Τν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ θαη ε Έδξα ΟΥΝΕΣΚΟ γηα ηελ Θζόηεηα
θαη Ελδπλάκσζε ησλ Φύισλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θηινμελεί
ηελ έθζεζε έξγσλ ηέρλεο «Washing-Up Ladies»
Λευκωσία, 1 Σεπτεμβρίου 2010
Τελ έθζεζε έξγσλ ηέρλεο Washing-Up Ladies, κε έξγα ησλ δσγξάθσλ Λίαο Λαπίζε θαη
Θσάλλαο Καθαξίδνπ ηεο νκάδαο Τέρλεο Washing-Up Ladies ηεο Κύπξνπ, ζα θηινμελήζεη ην
Παλεπηζηήκην Κύπξνπ από ηηο 15-29 Σεπηεκβξίνπ 2010. Η έθζεζε ζα αλνίμεη ηηο πύιεο ηεο ζην
θνηλό ηελ Τεηάξηε, 15 Σεπηεκβξίνπ 2010 θαη ώξα 7.30 κ.κ. ζηνλ πξνζάιακν ηεο Αίζνπζαο
Τειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (Καιιηπόιεσο). Τα εγθαίληα ηεο έθζεζεο ζα ηειέζεη ν Πξύηαλεο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, Καζεγεηήο Σηαύξνο Α. Ζέληνο.
Οη Washing – Up ladies αγσλίδνληαη κέζα από ηελ Τέρλε ζην μέπιπκα ησλ ηδεώλ πνπ ζέινπλ ηηο
ζρέζεηο εμάξηεζεο θαη εμνπζίαο λα δηαησλίδνληαη εηο βάξνο ηεο γπλαίθαο. Δηαθεξύζζνπλ κέζα
από ηηο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ηέρλεο «Sorry to burst your bubble but gender issues still
unresolved (2010)» ζηνρεύνληαο ζηελ ππέξβαζε ησλ αξλεηηθώλ ζηεξενηύπσλ εηο βάξνο ηεο
γπλαίθαο αιιά θαη ζηε δηάξξεμε ησλ δνκώλ πνπ ηα αλαπαξάγνπλ, κέζα από ην ζπκβνιηζκό κε
ην ζπάζηκν ησλ ξνδ κπαινληώλ κε ηα ςειά ηαθνύληα ησλ θνξηηζηώλ πνπ ηα παηνύλ.
Μεηαθέξνπλ κελύκαηα πνπ απνδνκνύλ ην θαζηεξσκέλν πξνθίι ηεο λεθάιηαο γπλαίθαο πνπ
θαξηεξεί λα ηεο δώζνπλ ηζόηεηα: απηνζαξθάδνληαη, πξνβάιινπλ ην αξλεηηθό πξόηππν θαη
αληηζηέθνληαη κε πξάμε θαηαζηξνθήο ηνπ. Η ηέρλε ηνπο δελ είλαη δηακαξηπξία αιιά Δξάζε κε
πνιιαπινύο ζπκβνιηζκνύο.
Τν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ θαη ε Έδξα ΟΥΝΕΣΚΟ γηα ηελ Θζόηεηα θαη Ελδπλάκσζε ησλ Φύισλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ ζπκβάιιεη κε ηε δηνξγάλσζε απηή θαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ηόκνπ κε
ηα έξγα ησλ δσγξάθσλ Λίαο Λαπίζε θαη Θσάλλαο Καθαξίδνπ ηεο νκάδαο Τέρλεο Washing-Up
Ladies, ζηελ πξνβνιή ησλ ηδεώλ θαη ηεο δξάζεο ηεο, εθπιεξώλνληαο έηζη βαζηθνύο ζηόρνπο ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηεο. Η έθδνζε κε ηα έξγα ηέρλεο ηεο νκάδαο Washing-Up Ladies, όπσο θαη ε
έθζεζε ησλ έξγσλ απηώλ είλαη έλα ηζρπξό βήκα ελζπλαίζζεζεο, αλαζηνραζκνύ θαη αληίδξαζεο

ζηηο δεδνκέλεο ζρέζεηο θαη δνκέο δύλακεο θαη εμνπζίαο κεηαμύ ησλ θύισλ ζηε ζύγρξνλε
θνηλσλία.
Η έθζεζε έξγσλ ηέρλεο Washing-Up Ladies ζα είλαη αλνηθηή γηα ην θνηλό θαζεκεξηλά, από ηηο
8:00 π.κ.-6.00 κ.κ.
Τέινο αλαθνίλσζεο

