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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ο Στέλιος Καραμανώλης εκθέτει στην eins gallery
Η έκθεση θα παρουσιάζεται στην γκαλερί Eins στη Λεμεσό από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι την
1η Νοεμβρίου 2019
24/09/2019
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Πεντέμισι ώρες
«ξενάγησης»
στο Μουσείο
Ερμιτάζ

Με ένα ποίημα συστήνει στο κοινό την πρώτη του ατομική έκθεση
Shares
στην Κύπρο ο εικαστικός Στέλιος Καραμανώλης.
Η έκθεση θα παρουσιάζεται στην γκαλερί Eins στη Λεμεσό από τις 30
Σεπτεμβρίου μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2019.

«Πολιτισμός
σημαίνει
αλληλεγγύη»

Η έκθεση έχει τίτλο Fast Paced Collectives και παρουσιάζει τη νέα
δουλειά του Καραμανώλη, που ζει και εργάζεται μεταξύ Βερολίνου και
Αθήνας. Απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Ελλάδα και
του Πανεπιστημίου του Hildesheim στη Γερμανία, ο Καραμανώλης
παρουσίασε τη δουλειά του σε ατομική έκθεση στην Flatland Gallery του
Άμστερνταμ, στο The Breeder Playroom στην Αθήνα, σε Βιέννη, Τόκιο και
αλλού.

«Τα παιδιά
ζωγραφίζουν»:
Κίνηση
προσφοράς σε
συνθήκες
περιορισμού

Που να διαβείς αυτά τα βουνά
Όγκοι τόσο μεγάλοι που έχει ξεχαστεί το βάθος τους.
Το βλέμμα πάντα στραμμένο στις κορυφές τους.
Πάντα εκεί που σταματάνε.
Σαν εικόνα απόλυτη και τέλεια κράτα το βάθος της σαν μυστικό.
Και εκεί γελιέται το μάτι και νομίζει ότι κατέχει το όλο τους.
Πάει κ παραπέρα, νομίζει ότι τις έχει διαβεί κιόλας.
Μέσα απ τα πνευμόνια μετριέται το ύψος τους.
Και πνευμόνια μετρούν με ανάσες τους χρόνους τους.
Μέσα σ αυτούς του χρόνους χωνεύονται και εμφανίζουν μπόι και
κορμοστασιά.
Τα χρώματα διαλέγουν το πώς θα εμφανιστούν στον χώρο τους,
και τα χρώματα, χρόνοι είναι και αυτά και μαζί πνοές.
τότε Καραμανώλης
είναι που εμφανίζονται
Ο Στέλιος
εκθέτει στην ...
ATZENTA Και

Ντέιβιντ Χόκνεϊ:
«Δεν μπορούν
να ακυρώσουν
την άνοιξη»
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ
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Venus in Fur επί σκηνής

και πασχίζουν να μας κοιτάξουν κατευθείαν μέσα στα μάτια.
ATZENTA ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗΛΕΣ PROJECTS
Και θα κοιτάζουν μόνο
στα μάτια.
Γιατί αυτό Έτσι έχει οριστεί απ την αρχή.
Αυτό είναι το μόνο που τους ενδιαφέρει.
Αυτό έχουν πραγματικά ανάγκη.
Για οτιδήποτε δεν έχουν ανάγκη, δεν ενδιαφέρονται.
Τα μάτια όμως…

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΟΛΙΤΗΣ



«Πολιτισμός
σημαίνει
αλληλεγγύη»
ELENI PAPADOPOULOU 24/03/2020  0

Έτσι θα φτιάξουν κ αυτά τα μάτια τους για να κοιτάζουν
και τα αυτιά τους για να ακούνε
γιατί έτσι θα ακούν τους χρόνους τους κ τις πνοές τους.
Καθώς θα κοιτάζουν τα δέντρα,
δέντρα θα γίνονται
για να κοιτάζοντας και αυτά στα μάτια.
Ανεβαίνοντας από σύνορο σε σύνορο, από στιγμή σε στιγμή.
Πότε να μην επιστρέψουν στα ίσια τοπία, στα ίδια μονοπάτια.
Η πορεία ευθύς. Πότε ξανά οι ίδιες εικόνες.
Και αυτό μοιάζει με κατάκτηση και κατάκτηση είναι.

«Τα παιδιά
ζωγραφίζουν»:
Κίνηση
προσφοράς σε
...
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μ ΙΧΑΗΛΟΥ 24/03/2020  0

Ημερολόγιο
αυτοπεριορισμο
ύ: Μέρα 9η

Σαν βουνά κ αυτοί σταματούν κάποτε.
Και εκεί που σταματούν οι κορυφές τους,
τα μήκη και τα πλάτη τους
σταματάνε κ οι πνοές κ οι χρόνοι

ΠΑΡΑΘΥΡΟ - 24/03/2020  0

Όπως θα ταξίδευε στον χρόνο, το βλέμμα χάνεται στις κορυφογραμμές
Τείνοντας προς το φαινόμενο.
Τείνοντας προς τις κορυφογραμμές
Φαινόμενο που χάνεται στο χρόνο και στις εσχατιές
καθώς χάνεται και ξεχνιέται
μπορεί και περνει και άλλη μορφή
Όπως θα το ορίσουν οι περιστάσεις

Έφυγε από τη
ζωή ο Αλμπέρ ...
Μ ΕΡΌΠΗ ΜΩΥΣΈΩΣ 24/03/2020  0

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Έτσι περνάει μορφή και χαίρει προσοχής,
Σαν φαινόμενο στην άκρη του κόσμου
Εκεί στο τελευταίο σύνορο αλλά και στο πρώτο. Απόλυτα ομοιώματα που
τείνει στο άπειρο.
απίστευτο θέαμα φωτός ολοκληρώνεται σε όλες τις διαστάσεις.
Όμως όλα αυτά εκεί.
Στις κορυφογραμμές
Πουθενά αλλού. Πότε αλλού.
Καθώς Δεν ακολουθεί τίποτα
Μονάχα χρόνος καθαρός που δεν περιέχει ούτε περιέχεται σε κάτι άλλο
Σαν φως που δεν μπορεί να περιέχει σκοτάδι
ΘΕΑΤΡΟ

Εκεί υφίστανται αυτά και υπάρχουν, στις εσχατιές, στις άκρες και στα
σύνορα
Κορμοστασιές και βράχια ανάκατα.
+ Εγκαίνια στις 30 Σεπτεμβρίου στις 19:30 και μέχρι την 1η Νοεμβρίου
στην eins gallery στη Λεμεσό [Θέμιδος 28, 3036 Λεμεσός]. Ώρες
λειτουργίας Τετάρτη – Παρασκευή 16:00 – 20:00, Σάββατο 11:00 – 16:00 ή
με ραντεβού στο τηλ. 99522977.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

«Η ρομαντική μου ιστορία»:
Έρωτας στο σήμερα
«Το έργο καταπιάνεται με όλα
αυτά που απασχολούν τον
έρωτα σήμερα», αναφέρει η
σκηνοθέτιδα ...
ΚΑΤΕΡΙΝΑ Μ ΙΧΑΗΛΟΥ - 09/03/2020
 0 SHARES

Themidos
Limassol, Cyprus

Directions

View larger map

ΣΤΗΛΕΣ
Η παρουσία της
γυναίκας σε κυπριακές
πηγές του 15ου αιώνα
ΓΡΑΦΕΙ Νάσα Παταπίου
ΣΤΙΣ 16/03 ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μια ζωή γερμανική
ΓΡΑΦΕΙ Μαρία Χαμάλη
ΣΤΙΣ 16/03 ΕΞΩΣΤΗΣ

Γιάννης Οικονομίδης
Map data ©2020
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ΓΡΑΦΕΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΣΤΙΣ 16/03 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ


Γυναίκα πλένει τα χέρια

0
Shares

της, 1662
ΓΡΑΦΕΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
ΣΤΙΣ 16/03 1000 ΛΕΞΕΙΣ

Συμβουλές

ΠΑΡΑΘΥΡΟ

επιβίωσης την
εποχή του

Το «Παράθυρο» είναι το πολιτιστικό ένθετο της εφημερίδας Πολίτης

κορωνοϊού

[Κύπρος] και του διαδικτυακού πόρταλ www.politis.com.cy. Ειδήσεις,

ΓΡΑΦΕΙ Βάλια Καϊμάκη
ΣΤΙΣ 16/03
SOCIAL MEDIA

συνεντεύξεις, συναντήσεις, ρεπορτάζ, ήχοι, εικόνες – κινούμενες και
στατικές, κριτικές προσεγγίσεις, λοξές ματιές. Βλέπουμε το δέντρο, δεν

ATZENTA

χάνουμε το δάσος
Ο Στέλιος Καραμανώλης εκθέτει στην ...
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Μικρά έργα μεγάλων καλλιτεχνών στην γκαλερί Opus 39

You May Also Like
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ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Γιορτάζουμε την Παγκόσμια
Ημέρα Γυναίκας

ATZENTA

Ντοκιμαντέρ για τη Frida Kahlo

Με αφορμή την ημέρα της
γυναίκας που έχει καθιερωθεί στις
8 Μαρτίου, σας παρουσιάζουμε ...

Η Διαχρονική Γκαλερί διοργανώνει
την προβολή του ντοκιμαντέρ για
τη θρυλική μεξιακανή
καλλιτέχνη Frida Kahlo. ...

ΠΑΡΑΘΥΡΟ - 06/03/2018
 2 SHARES

ΠΑΡΑΘΥΡΟ - 10/07/2018
 1 SHARES

ATZENTA

ΘΕΑΤΡΟ

ATZENTA

ΘΕΑΤΡΟ

Cost of Living από τη θεατρική
ομάδα «παράσιτα»
Η θεατρική ομάδα «παράσιτα»
ανεβάζει για τη σεζόν 2019-20 το
βραβευμένο με Πούλιτζερ έργο ...

ΠΑΡΑΘΥΡΟ - 18/09/2019
 0 SHARES

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ο ΘΟΚ φιλοξενεί το έργο
“Στέλλα κοιμήσου”

Excavating Contemporary
Archaeology

Η τέχνη είναι ένα υπαρξιακό
παιχνίδι

Η παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου
της Ελλάδας, Στέλλα
Κοιμήσου που απέσπασε
εγκωμιαστικά σχόλια και
προκάλεσε έντονες ...

Οι Χάρις Επαμεινώνδα, Cristina
Lucas, Hwayeon Nam, Amalie
Smith και Francisco Tropa
συμμετείχαν στο ...

Η θεωρία του Αριστοτέλη ότι “η
ύλη φέρει μέσα της την αρχή της
κίνησης ...

ΠΑΡΑΘΥΡΟ - 25/01/2018
 2 SHARES

ΠΑΡΑΘΥΡΟ - 12/11/2018
 0 SHARES

ΠΑΡΑΘΥΡΟ - 27/02/2020
 0 SHARES

Το «Παράθυρο» είναι το πολιτιστικό ένθετο της εφημερίδας Πολίτης [Κύπρος] και του διαδικτυακού
πόρταλ www.politis.com.cy. Ειδήσεις, συνεντεύξεις, συναντήσεις, ρεπορτάζ, ήχοι, εικόνες – κινούμενες
και στατικές, κριτικές προσεγγίσεις, λοξές ματιές.
Βλέπουμε το δέντρο, δεν χάνουμε το δάσος
-------ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ: Στείλτε μας την δική σας θέση, οπτική ή λεκτικη στο parathyro@politis-news.com
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