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Λευκωσία: Δεν είναι η πρώτη φορά που Κύπριος καλλιτέχνης είναι υποψήφιος για το 
σημαντικό Βραβείο ΔΕΣΤΕ. Για πρώτη φορά, ωστόσο, οι μισοί από τους υποψηφίους στη 
λίστα για το 9ο Βραβείο ΔΕΣΤΕ, το οποίο απονέμει κάθε δύο χρόνια από το 1999 το 
γνωστό Ίδρυμα, είναι από την Κύπρο: η Ναταλί Γιαξή, ο Σωκράτης Σωκράτους και η 
Μαρία Χασάπη. 
 
Η Επιτροπή Επιλογής του Βραβείου ΔΕΣΤΕ 2015, η οποία συνεδρίασε χθες Πέμπτη, 
εξετάζοντας τους φακέλους και συζητώντας αναλυτικά το έργο των 26 καλλιτεχνών που 
αρχικά προτάθηκαν, επέλεξε έξι από αυτούς ως υποψήφιους για το φετινό Βραβείο.  
 
Οι καλλιτέχνες είναι οι εξής: 
 
Ναταλί Γιαξή - Για την πολυφωνία και την παράδοξη ποιητική που μεταχειρίζεται τη 
ροή, καθώς και τον αυθόρμητο και επινοητικό τρόπο της πρακτικής της. 
 
Πέτρος Μώρης - Για την εννοιολογική διαχείριση εφαρμοσμένων πρακτικών μέσα από 
τη λογική της λειτουργίας του διαδικτύου. 
 
Γιάννης Παπαδόπουλος - Για τον τρόπο με τον οποίο ελαχιστοποιεί και απομονώνει τις 
δομές που διατρέχουν γνωστικά αντικείμενα. 
 
Άγγελος Πλέσσας - Για την πρωτότυπη μορφοποίηση του ιδεών του διαδικτύου και την 
εφαρμογή τους στον κοινωνικό χώρο, καθώς και τη σύνδεσή τους με μια νέα 
πνευματικότητα. 
 
Σωκράτης Σωκράτους - Για τη λυρικότητα και την αμεσότητα της επεξεργασίας των 
υλικών σε επανερχόμενες μορφές. 
 
Μαρία Χασάπη - Για τον συνδυασμό κίνησης και χρονικότητας, τον οποίο μεταγράφει 
και εξάγει στην πόλη. 
 
Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από τους: Ανδρέα Αγγελιδάκη (Καλλιτέχνης, 
Αρχιτέκτονας, Επιμελητής), Δάφνη Βιτάλη (Ιστορικός Τέχνης, Επιμελήτρια, ΕΜΣΤ), Αντρέ 
Ζιβανάρη (Διευθύντρια, Point Centre for Contemporary Art, Λευκωσία), Ευαγγελία 
Λεδάκη (Επιμελήτρια, Κριτικός Τέχνης), Δημήτρη Πασσά (Συλλέκτης), Κώστα Σαχπάζη 
(Καλλιτέχνης, νικητής του Βραβείου ΔΕΣΤΕ 2013). 
 
Η Κριτική Επιτροπή αποτελείται από τους: Δάκη Ιωάννου (πρόεδρος, Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ), 
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Μπερνάρ Μπλιστέν (διευθυντής, Centre Georges Pompidou, Παρίσι), Θέλμα Γκόλντεν 
(διευθύντρια και Επιμελήτρια, The Studio Museum in Harlem, Νέα Υόρκη), Μαξ Χολάιν, 
(διευθυντής, Schirn Kunsthalle Frankfurt, Φρανκφούρτη), Τομ Μόρτονξ (συγγραφέας, 
επιμελητής, συντάκτης, περιοδικό Frieze), Γιάκουμπ Γιούλιαν Τσιολκόβσκι (καλλιτέχνης). 
 
Το Βραβείο που έγινε θεσμός - Στις 7 Σεπτεμβρίου η απονομή 
 
Το Βραβείο ΔΕΣΤΕ θεσμοθετήθηκε το 1999 ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής του 
Ιδρύματος για την στήριξη και προώθηση της σύγχρονης Ελληνικής τέχνης και 
απονέμεται κάθε δύο χρόνια σε έναν Έλληνα καλλιτέχνη που ζει είτε στην Ελλάδα, είτε 
στο εξωτερικό. 
 
Από το 2009, το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ συνεργάζεται με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, στο 
οποίο θα φιλοξενηθεί η έκθεση των έργων των έξι υποψήφιων καλλιτεχνών. Η 
συνεργασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Βήμα στους Νέους» με το 
οποίο το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ανοίγει ένα διάλογο με τους νέους, ενημερώνει το 
κοινό για τη σύγχρονη δημιουργία και ενισχύει ένα δυναμικό περιβάλλον ανταλλαγής 
ιδεών. 
 
Τα εγκαίνια της έκθεσης του Βραβείου ΔΕΣΤΕ 2015 θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 
27 Μαϊου 2015, ενώ η απονομή του Βραβείου έχει οριστεί για τη Δευτέρα 7 
Σεπτεμβρίου 2015. 
 
 


