
 

                    

                                                   

 
      ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   
     ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ   

  
 

  21 Σεπτεμβρίου 2021 
 

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης – ΣΠΕΛ 
 

PAST-FORWARD: STAVROS ECONOMOU UNARCHIVED 
(12 Ιουνίου – 2 Οκτωβρίου 2021)  

 
Εργαστήρι Τσιμεντογραφίας – Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου @ 11.00-14.00 

 
Στο πλαίσιο της έκθεσης Past-forward: Stavros Economou Unarchived, θα πραγματοποιηθεί 
εργαστήρι τσιμεντογραφίας και προβολή ντοκιμαντέρ:  
 
«Τσιμεντογραφία» 
 
Εμπνευσμένο από τις συνέργειες αρχιτεκτονικής και τέχνης των Σταύρου Οικονόμου και 
Χριστόφορου Σάββα για την ένταξη τσιμεντογραφιών σε δημόσια και ιδιωτικά κτήρια του 
πρώτου, θα πραγματοποιηθεί στην ΣΠΕΛ εργαστήρι τσιμεντογραφίας, με τον εικαστικό 
Αριστοτέλη Δημητρίου.  
 
Η τσιμεντογραφία είναι μια μορφή τέχνης που εξάσκησε αρχικά ο Κύπριος καλλιτέχνης 
Χριστόφορος Σάββα κατά τη δεκαετία του 1960 και η οποία αποτελεί ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο 
στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου. Το εργαστήρι επιδιώκει να προσφέρει μια δημιουργική 
εισαγωγή στη μοναδική αυτή τεχνοτροπία, μέσω της κατασκευής ενός ομαδικού έργου. 
 
Στο πλαίσιο του εργαστηρίου θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Τσιμεντογραφία–Cementography» 
των Σύλβια Νικολαΐδου και Νικόλα Ιορδάνου, οι οποίοι, ενώ καταγράφουν κάθε πτυχή 
δημιουργίας μιας τσιμεντογραφίας, παραθέτουν και προβάλλουν παράλληλα το αίσθημα 
συνέργειας και συλλογικότητας που διέπει αυτή τη διαδικασία. Το ντοκιμαντέρ αφορά κυρίως τη 
συνέχιση της τεχνοτροπίας μέσα από τη δουλειά του Κύπριου καλλιτέχνη Κώστα Οικονόμου 
και τη διαδικασία δημιουργίας των τελευταίων έργων του.  
 
Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί στα Ελληνικά, με δυνατότητα ταυτόχρονης μετάφρασης στα 
Αγγλικά, ενώ το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στα Ελληνικά με Αγγλικούς υπότιτλους.  
 

 Συντονίστρια: Μαρίνα Χριστοδουλίδου (Ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια). 
 

 
Φωτογραφία Αρχείου: Ευγενής παραχώρηση από το αρχείο του Σταύρου Οικονόμου - 
Economou Architects & Engineers 
 
Θερμές ευχαριστίες στην εταιρεία Archtube για την ευγενή υποστήριξη. 
 
 



ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΤΗΛ: 22479600, ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ. 
 
Η είσοδος στην έκθεση και το πρόγραμμά της είναι ελεύθερη για το κοινό, με την προσκόμιση 
πιστοποιητικού Safe Pass. 
 
Η λειτουργία του χώρου διέπεται από τα μέτρα που προβλέπονται στα υγειονομικά πρωτόκολλα 
του Υπουργείου Υγείας. 
 
Η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική. 
 
 

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΣΠΕΛ 
Αμμοχώστου 73, 1016 Λευκωσία 
 
Ώρες λειτουργίας 
Τρίτη – Παρασκευή 10:00–18:00, Σάββατο 11:00–19:00 (κλειστή τις Δημόσιες αργίες) 
 
Πληροφορίες: T: 22479600, Facebook / Instagram: spelstategallery 
 
 
 


