Works exhibited at the Educational House of the Leventio Municipal Museum Nicosia, as part of
the exhibition- ‘Space, Colour, City. The city as a large home’, April 2013

Damianos Zisimos
Δαμιανός Ζήσιμου
Η διαμόρφωση της ψυχής
Soul Formation
Τρισδιάστατο έργο, Μικτή Τεχνική
3D artwork, Mixed Media
Η παρουσίαση του προσωπικού χώρου του ατόμου που διαμορφώνει τον εσωτερικό και
εξωτερικό του κόσμο.
A representation of one’s private space is created which acts as the formation of their internal
and external world.

Saed Musleh
Χωρίς Τίτλο
Untitled
Ζωγραφική
Painting
Μια εικαστική ερμηνεία της καθημερινότητας των Παλαιστινίων και της αγάπης τους για την
πατρίδα τους.
An artistic representation of the daily life of Palestinians Daily Life and their love for their
homeland.

Norbet Pivarci
Το φαινόμενο των αστέγων
Homelessness
Ζωγραφική
Painting
Οι οικονομικές καταστάσεις μπορούν να αυξήσουν και το φαινόμενο των αστέγων που μπορεί
να οδηγήσει σε αποξένωση και σε συναισθήματα απόλυτης μοναξιάς.
Economic situations can augment the phenomenon of homelessness, which in turn can lead to
isolation and to sentiments of absolute loneliness.

Χρυστάλλω Παναγιώτου, Μυρτώ Τσοκκά, Ελίνα Αϊτίδου, Ανθούλα Κυριακίδη, Μαρία Κοτζιά,
Ελένη Νικολάου, Νικόλας Αναστασίου, Ανδρέας Αριστοδήμου, Σοφοκλής Πολυβίου,
Παναγιώτης Νεοκλέους, Μαρία Μολόντοβα
Christalo Panagiotou, Mirto Tsokka, Elina Aitidou, Anthoula Kiriakidi, Maria Kotzia, Eleni Nikolaou, Nikos
Anastasiou, Andreas Aristodimou, Sofoklis Poliviou, Panagiotis Neokleous, Maria Molontova
Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, καθηγητής Αντρέας Παρασκευάς
St George Lyceum Larnaca, teacher- Andreas Paraskevas
Διαγωνισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Competition of the Ministry of Education and Culture
Το σπίτι της Ιστορίας μου
The home of my history
Μικτή τεχνική
Mixed Media
Αύτη η εικόνα παρουσιάζει μια καινούργια ερμηνεία της τοιχογραφίας του Δραγουμάνου Χριστοφάκη
Κωνσταντίνου και της οικογένειας του στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου της Άρπερας (1747), καθώς ο ίδιος
προσφέρει την εκκλησία στον Άγιο. Η ομάδα των μαθητών χρησιμοποίησε διάφορα υλικά για να φτιάξει ένα
μεγάλων διαστάσεων έργο μικτής τεχνικής της ιστορικής αυτής τοιχογραφίας του αγιογράφου Φιλαρετού. Αυτό
είναι μια εικόνα αυτού του έργου.

This image presents a reinterpretation of a wall painting of the Cypriot dragoman Christofakis
Constantinou and his family at the church St George of Aspera (1747), as he is offering the
church itself as a gift to the saint. The team of students used various materials and made
another large mixed media interpretation of this historic wall painting by iconographer
Philaretos. This is an image of that work.

Ιωαννα Χατζηπιερή, Παναγιώτα Κολασμένου, Μαρία Μελά
Ioanna Hatzipieri, Panagiota Kolasmenoy, Maria Mela
Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας, καθηγητής Αντρέας Παρασκευάς
St George Lyceum Larnaca, teacher- Andreas Paraskevas
Διαγωνισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Competition of the Ministry of Education and Culture
Χωρίς Τίτλο
Untitled
Ζωγραφική
Painting
Χρησιμοποιώντας μια εικονική αναπαράσταση μιας Κύπριας γυναικείας φιγούρας η σχέση μας
με το πώς αντιλαμβανόμαστε την έννοια του σπιτιού προβληματίζεται.
Using an iconic image of the Cypriot female figure questions of our relationship to the notion of
the home are created.

Daria Erokhina
Α - φύσικο περιβάλλον
Un - natural habitat
Μικτή τεχνική
Mixed media
Παρουσιάζεται μια μονότονη πλευρά της πόλης που κάνει τον άνθρωπο να νιώθει
παγιδευμένος.
A monotonous side of city, which makes the human being feel uncomfortable and trapped is
represented.

Αναστασία Ιγνατίου
Anastasia Ignatiou
Ταυ-τό-τη-τα
I-Dent-ity
Μικτή τεχνική
Mixed media
Μια έκφραση για το πώς η μνήμη διαμορφώνει την ταυτότητα μας και οι διασυνδέσεις που
δημιουργούνται μέσα από το περιβάλλον του σπιτιού και των σχέσεων μας με τους ανθρώπους
που το αποτελούν.
The understanding of how memory shapes our identity and the links, which are created between
the environment of the home and our connection to the people who shape that home.

Μαρίνα Ανδρέου
Marina Andreou
Το σώμα ως το σπίτι του εαυτού μας
The body as a home of our self
Γλυπτό, Φωτογραφία
Sculpture, Photograph
Ένας παραλληλισμός δημιουργείται παρουσιάζοντας το ανθρώπινο σώμα ως το σπίτι του
εαυτού μας και η εστία της ψυχής μας.
A parallel is created with the understanding of the human body as the home of our self and as a
shelter for our soul.

Agata Cerak
Η καρδιά της πόλης
The heart of the city
Μικτή Τεχνική
Mixed Media
Η μεταμόρφωση ενός πολυσύχναστου κέντρου της πόλης σε ένα νεκρό και ερειπωμένο μέρος .
Ένας χώρος κλειστών καταστημάτων και ελάχιστων ανθρώπων.
The transformation of an urban center to a dead and deserted place. A place of empty shops
and hardly any people.

Δήμητρα Νικοδήμου
Demetra Nikodemou
Η βαλίτσα
The suitcase
Μικτή Τεχνική
Mixed media
A suitcase is a medium for carrying our things and our personal experiences, from one place to
another.
Μια βαλίτσα χρησιμοποιείτε για να μεταφέρουμε τα πράγματα μας μαζί με τις προσωπικές μας
εμπειρίες , από το ένα μέρος στο άλλο.

Πέτρος Σιδερά
Petros Sidera
Στο περιθώριο της πόλης
At the Margins of the city
Φωτογραφία
Photography
Η περιθωριοποίηση του ατόμου μέσα στη χαοτική κοινωνία του σήμερα.
The marginalization of a the human being in today’s chaotic society.

Ελένη Χανδριώτου
Eleni Chandreotou
Ανάσες της νύχτας
Breaths of the night
Βίντεο
Video
Η αντίθεση μεταξύ των δύο πλευρών της πόλης. Πώς αλλάζει η πόλη από μέρα σε νύχτα.
The contrast between the two sides of the city. How the city changes from daytime to nighttime.
Διαγωνισμός του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
Competition of the Ministry of Education and Culture

Ραφαελία Προκοπίου
Rafaelia Procopiou
Ένα εγκαταλελειμμένο χωριό
Abandoned Village
Ζωγραφική
Painting
Αυτό το έργο έχει εμπνευστεί από το εγκαταλειμμένο χωριό του Αγίου Σωζόμενου στην επαρχία
της Λευκωσίας.
This work has been inspired by the abandoned village of Ayios Sozomenos in the Nicosia
district.

Μαριάνα Τσελέπα
Mariana Tselepa
Εγκαταλειμμένα σπίτια
Abandoned houses
Ζωγραφική
Painting
Το έργο αυτό έχει δημιουργηθεί μέσα από μια εξερεύνηση άδειων σπιτιών μέσα στην πόλη της
Λευκωσίας.
This work has been created through an exploration of empty homes within the city of Nicosia.

Στεφανία Χαραλαμπίδου
Stefania Charalambidou
Ανώνυμο
Untitled
Γλυπτό
Sculpture
Μια ανταπόκριση στην υψηλή χρήση του αυτοκινήτου στην Κύπρο και για το πώς οι άνθρωποι
καταλήγουν να βλέπουν την πόλη τους μέσα από την αντανάκλαση της στο πλαϊνό καθρεφτάκι
του αυτοκινήτου.
A reflection on the way people in Cyprus through their high use of the car end up viewing their
own hometown through the reflection of their car’s side mirror.

Μερόπη Λαδά
Meropi Lada
Ανώνυμο
Untitled
Ζωγραφική
Painting
Η αντανάκλαση της ενέργειας του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από το χρώμα.
Reflecting the energy of nature through colour.

Αναϊς Χρυσάνθου
Anais Xrisanthou
Ανώνυμο
Untitled
Ζωγραφική
Painting
Μια παρουσίαση το πώς οι έφηβοι βιώνουν τις πολυφασικές πλευρές της σημερινής κοινωνίας.
Presenting how teenagers experience the multifaceted sides of today’s society.

Δέσπω Θεοδούλου
Despo Theodoulou
Οι ρίζες της ζωής μου
The roots of my life
Γλυπτό
Sculpture
Δίνοντας έμφαση στους δυνατούς δεσμούς που έχουμε με την οικογένεια στην Κύπρο μέσα από
τη χρήση υλικών όπως το μέταλλο και ο γύψος.
Emphasizing the strong bond with the family in Cyprus through the use of solid material such as
metal and plaster.

Πέτρος Αυγουστίνου
Petros Avgoustinou
Μακριά από το σπίτι μου
Away from my House
Φωτογραφία
Photography
Η ζωή των μεταναστών στη Κύπρο.
The life of immigrants in Cyprus.

Στυλιανή Δημητρίου
Styliani Demetriou
Μνήμες
Memories
Φωτογραφία
Photography
Φωτογραφικές λεπτομέρειες της πόλη μας- Λευκωσία.
Photographic close ups of our home town- Nicosia.

Olga Kripostna
Αναδρομή στο παρελθών
Flashback
Ζωγραφική
Painting
Μνήμες και γεγονότα από διαφορετικά στάδια της νεαρή μας ηλικία παρουσιάζονται ως κάτι το
πολύτιμο σε αυτή τη ζωγραφιά. Η πολυτιμότατα τους συμβολίζεται και μέσα από τη χρήση του
χρυσού χρώματος.
Past events and memories from different stages of youth are portrayed as precious in this
painting. The preciousness of these memories is also symbolized through the use of the gold
colour.

Κυπαρισσούλα Σάββα
Kyparissoula Savva
Ουτοπία
Utopia
Σχέδιο
Drawing
Με πηγή έμπνευσης αρχιτεκτονικά σχέδια ενός σπιτιού στη δομική του μορφή, παρουσιάζεται
ένα φαντασιακό και ουτοπικό περιβάλλον.
Inspired by architectural drawings of the physical home an imaginary, utopian world is
presented here.

Σοφία Ππαλή
Sofia Ppali
Το σπίτι μου, η πόλη μου
My home-town
Βίντεο
Video
Μέσα από μια βόλτα που αρχίζει από ένα πολύ προσωπικό μέρος και επεκτείνεται σε μια πιο
γενική εξερεύνηση της γειτονιάς και της πόλης, πολλαπλές έννοιες του τι σημαίνει σπίτι και
οικείος χώρος παρουσιάζονται.
Through a walk that starts from a very personal perspective and that moves to a more general
navigation of the neighbourhood and the city, multiple notions of home and of familiar place are
demonstrated.

Έλενα Χαραλάμπους
Elena Charalambous
Εμμονή
Obsession
Φωτογραφία/ Εγκατάσταση
Photography/ Installation
Μέσα από τη διαμόρφωση του προσωπικού μας χώρου παρουσιάζεται η έννοια της εμμονής
για κάποιον που αγαπάς αλλά δεν μπορείς να έχεις.
How the use of personal space can demonstrate an obsession with someone who we cannot
have but still love.

