήνιας Εταιρείας Γραμμάτων και Τεχνών 
>Και πρόσφατα Μέλος του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Κύπρου [ Ε Κ Α Τ Ε ]

http://snipr.com/1rc4ym-oc6
http://snipr.com/1rc4ym-oc6
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>Από το 2001 έχω εκλεγεί στη θέση Δημοτικού Συμβούλου στο Δήμο Κάτω 
Πολεμιδίων
> Σε πρόσφατο Παγκύπριο διαγωνισμό εικαστικών τεχνών που οργάνωσε το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ίδρυμα Τηλέμαχος Κάνθος η ανυπόγραφη 
πρόταση μου απέσπασε έπαινο στη ζωγραφική.
> Βιβλιογραφία.
> Καλλιτέχνες της Κύπρου Έκδοση Γκαλερί Πάνθεον
> Επίτομο βιογραφικό λεξικό της ΜΕΤΡΟΝ το 1992 και το1998
>Εκδόσεις Γιώργου Κομίνη με ποίηση και ζωγραφική το 1996 το 2002, και το 
2005.

>Ενδιαφέροντα παράλληλα με τη ζωγραφική, ενασχόληση με τα κοινά με 
Ποίηση και φθεγματολογία
Το Δεκέμβριο του 2010 έκδωσα το βιβλίο η πορεία του νερού με ποίηση, 
στοχασμούς, βιώματα.

Θεματολογία:

Καλλίστρατες μα και κολασμένες πορείες στο χωροχρόνο, σκυταλοδρόμες οι 
μνήμες αναλλοίωτες, 
Ανάγκες, ένστικτα, πόνος, ανασφάλειες, υπαρξιακή αναγκαιότητα με υπέρτατο 
αντίδωρο, ένα άγγιγμα με γλυκό χαμόγελο ψυχής.

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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