ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΘΟΚ,
ΚΥΡΙΑΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΑΘΗΑΙΝΙΤΗ

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι,
Σας καλωσορίζουμε στη Νέα Σκηνή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου.
Πέρασαν περίπου οκτώ μήνες από την ομόφωνη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου εδώ στον ΘΟΚ να προκηρύξει ανοιχτό
διαγωνισμό, μέσω της Ειδικής Επιτροπής, ανταποκρινόμενοι στην
υποχρέωση υλοποίησης των προνοιών της νομοθεσίας Περί του
Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων
Κτιρίων με Έργα Τέχνης και επιδεικνύοντας έμπρακτα και με αυτό τον
τρόπο τη στήριξή μας στον πολιτισμό. Τον προηγούμενο μήνα, και
συγκεκριμένα στις 22 Ιουνίου, ολοκληρώθηκε με την υποβολή 45
εικαστικών προτάσεων η διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού,
αξιολόγησης και τελικής επιλογής για την τοποθέτηση έργων τέχνης στο
νέο κτίριο του ΘΟΚ.
Σε αυτό το σημείο, ασφαλώς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τα λοιπά μέλη
της επιτροπής που συγκροτήθηκε ειδικά γι’ αυτό το σκοπό και η οποία
εργάστηκε υποδειγματικά.

Ευχαριστίες

λοιπόν

για

την

άψογη

συνεργασία και την ευθυκρισία τους στην Κατερίνα Νικήτα, ιστορικό
τέχνης, τον Ευαγόρα Βανέζη, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Εικαστικών
Καλλιτεχνών, τη Σοφία Χατζήπαπα, εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου
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Καλών Τεχνών, και τον Διομήδη Κυθραιώτη, αρχιτέκτονα του κτιρίου του
ΘΟΚ. Ευχαριστίες επίσης στον Γραμματέα της επιτροπής κύριο Σάββα
Χαραλάμπους και σε όλα τα μέλη του διοικητικού προσωπικού του ΘΟΚ
που αγκάλιασαν και στήριξαν την ενέργεια αυτή.
Ο δημόσιος χώρος είναι το κατεξοχήν πεδίο συνύπαρξης, αφού κανείς
δεν μπορεί να αποκλείσει κανέναν, και, ως τέτοιος, αποτελεί ο ίδιος
δημόσιο, κοινό αγαθό. Σε έναν τέτοιο χώρο το βλέμμα κινείται –ή πρέπει
να κινείται– ελεύθερα, ζυγίζει, επεξεργάζεται, οικειοποιείται, μεταπλάθει,
ερμηνεύει. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ένας τέτοιος χώρος είναι δικός μας ή
γίνεται δικός μας.
Γιατί είναι σημαντική η τοποθέτηση έργων τέχνης σε δημόσια κτίρια;
Πέρα από την αναγνώριση, εκ μέρους της πολιτείας, της αξίας και της
σημασίας των εικαστικών τεχνών και των ανθρώπων που τις υπηρετούν,
μια τέτοια στρατηγική και νομοθετημένη χειρονομία δείχνει εξωστρέφεια,
αλλά έχει και μια ξεκάθαρα παιδευτική και ψυχαγωγική διάσταση.
Αναλαμβάνουμε όλοι μας (δημόσιοι φορείς, κρατικοί οργανισμοί,
υπουργεία, κ.ο.κ.) ένα μερίδιο ευθύνης, διαδραματίζοντας ενεργητικά
έναν άτυπο καλλιτεχνικό ρόλο, κάτι σαν δημόσιοι σκηνογράφοι ή
επιμελητές δημόσιων γκαλερί, δημιουργώντας έτσι ένα σκηνικό όπου οι
πολίτες

θα

μπορούν

να

αναπαύονται,

να

απολαμβάνουν,

να

συνυπάρχουν με τους άλλους, να ζουν λίγο αλλιώς.
Μια τέχνη δημόσια που μας βοηθά να ανοίξουμε ένα διάλογο με την ίδια
την τέχνη μέσω ενός έργου, με το αστικό περιβάλλον, με την εποχή και
την Ιστορία μας, με τους συνανθρώπους μας. Με τον ίδιο μας τον εαυτό.
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Στον δημόσιο χώρο εκπαιδεύεται η ματιά μας, ακονίζεται το αισθητήριό
μας, πλάθουμε μια αφήγηση είτε αναπάντεχα, απρόβλεπτα προσωπική,
ιδιωτική, είτε αδιαπραγμάτευτα συλλογική. Εμπλουτίζουμε το γούστο και
τη φαντασία μας. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε εντέλει να μην είναι τα
κτίρια αυτά που εμπλουτίζονται, αλλά εμείς οι ίδιοι.
Ας μην επιτείνω άλλο την αγωνία σας όμως και ας ανακοινώσω τα
αποτελέσματα του διαγωνισμού.
Επελέγησαν δύο Έργα για να κοσμούν το νέο κτίριο του Θεατρικού
Οργανισμού Κύπρου. Το Έργο 1 φέρει τίτλο «Η Μνημοσύνη και ο
Υποβολέας» και εκπροσωπείται από τον Σωκράτη Σωκράτους το οποίο
θα τοποθετηθεί στο εσωτερικό τρίγωνο μεταξύ φουαγέ, Κεντρικής
Σκηνής και γραφείων. Την εικαστική ομάδα απαρτίζουν οι εικαστικοί
Σωκράτης Σωκράτους η Μαρία Λοϊζίδου και ο Αρχιτέκτονας Σωκράτης
Στρατής. Το Έργο 2 φέρει τον τίτλο «Κύτταρα»

του Θεόδουλου

Γρηγορίου και το οποίο θα τοποθετηθεί στο χώρο αριστερά από την
κύρια είσοδο του κτιρίου. Βραβεία 2ης καλύτερης συμμετοχής λαμβάνουν
η Μαρία Λιανού για το έργο «Η ισορροπία της στιγμής» και ο Φάνος
Κυριάκου για το έργο «Street Lamp». Σας συγχαίρουμε θερμά.
Συγχαίρουμε επίσης όλους τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στον
διαγωνισμό με εμπνευσμένες δημιουργίες, επαληθεύοντας το υψηλό
επίπεδο των εικαστικών τεχνών στη χώρα μας.
Σας ευχαριστώ
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