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Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Πρόεδρος του ΔΗ.ΣΥ. κ.Νίκος Αναστασιάδης την 
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 7:00 μ.μ.

Δελτίο Τύπου 27/09/2011

Ανακοίνωση έκθεσης ζωγραφικής
Ερύμανθου στις 12 Οκτωβρίου 2011.

Ο Ερύμανθος παρουσιάζει στην αίθουσα τέχνης
“Peter’s Gallery” από τις 12 έως τις 29 Οκτωβρίου 2011 την νέα 

του δουλειά με τίτλο «Οδοιπορικό Πέτρα & Ινδία»
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Λίγα λόγια από τον καλλιτέχνη:

«Ο  κύκλος  της  δουλείας  που  θα  παρουσιάσω  στην  «Peter's  Gallery» 
χωρίζετε  σε  2  κύκλους δουλειάς και προέκυψαν από τα πρόσφατα ταξίδια   
στην  Πέτρα  της  Ιορδανίας  και  στην  μακρινή  Ινδία.
Ξεκινώ  από  τον  πρώτο  κύκλο  στο  οδοιπορικό  στην  Πέτρα  όπου  με  
συγκίνησε  ο  πανάρχαιος  αυτός  πολιτισμός  των  Ναβαταίων  σε  μια  
μεταφυσική  διάσταση, κραδασμών μέσα  στον  χώρο  αυτό  όπου  ζει  κάποιος  
μια  άλλη  διάσταση  έκτος  χώρου  και  τόπου:  η  αρχιτεκτονική  δόμηση  
αρχέγονη .   Αυτό  που  έκανα,  άφησα  τον  εαυτό  μου  να  εισπράξει  το  όλον  
του  χώρου  μέσα  από  το  ταξίδι  της  ψυχής  και  να  το  εκφράσω  με  χρώμα  
στον  καμβά .
Ο  δεύτερος  κύκλος  οδοιπορικό  στην  μακρινή  Ινδία  όπου  εκεί  ένας  άλλος  
διαφορετικός  πολιτισμός  με  αντιφάσεις  διαφορετικών  θρησκειών  και  
λατρείας,  διαφορετικές  διαλέκτους  γλώσσας  ,  φτώχεια  αλλά  ένας  
μυστικισμός  που  τους  κάνει  να  μην  αγωνιούν  για  το  αύριο  και  να  ζουν  
το  παρών  κάτι  τελείως  διαφορετικό   από  το  δυτικό  τρόπο  ζωής. Τα  
χρώματα  στην  ενδυματολογία  τους  και  το  τροπικό  κλίμα   με  τους  
μουσώνες  την  περίοδο του Αυγούστου  με  επηρέασαν  καταλυτικά, όταν  
επέστρεψα  να  εκφράσω  τα  συναισθήματα  μου  με  τον  χρωστήρα,  
αποτυπώνοντας  το  χρώμα  του  ουρανού  και  των  θαλασσών  που άλλοτε  
είναι  μουντά  και  άλλοτε  τα  διαπερνά  ένα  φως  διάχυτο ένιωσα να τα 
ξαναζώ.
Τους  δύο κύκλους έργων που  παρουσιάζω  στην  τωρινή μου έκθεση   πρέπει  
να  πω ότι τα  ζωγράφισα  όλα  από  μνήμης  ψυχής  και  πνεύματος,  όπως  η  
ψυχή  μου  τα  ταξίδεψε»

Φωτογραφικό Υλικό (ZIP 20.7MB)

Τα έργα της έκθεσης θα εκτεθούν στον χώρο της Peter’s Gallery, στην Λεμεσό 
(31 Ιωάννη Πολέμη, έναντι εκκλησίας Πέτρου και Παύλου), την Τετάρτη 
12 Οκτωβρίου έως το Σάββατο 29 Οκτωβρίου 2011.
(Καθημερινά 10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ., 4.00 μ.μ. - 7.00 μ.μ. Κυριακή κλειστά).

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ονομάζομαι Ερύμανθος και γεννήθηκα στην πόλη της Αμμοχώστου στην 
Κύπρο.

http://petersgallery.com.cy/~petersga/filechute/Erymanthos_artwork.zip
http://petersgallery.com.cy/~petersga/filechute/Erymanthos_artwork.zip
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Η αγάπη μου για την τέχνη χρονολογείται από την παιδική μου ηλικία και 
έμπνευση μου ήταν ο πατέρας μου Χρήστος Μάρκου, ο οποίος εκτός του ότι
ήταν ένας ερασιτέχνης καλλιτέχνης ήταν και ένας από τους πιο γνωστούς 
κατασκευαστές μουσικών οργάνων του νησιού. Οφείλω να ομολογήσω ότι 
ήταν ο πρώτος μου δάσκαλός και αυτός που με εισήγαγε στη ζωγραφική.
 
Μετά την τουρκική εισβολή του 1974 μετακινηθήκαμε στην Λεμεσό.
Το 1976 μετέβηκα στην Αθήνα, μελετώντας το επάγγελμα της κατασκευής 
μουσικών οργάνων, δίπλα σε ένα από τα πιο καθιερωμένα ονόματα της εποχής, 
τον Μουρατίδη Κυριάκο.
 
Επιστρέφοντας από την Αθήνα ακολούθησα το επάγγελμα που σπούδασα. 
Κατασκεύασα μουσικά όργανα για διακεκριμένους ανθρώπους του νησιού. 
Επτά χρόνια αργότερα, αποφάσισα να ακολουθήσω την εσωτερική φωνή που 
με καλούσε  να αφοσιωθώ στη ζωγραφική, η οποία τελικά έγινε το επάγγελμα 
μου.
 
Το 2011 με βρίσκει με 22 ατομικές εκθέσεις σε Κύπρο και εξωτερικό, καθώς 
και ένας μεγάλος αριθμός ομαδικών εκθέσεων

Πληροφορίες:

Γενικός Διευθυντής
Πέτρος Μιχαηλίδης | info@petersgallery.com.cy | 99 679 242

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