
 

 

 

 

ΛΕΥΚΗ ΣΑΒΒΙΔΟΥ 

Cinderella, Don’t Forget to Take Your Meds 

Εγκαίνια παρουσία του καλλιτέχνη: Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2022 │18:30 – 22:00 
 
* Σε μια προσπάθεια να διατηρήσουμε την ασφάλεια και να συμμορφωθούμε με τις οδηγίες της 
κυβέρνησης και με τον περί Λοιμοκαθάρσεως νόμο, ο μέγιστος αριθμός ταυτόχρονης παρουσίας 
επισκεπτών θα είναι περιορισμένος 
 
Διάρκεια Έκθεσης: 11 Μαρτίου 2022 – 10 Απριλίου 2022 
 
The Edit Gallery 1 Agias Zonis str., 23 Nicolaou Pentadromos Centre, 3026, Limassol, Cyprus 
 
Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Παρασκευή, 15:00 – 19:00 

                                 Σάββατο, 10:00 – 13:00 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Cinderella, Don’t Forget to Take Your Meds, 2022 
Acrylic on found portrait | 26 x 31 cm 
Courtesy of the artist and The Edit Gallery 

 

 

Η Edit Gallery είναι στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει την ατομική έκθεση της Λευκής 

Σαββίδου, ‘Cinderella, Don’t Forget to Take Your Meds’. 

Η Λευκή Σαββίδου είναι Κύπρια εικαστικός, εικονογράφος, συγγραφέας και tattoo artist. Ως κύριο μέσο 

στην πολυσχιδή δουλειά της χρησιμοποιεί το κείμενο, και επικεντρώνεται στις ανθρώπινες σχέσεις, και 

τις αντιλήψεις για τη ζωή στον 21ο αιώνα. Απευθύνεται με αμεσότητα στους θεατές και στοχεύει στο να 



 

 

μας προβληματίσει για πεποιθήσεις και θέματα που αφορούν τη σύγχρονη κοινωνία και την 

καθημερινότητα που ζούμε. Η χρήση κειμένου σε συνδυασμό με την εικόνα βοηθά την καλλιτέχνη να 

προκαλέσει αντίδραση και να ξεκινήσει έναν θεωρητικό, εσωτερικό  διάλογο με τον θεατή μεταφέροντας 

κοινωνικά μηνύματα.  

Η έκθεση ‘Cinderella, Don’t Forget to Take Your Meds’, είναι η δεύτερη ατομική έκθεση της Λευκής 

Σαββίδου. Σε αυτή την έκθεση η καλλιτέχνης εξερευνά την έννοια του χρόνου μέσω του επίκτητου νου 

- αυτού που αντιλαμβάνεται υποκειμενικά το τώρα, το παρελθόν και το μέλλον, και του απροσδιόριστου 

που έχει την ικανότητα να μας ταξιδεύει στη σφαίρα της αιώνιας ύπαρξης. Μέσα από τα έργα της 

έκθεσης ο θεατής μεταφέρεται σε μια κατάσταση όπου ο χρόνος μένει ακίνητος και το παρόν, το 

παρελθόν και το μέλλον δεν ξεχωρίζουν μεταξύ τους. Αποτέλεσμα αυτής της μετάβασης στο σημείο 

χωρίς ρέοντα χρόνο, είναι να εγείρεται το ερώτημα κατά πόσο ο χρόνος είναι στην πραγματικότητα μια 

γραμμική διαδικασία, όπως την αντιλαμβάνεται ο ανθρώπινος νους ή μια ψευδαίσθηση. 

Η καλλιτέχνης μέσω των έργων της, δομεί μια αφήγηση, που παραπέμπει στη μάχη των 

συναισθημάτων της, μια παρατεταμένη θλίψη, μια ανάγκη, μια δυσαρέσκεια, σε συνδυασμό με έντονο 

σαρκασμό. Εκμυστηρεύεται την προσωπική της ευαισθησία, ελπίζοντας να ανοίξει μια πύλη οικειότητας 

με τον θεατή, τον οποίο προσκαλεί σε μια ανοιχτή συζήτηση για τη θέση μας στον κόσμο.  

 

Την έκθεση επιμελείται η Ελένη Αγκαστινιώτου  

 

Σχετικά με την καλλιτέχνη  

 

H Λευκή Σαββίδου (γ. 1990) γεννήθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου. Σπούδασε εικονογράφηση στο 

Πανεπιστήμιο Middlesex. Από το 2011 έχει λάβει μέρος σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο, 

το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελλάδα. Έχει συνεργαστεί με διεθνείς εταιρείες όπως η Bucketfeet και η 

HarrrimanSteel Advertising Agency και πρόσφατα επιλέχθηκε για να σχεδιάσει μια συλλεκτική φιάλη 

περιορισμένης έκδοσης για το Οινοποιείο Βουνί Παναγιά. Η δουλειά της έχει επίσης εμφανιστεί σε 

πολλά περιοδικά, ανεξάρτητα zines και εκδόσεις. Αυτή τη περίοδο βρίσκεται στη διαδικασία της 

σκηνοθεσίας ενός θεατρικού έργου που έγραψε η ίδια με τίτλο ‘Τα Μυστικά Ημερολόγια Μιας μη 

Καπνίστριας’. Θα συνεχίσει να ασχολείται με τη συγγραφή με μεταπτυχιακό στο University College του 

Δουβλίνου. 

 

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

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

 

The Edit Gallery 

+357 25 251710 

info@theeditgallery.com  

i: @the_editgallery 

fb: theeditgallery 

theeditgallery.com  


