
 

 

 

Artists Are The New Athletes 

Εγκαίνια: Κυριακή 20 Ιανουαρίου 2019 │5:00μ.μ – 8:00μ.μ 

Διάρκεια Έκθεσης: 20 Ιανουαρίου – 3 Μαρτίου 2019 

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή, 11:00π.μ - 7:00μ.μ 

                            Σάββατο, 10:00π.μ – 2:00μ.μ 

The Edit Gallery 1 Αγίας Ζώνης, 

                             23 Nicolaou Business Centre,  

                             3026, Λεμεσός, Κύπρος 

 

 

 

Η THE EDIT GALLERY στη Λεμεσό ανοίγει τις πόρτες της για πρώτη φορά και 

παρουσιάζει την ομαδική έκθεση με τίτλο “Artists are the new Athletes” την Κυριακή 

20 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 5:00μμ. 

Η The Edit Gallery είναι μια σύγχρονη γκαλερί έργων τέχνης που μέσα από την παρουσίαση 

ατομικών και ομαδικών εκθέσεων δίδει έμφαση στη σύγχρονη, καλλιτεχνική δημιουργία και 

στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών για τους νέους ανερχόμενους καλλιτέχνες, τη στήριξη των 

ευρύτερων δυνατοτήτων τους καθώς και στην εξελισσόμενη πρακτική των καθιερωμένων 

καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. 

 



Μέσω της πρώτης της έκθεσης “Artists are the new Athletes” θέλει να τονίσει, ότι οι καλλιτέχνες 

για να επιτύχουν δεν χρειάζονται μόνο τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες αλλά και 

ορισμένα ποιοτικά στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τον χαρακτήρα των αθλητών, όπως η 

θέληση, η πειθαρχία αλλά και η αφοσίωση. Η επιτυχία στην τέχνη, όπως και στον αθλητισμό, 

προϋποθέτει εκπαίδευση, ψυχική δύναμη καθώς και πνευματική ισορροπία έτσι ώστε να 

μπορέσει ο καλλιτέχνης, όπως και ο αθλητής, να φτάσει ψηλά επίπεδα αριστείας.  

 

Στην έκθεση λαμβάνουν μέρος 13 καλλιτέχνες από Κύπρο και εξωτερικό. Κάθε εικαστικός 

εκθέτει μέρος της πρόσφατης ατομικής του δημιουργίας η οποία λειτουργεί ως ανεξάρτητη 

παρουσία στο πλαίσιο μιας συνολικής ομαδικής έκθεσης. 

 

 
Στην έκθεση συμμετέχουν: Alec Cumming (UK), Alejandra Atarés (ES), Αντρέας Μ. 

Γεωργίου (CY), Αθηνά Φρεναρίτου (CY), Δάφνη Χριστοφόρου (CY), Ελένη Φύλα (CY), Fatma 

Shanan (IL), John Paul Fauves (CR), Michaela Yearwood Dan (UK), Νίκος Γυφτάκης (GR), 

Ράνια Μπέλου (GR), Spok Brillor (ES) and Vanessa Prager (US). 

 

Η γκαλερί βρίσκεται απέναντι από το Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο στην Λεμεσό.  

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: www.theeditgallery.com 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

The Edit Gallery 

Έλενα Ιωαννίδου | elena@theeditgallery.com | +357 25 251710 


