
Εάν έχετε μια ιστορία να πείτε ή φωτογραφίες όπου θα ήταν πιθανών να σκαναριστούν ή να 
παραχθούν αντίγραφα αυτόν, για να τις χρησιμοποιήσω για την έκθεση μου – παρακαλώ μην 
διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου. Θα είμαι περισσότερο ευτυχής να σας επισκευτώ στον τόπο 
διαμονής σας με αποτέλεσμα να έχω μια πλήρης και σαφής επικοινωνία από την εξομολογιση σας, 
εγγυώντας την διαπιστευμένη συνεισφορά σας, για εσάς και την οικογένεια σας. Χωρίς τη βοήθειά 
σας δεν θα μπορέσω να πω την πλήρη ιστορία... Constantinos Emmanuelle
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Οι φωτογραφίες σε αυτές τις σελίδες αποτελούν ένα μικρό 

δείγμα από τις εικόνες που ελπίζω να αναπαράγω και να 

παρουσιάσω 2014. Οι φωτογραφίες σαρώθηκαν με άδεια τον 

ιδιοκτητών με τη χρήση προηγμένης τεχνολογίας και ως εκ 

τούτου αποφεύγοντας κάθε άγχος ή ανησυχία σχετικά με 

τη διαχείριση των φωτογραφιών.

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Ένας φόρος τιμής στην πατρίδα των γονιών μου

Ως καλλιτέχνης πάντα έχω μία έλξη 
προς την πατρίδα τον γονιών μου 
την Κύπρο και ειδικότερα, όσο αφορά 
την μοναδική πολιτιστική κληρονομιά 
και τις παραδόσεις της. Η τελευταία 
καλλιτεχνική μου δουλειά βασίζεται 
σε ιστορίες του παρελθόντος, όπως 
αναφέρουν ηλικιωμένοι Κύπριοι που 
θεωρώ πως είναι η τελευταία γενιά όπου 
πραγματικά έχει ζήσει και δεί έναν τρόπο 
ζωής στο νησί που έκτοτε εξαφανίστηκε.  
Αυτός ο τρόπος ζωής υπήρχε στο νησί 
για αιώνες μέχρι τη δεκαετία του ’50 και 
με πολλούς τρόπους και παραδείγματα 
είχαν μια αυθεντική Κύπρο και έναν 
αυθεντικό τρόπο ζωής. Για πολλούς, 
ο τρόπος ζωής στην Κύπρο άλλαξε 
για πάντα μετά την ΕΟΚΑ, την 
ανεξαρτησία απο την Tουρκική 
εισβολή και ακόμη περισσότερο, 
μετά την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον 
τουρισμό και την παγκοσμιοποίηση.

Σχεδιάζω την επόμενη καλλιτεχνική 
μου έκθεση για το 2014, φωτογραφίες 
και ένα νέο βιβλίο για παιδιά που 
αποτίει φόρο τιμής στην γενιά των 
γονιών μου και το τέλος μιας εποχής. 
Η έκθεση φωτογραφίας βασίζεται σε 
αντίγραφα από παλιές φωτογραφίες – 
σκαναρισμένες φωτογραφίες ανθρώπων 
από φωτογραφικά άλμπουμ - που 
απεικονίζουν τη ζωή στην Κύπρο πριν 
από τη δεκαετία του ’50.

Η έκθεση αυτή θα είναι η πρώτη του 
είδους της στην Αυστραλία και θα 
προσφέρει στον επισκέπτη μια μοναδική 
και σημαντική ματιά του παρελθόντος. 
Το πιο σημαντικό είναι πως η έκθεση 
ελπίζουμε να διδάξει τους νέους  για 
το χρονικό διάστημα στην Κύπρο, όταν 
οι άνθρωποι που είχαν πολύ λιγότερα 
στη ζωή τους, είχαν περισσότερο 
περιεχόμενο και ευγνώμοσύνη.

Ε
υγ

εν
εί

ς 
φ

ω
το

γ
ρα

φ
ία

 α
π
ό 

Μ
ιλ

τι
άδ

η 
κα

ι Π
αν

αγ
ιώ

τα
 Ν

εο
φ

ύτ
ου

Ph
ot

o 
co

ur
te

sy
 o

f M
ar

ia
 F

ra
ng

ou

Ph
ot

o 
co

ur
te

sy
 o

f F
ro

sa
 N

eo
fy

to
u


