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3 Ινπιίνπ 2012 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

  Εκθέζεις έργων ηέτνης ζηο Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας  

επ’ εσκαιρίας ηης Κσπριακής Προεδρίας  

  

Με ηδηαίηεξε ραξά ε Hermes Airports αλαθνηλώλεη όηη ζην πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ 

γηα ηελ Κππξηαθή Πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θηινμελεί ζην 

Γηεζλέο Αεξνδξόκην Λάξλαθαο δύν κνλαδηθέο εθζέζεηο έξγσλ ηέρλεο. Η πξώηε 

έθζεζε πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «Από Άθημε ζε Αλαρώξεζε» δηνξγαλώλεηαη ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Πνιηηηζηηθό Κέληξν ηεο Λατθήο Σξάπεδαο θαη παξνπζηάδεη 

δηαδξαζηηθά έξγα ηέρλεο. Πξόθεηηαη γηα έξγα έμη θαιιηηερλώλ από ηελ Κύπξν ηελ 

Διιάδα θαη ηελ Μάιηα πνπ ελζαξξύλνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνλ ζεαηή, 

δεκηνπξγώληαο επράξηζηα ζπλαηζζήκαηα αιιά θαη αθνξκή γηα πξνβιεκαηηζκό, 

εκπινπηίδνληαο, έηζη ηελ εκπεηξία ηνπ επηβαηηθνύ θνηλνύ ζε έλαλ πνιπζύρλαζην 

ρώξν ππεξεζηώλ όπσο είλαη ην αεξνδξόκην. 

 

Η δεύηεξε έθζεζε ε νπνία θέξεη ηνλ ηίηιν «Δθεί πνπ ε Δπξώπε ζπλαληά ηε 

Μεζόγεην» δηνξγαλώλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ  Όκηιν Φίισλ Καιώλ θαη 

παξνπζηάδεη έξγα γιππηηθήο από ζπλνιηθά 16 θαιιηηέρλεο από 11 ρώξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο: ηε Γαιιία, ηελ Ιηαιία, ηε ινβαθία, ηε Βνπιγαξία, ηελ Ιζπαλία, 

ηε Ρνπκαλία, ηελ Πνξηνγαιία, ηε Γεξκαλία, ηελ Διιάδα θαη ηελ Κύπξν. ηόρνο ηεο 

έθζεζεο απηήο, είλαη ε αλάδεημε ηεο πνιηηηζηηθήο δηαζύλδεζεο ηεο Κύπξνπ κε ηελ 

ππόινηπε Δπξώπε κέζα από έξγα ηέρλεο πνπ έρνπλ σο έκπλεπζε ηνπο, ηηο θνηλέο 

αμίεο θαη ηα ηδεώδε ηεο κεγάιεο επξσπατθήο νηθνγέλεηαο.  

 

Καη νη δύν εθζέζεηο είλαη πξνζβάζηκεο ζην επηβαηηθό θνηλό θαη  ζα θηινμελνύληαη 

ζηνπο ρώξνπο ηνπ Γηεζλνύο Αεξνιηκέλα Λάξλαθαο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο 

Κππξηαθήο Πξνεδξίαο, ην Γεθέκβξην ηνπ 2012. Οη δύν απηέο πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο 

απνηεινύλ ηελ νπζηαζηηθή θαη έλζεξκε ππνζηήξημε ηεο Hermes Airports θαη ησλ 

αεξνδξνκίσλ ηνπ ηόπνπ καο ζηελ ηζηνξηθή ζηηγκή ηεο αλάιεςεο ηεο εγεζίαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο από ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία. 
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Φσηνγξαθίεο από ηελ έθζεζε «Από Άθημε ζε Αλαρώξεζε» 
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