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Το Σπίτι της Κύπρου, το Μορ-
φωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας στην Αθήνα, συνεχίζοντας 
την πορεία του στο σύγχρονο πολιτιστικό 
γίγνεσθαι και στο πλαίσιο του εικαστικού 
του προγράμματος για το 2016, παρουσιάζει 
την ατομική έκθεση του Γιώργου Κυπρή με 
τον τίτλο «Eικονοκλαστικές Ασκήσεις», 
σε επιμέλεια της κριτικού τέχνης Μαρίας 
Μαραγκού.

Ο Γιώργος Κυπρής, καλλιτέ-
χνης με μακρά καλλιτεχνική πορεία, στο 
νέο αυτό σώμα δουλειάς που ετοίμασε, 
επιχειρεί να σχολιάσει με έντονα καυστικό 
τρόπο όποια μορφή εξουσίας έχει συντελέ-
σει διαχρονικά στην εξέλιξη της κοινωνίας. 
Συσχετίζοντας τη θρησκεία με την πολιτι-
κή, δημιουργεί έργα τα οποία οικοδομούν 
καταιγιστικά και επίκαιρα ερωτήματα για 
την επιρροή που ασκεί αυτή η σχέση στις 
κοινωνίες.

Ευχαριστίες οφείλονται στην  
A.E.  τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατί-
ας κ. Κυριάκο Κενεβέζο για το γνήσιο ενδια-
φέρον και την εμπιστοσύνη του, στις Πολιτι-
στικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας 
για την αδιάλειπτη υποστήριξη και στην 
Εταιρεία Φίλων του Κυπριακού Πολιτιστικού 
Κέντρου «Το Σπίτι της Κύπρου» για τη συ-
νεχή και αμέριστη στήριξή της.

Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε 
στον ραδιοφωνικό σταθμό BHMA FM 99,5, 

The House of Cyprus, the 
Cultural and Educational Office of the 
Embassy of the Republic of Cyprus in 
Athens, continuing its course through the 
contemporary cultural scene and within the 
framework of its 2016 visual arts program, 
presents the Yorgos Kypris’ solo exhibition 
“Iconoclastic Exercises”, curated by art 
critic Maria Marangou. 

In his new series of works, 
Yorgos Kypris, an artist with a long creative 
career, attempts, in a bold caustic man-
ner, to comment on any form of power that 
has contributed over time to the develop-
ment of society. Associating religion with 
politics, he creates compositions that raise 
powerful and relevant questions about the 
influence that such a relationship impacts 
in societies.

Thanks are due to his Excel-
lency the Ambassador of the Republic of 
Cyprus, Mr. Kyriakos Kenevezos, for his 
genuine interest and trust, to the Cultural 
Services of the Ministry of Education and 
Culture of the Republic of Cyprus for their 
uninterrupted subvention, as well as to the 
Society of Friends of the Cultural Centre 
“The House of Cyprus” for their unreserved 
support. 

Warm thanks are also due to 
our media sponsors, the radio station VIMA 
FM 99,5, Athens Voice and the web portal 
Popaganda. 

ForewordΠρόλογος
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στην Athens Voice καθώς και τον ιστότοπο 
ενημέρωσης Popaganda για τη χορηγική 
τους υποστήριξη στην επικοινωνία.

Ιδιαίτερες και θερμές ευχα-
ριστίες απευθύνω προς τον Γιώργο Κυπρή 
που μας εμπιστεύτηκε την νέα εικαστική 
του πρόταση, την Μαρία Μαραγκού για την 
επιμέλεια και την άριστη συνεργασία, κα-
θώς και τους Σταύρο Καβαλλάρη, ιστορικό 
τέχνης–επιμελητή και Διονύση Τζαρέλλα, 
φιλόσοφο, για τα κείμενά τους.  

Μαρία Παναγίδου

Μορφωτικός Σύμβουλος

My heartfelt and special thanks 
are expressed to the artist Yorgos Kypris who 
has entrusted us his new art project, to the 
curator of the exhibition Maria Marangou for 
the excellent collaboration, as well as to art 
historian and curator Stavros Kavalaris and 
to philosopher Dionyssis Tzarellas for the 
inspired texts of this catalogue.

Maria Panayides
Cultural Councellor
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Ο καλλιτέχνης και οι ασκήσεις 
του παραπέμπουν σε έναν ρηξικέλευθο ει-
κονολάτρη που δημιουργεί νέους χώρους, 
καταργεί και επαναφέρει τον διάλογο της 
τέρψης και της πικρίας, με μια μεγάλη σειρά 
ετερόχρονων, ασύγχρονων αφηγήσεων.    

 Το κέφι του Γιώργου Κυπρή 
ανεξάντλητο, ο θυμός του απέναντι σε γε-
γονότα και καταστάσεις επίσης, η διάθεσή 
του να παίξει με τα αισθήματά του και τα 
αισθήματα του θεατή του, απεριόριστη. Τι 
άλλο μπορεί να ορίζει τον καλλιτέχνη που 
δεν επιθυμεί να παραμείνει στην πολυθρόνα 
του, αναμασώντας το οικείο παρελθόν ή ψευ-
το-παίζοντας με τα κεκτημένα, εκτός από το 
πάθος;

 Τα εικονοστάσια που δημιουρ-
γεί, ένα ολόκληρο θέατρο, ενίοτε τα αντλεί 
ως καρικατούρα από τις φόρμες του θεάτρου 
σκιών και έχουν σαν στόχο τους έναν λαϊ-
κότροπο ελληνο-ορθόδοξο πολιτισμό, με τις 
εκκλησίες, τους επιταφίους αλλά και τα δυ-
τικότροπα αγγελάκια που ίπτανται. Όσο για 
την ωραία αμερικανικής καταγωγής κούκλα 
barbie, το αντικείμενο του πόθου δύο τουλά-
χιστον γενεών παιδιών, συνθέτει, για τον Κυ-
πρή, μια ολόκληρη σειρά αφηγήσεων όπου το 
παιγνίδι  παίρνει τη θέση του ανθρώπου, στις 
μεταμφιέσεις και τους ρόλους που υποδύεται.

Τι σημαίνουν όλα αυτά; Μια 
διάθεση μετα-ποπ που παράγει, ωστόσο, ο 
καλλιτέχνης μέσα από τη γνώση της επίση-
μης τέχνης. Για όσους θυμούνται το περι-
εχόμενο  της οριακής έκθεσης του ΜΟΜΑ 
του 1991, στα χρόνια της διεύθυνσης του 
Richard Oldenburg, «High and Low», και τις 
σχέσεις που ανέπτυξαν οι καλλιτέχνες με 
τον πολιτισμό της πόλης και τη λαϊκή κουλ-
τούρα, παραμένει αυτονόητη η σύνδεση της 
ιδέας, όποια και αν είναι, και του κώδικα της 
υλοποίησής της.

Εδώ, ο Γιώργος Κυπρής ανα-
φέρεται σε μια λαϊκή παράδοση την οποία 
κριτικάρει με έναν προσωπικό τρόπο και την 
οποία δημιουργεί μέσα από τις σχέσεις ετε-
ρόκλητων υλικών, ενίοτε έτοιμων, άλλοτε 

creates spaces anew, abolishes and reinstates 
the dialogue of delectation and bitterness, 
with a big series of deferred and asynchro-
nous narrations. 

Yorgos Kypris’ fancy is in-
exhaustible, as is his anger toward events 
and situations; his mood, too, unlimited to 
play with his own feelings, and those of the 
viewer. What else could define an artist who 
has no desire to slump into his armchair, ru-
minating over his familiar past or mockingly 
playing with his vested rights, but that of 
pathos?

The shrines he creates - a 
theater in its entirety, which at times draws, 
as a caricature, from the forms of the shadow 
theater - aims to the vernacular Greek-Or-
thodox civilization with its churches and epi-
taphs, yet to the little angels, of the Occident, 
hovering. As for the beautiful, of American 
origin, doll, Barbie – the object of desire of 
more than a couple of children’s generations 
– composes for Kypris a whole series of nar-
rations, where a toy takes the place of a hu-
man, in the dress-ups and roles, as acted by. 

What do all these mean? A 
disposition for post-pop that produces, none-
theless, the artist, based on his knowledge 
of formal art. For those who remember the 
context of MOMA’s breakthrough exhibition 
“High and Low”, of 1991, during the years of 
the Richard Oldenburg directorship, and the 
relation artists developed with the city’s civi-
lization and pop culture, remains self-evident 
the connection between the idea, that what-
ever might be, and the code of its realization. 

Here, Yorgos Kypris refers to a 
popular tradition which he criticizes in a per-
sonal manner, and which he creates through 
the relations of ragtag materials – at times 
ready-mades, by him processed sculptural 
or painted, at other – which purport both as 
choice and process. The heritage of modern-
ism, you see, remains alive in the artist’s con-
science, however loosely it is connected with 
what we say.

Ο Γιώργος Κυπρής ανήκει σε 
μια γενιά καλλιτεχνών που δούλεψαν και 
επεξεργάστηκαν φόρμες και υλικά, δίχως 
αυτοπεριορισμό. Περιέργειες, αναζητήσεις, 
επαφή στενή με την υπόλοιπη Ευρώπη, πλη-
ροφορίες και ασίγαστο πάθος, εμμένουν, ως  
ανάγκη κάποιων καλλιτεχνών να μην ανα-
παύονται, ξέροντας καλά ότι ο «πόλεμος» 
δεν τελειώνει, άρα η περιπέτεια συνεχίζεται. 

Από τα μινιμαλιστικά γλυπτά 
στον πηλό, της δεκαετίας 1980-1990, στις 
απολύτως ελεγχόμενες λιτές φόρμες του χά-
λυβα, του 2000, και από τις πλήρεις μορφές 
του υποθαλάσσιου βασιλείου στον μαγικό κό-
σμο του θεάματος, με την πρόσφατη δουλειά 
του στην οποία δίνει, σκωπτικά,  τον  τίτλο 
«Εικονοκλαστικές ασκήσεις».

Στην ουσία,  εικονοκλαστική, 
με την ακριβή έννοια της λέξης,  δεν είναι 
αυτή η δουλειά. 

Και αν θίγει ζητήματα που αφο-
ρούν σε εξωτερικά γνωρίσματα-σύμβολα μιας 
επίσημης θρησκείας, είτε πρόκειται για ορ-
θοδοξία είτε για προτεσταντισμό ή για ισλάμ, 
δεν ακυρώνει. Το κάνει απλά για να αφηγη-
θεί κάποιες δικές του ιστορίες, συμβάντα 
αποσπασματικά σε έναν κόσμο αλλόκοτο. Το 
άκρως εικονοκλαστικό στοιχείο είναι η διά-
θεση του Κυπρή να αμφισβητεί την επισημό-
τητα, τόσο του κράτους και των θεσμών όσο 
και των κοινωνικών συμπεριφορών. Κατά τα 
άλλα, το πρόβατο είναι πρόβατο, η νύφη και ο 
γαμπρός διαθέτουν χαρακτηριστικά σώματος 
και προσώπου, τα δόντια του καρχαρία είναι 
κοφτερά και η κόμπρα γεμάτη δηλητήριο. 

Μαρία Μαραγκού Maria Marangou

Yorgos Kypris belongs to a gen-
eration of artists who worked upon and elab-
orated forms and materials with a non-appli-
cable self restrain. Curiosities, quests, a close 
contact with the rest of Europe, information 
and inextinguishable pathos persevere, as 
some artists’ need not to rest, realizing that 
the “war” never comes to an end, and so goes 
on the adventure. 

From the minimalistic clay 
sculptures of the 1980s decade to the totally 
disciplined, sparse steel forms of 2000, and 
from the plenary shapes of the kelp forest to 
the magic world of spectacle, as in his latest 
work, which he caustically entitles “Icono-
clastic Exercises”. 

In essence, iconoclastic, in the 
exact meaning of the word, this work is not.

And whether he touches issues 
pertaining to the extraneous characteristics - 
symbols of a state religion, either referring to 
Orthodoxy, Protestantism or Islam, he does 
not strike them down. He simply maintains 
them to narrate some of his own stories, in-
cidents piecemeal in a world antic and eerie. 
The rattling iconoclastic element is that of 
Kypris’ disposition to question as much the 
solemnity of the state and the institutions, 
as that of social behaviors. In other respects, 
sheep is sheep, the bride and groom acquire 
body and face characteristics, the shark’s 
teeth are sharp, and the cobra is laden with 
venom. 

The artist and his exercises 
point to a groundbreaking iconoclast who 

The tragic 
of causticity 

Η τραγικότητα 
του σκωπτικού
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Το έργο του Γιώργου Κυπρή, 
κάνοντας χρήση μορφών που το ανθρώπινο 
μυαλό έχει καταχωρήσει ως δικαίωμα εκεί-
νων που δουλεύουν για τη χαρά των παιδιών, 
πολυσύνθετο και πολυσήμαντο, βλάσφημο 
και κριτικό, βγάζει τη γλώσσα στην ορατή και 
την αόρατη εξουσία.

Κλειδί στην έκθεση, ο κόκκινος 
βελούδινος καναπές του θεατή σε θέση που 
να έρχεται σε απ’ ευθείας σχέση με το «Θέα-
μα». Σεις επιλέγετε το θέαμα.  Τι υπέροχος ο 
γάμος, τι τέλεια η κούκλα barbie που επιπλέ-
ει στο Αιγαίο.

What a wonderful wedding; how beautiful 
the doll “Barbie” that keeps afloat on the Ae-
gean Sea. 

επεξεργασμένων γλυπτικά ή ζωγραφικά 
από τον ίδιο, υλικών που σημασιοδοτούν και 
ως επιλογή και ως επεξεργασία. Η παρακα-
ταθήκη του μοντερνισμού, βλέπετε, παρα-
μένει ζώσα στη συνείδηση του καλλιτέχνη 
όσο και αν συνδέεται χαλαρά με το καθ’ 
ημάς σχόλιο.

Εγκαταστάσεις μινιατούρες, 
απελευθερωμένες από την όποια υπο-
ταγή στο μέσον - οι πρόγονοι της ρήξης, 
Duchamp, Picasso, Dubuffet και τόσοι άλλοι 
καθώς και η ομάδα Fluxus, κατοχύρωσαν την 
απόλυτη ελευθερία στον καλλιτέχνη από τα 
μέσα του προηγούμενου αιώνα έως σήμερα. 
Ο χώρος εντός του χώρου που δημιουργείται  
στο έργο του Κυπρή, συνδεδεμένος άρρηκτα 
ως προς το εκφραστικό του περιεχόμενο με 
τα readymade αντικείμενα της αγοράς, συ-
ναρμολογημένα σε μια θεατρική ατμόσφαιρα 
vintage.     

Το σκωπτικό στοιχείο του Κυ-
πρή, ισχυρό στην κοινωνική κριτική και τις 
συμπεριφορές που, έμμεσα καταγγέλλει. 
Τα σαγόνια του κροκόδειλου, φύλακα μιας 
μικρογραφίας ναού όπου οι αμνοί έχουν 
αποκλειστεί, σε άλλο έργο του, οι αιχμηρές 
φόρμες αλλά και οι τίτλοι που ο ίδιος δίδει 
στα  έργα, καταργούν τη συναισθηματική ζε-
στασιά της «διακόσμησης» και παράγουν εκ 
νέου έναν κόσμο τρομακτικό με τα ίδια υλικά 
και τις συνήθειες του οικείου. 

Με έναν τρόπο, παραπέμπει 
στο έπος που έγραψαν οι αδελφοί Τσάπ-
μαν με το έργο τους «Γενοκτονία» στην 
έκθεση του 2000 «Αποκάλυψη», [Ομορ-
φιά και Τρόμος στη σύγχρονη τέχνη] στην 
Royal Academy σε επιμέλεια του Norman 
Rosenthall. Εκεί, εκατοντάδες στρατιωτάκια 
και φιγούρες μινιατούρες, σαν ανατριχια-
στικά παιδικά παιγνίδια, αναφέρονται στις 
δυσμορφίες, στα δεινά του πολέμου και στη 
βιογενετική. Ο Γιώργος Κυπρής, με μεσο-
γειακό ταμπεραμέντο, θυμό και χιούμορ, ορ-
γανώνει τις δικές του μινιατούρες, εξ’ ίσου 
ανατριχιαστικές στη σημασία τους και σαγη-
νευτικά γοητευτικές.    

Minuscule installations, liber-
ated from any submission to the medium 
– the forbears of rupture in the likes of Du-
champ, Picasso, Dubuffet and many others, 
and as the Fluxus group, have cemented the 
artist’s total freedom, from the middle of the 
past century up to nowadays. A space within 
space, as created in Kypris’ work, is, in its 
expressive substance, in lockstep connected, 
to the market’s ready-mades, pieced together 
as a stage of a vintage ambiance. 

Kypris’ caustic element, power-
ful in its social critique and the behaviors, 
indirectly denounces. The crocodile jaws, 
guardian of a model-temple where the lamb-
kins have been precluded, as in the case of 
another work of his, the sharp forms, and 
even the titles he gives, himself, to his works, 
abrogate the emotional geniality of “decora-
tion”, while creating anew a daunting world 
with the exact same materials and the ha-
bitual of the familiar. 

In a way, it appertains to the 
epic the Chapman Brothers wrote in their 
work “Genocide”, in the exhibition “Apoca-
lypse: Beauty and horror in contemporary 
art”, of 2000, at the Royal Academy, un-
der the curatorship of Norman Rosenthall. 
There, hundreds of toy soldiers and minia-
ture figures, as creepy children’s toys, refer 
to the malformations and maladies of war, 
as to biogenetics. Yorgos Kypris, with his 
Mediterranean temperament, anger and 
humor, organizes too his own miniatures, 
equally gruesome in their consequence, yet 
captivatingly enchanting.  

Kypris’ work, by using the 
forms human mind has registered as a right 
of those working for the children’s happi-
ness, complex and polysemous, blasphe-
mous and judgmental, sasses the visible and 
invisible power. 

Key element in the exhibition: 
the viewer’s red velvety couch, in such a po-
sition that comes to a direct relation with 
the “Spectacle”. You decide on the spectacle. 
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CASUS BELLI 2015

60 x 67 x 104,5 cm
Bronze, steel, paint 

CASUS BELLI 2015

60 x 67 χ 104,5 εκ.
Ορείχαλκος, ατσάλι, χρώμα
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ConCLAvIUm 2015

40,5 X 40,5 x 102 cm
Bronze, acrylic, plastic, glass, digital 
print, wasp nest, wasps

ConCLAvIUm 2015

40,5 X 40,5 χ 102 εκ.
Ορείχαλκος, ακρυλικό, πλαστικό, γυαλί, 
ψηφιακή εκτύπωση, σφηκοφωλιά, σφήκες
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PILgrImAgE  2015

71 X 104 x 151 cm
Aluminium, bronze, steel, ceramic, 
acrylic, plastic, paint

ΠρΟσκυνημα 2015

71 X 104 χ 151 εκ.
αλουμίνιο, μπρούτζος, ατσάλι, κεραμικό, 
ακρυλικό, πλαστικό, χρώμα
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ThE fEnCE 2015

39 X 32 x 23,5 cm
Bronze, acrylic, plastic, polyester, 
wood, paint, light

Ο φραχτησ 2015

39 X 32 χ 23,5 εκ.
Ορείχαλκος, ακρυλικό, πλαστικό, 
πολυεστέρας, ξύλο, χρώμα, φώς
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nEST 2015

57 X 50,5 x 118,5 cm
Bronze, stainless steel, acrylic, 
plastic, tree branches

φωλια 2015

57 X 50,5 χ 118,5 εκ.
Ορείχαλκος, ακρυλικό, πλαστικό, 
ανοξείδωτο ατσάλι, κλαδιά δέντρου
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της πιο προσηλωμένης αντίληψης μίας νέας 
σημαίνουσας κυριολεξίας (με την έννοια του 
λιτεραλισμού), η οποία ανασυνιστά την κοινό-
τοπη εικονογραφία με μία ριψοκίνδυνη κενό-
τητα και τη σαφήνεια του κενού (void).

Το νέο σώμα δουλειάς του 
Γιώργου Κυπρή, με τον τίτλο «Iconoclastic 
Exercises», δεν λειτουργεί ως γνώμονας του 
να παρέχει έναν νέο ορισμό της απεικόνι-
σης, ούτε να σχηματίσει μία μάλλον ακριβή 
ιδέα του τι ορίζεται ως εικόνα. Σε αυτήν τη 
δουλειά του, ο Κυπρής μας δίνει μία περίλη-
ψη των «γλωσσικών τερτιπιών» με τα οποία 
παιχνιδίζει η λέξη «εικόνα»: γραφικά (φωτο-
γραφίες, αγαλματίδια, ready-made), οπτικά 
(καθρέφτες), αντιληπτικά (αισθητικά στοι-
χεία, «species» [είδη], εμφανίσεις), πνευμα-
τικά (όνειρα, μνήμες, ιδέες, φαντάσματα) και, 
κυρίως, λεκτικά (αλληγορικές μεταφορές, 
περιγραφές). Ενίοτε, οι ακριβείς απεικονί-
σεις διαφέρουν από τις μεταφορικές, αν και 
στην περίπτωση του Κυπρή συναριθμούν μία 
πληθώρα κοινών ως προς την εκφραστική 
τους αντιμετώπιση σε σχέση με την μίμηση, 
και σε αντιδιαστολή με «μία ιστορική επεξή-
γηση βασισμένη στη συμβατικότητα». Στις 
«Εικονοκλαστικές Ασκήσεις» του, ο Κυπρής 
καταφρονεί την υπό αμφισβήτηση θεώρηση 
ότι υφίστανται μόνο συγκεκριμένα είδη εικο-
νογράφησης (φωτογραφίες, εναντιόμορφα 
είδωλα), τα οποία παρέχουν μία άμεση και 
αδιαμεσολάβητη κόπια του τι απεικονίζουν, 
ως να επρόκειτο ο ίδιος  να διαπραγματευτεί 
την «πλάνη της θεωρίας του αντιγράφου», 
καθώς και τις αταβιστικές θεωρήσεις («αντί-
γραφο», «αντιστοιχία»), οι οποίες είναι σε 
πλήρη ευθυγράμμιση με τη Σωκρατική επι-
χειρηματολογία (Πλάτωνος «Κρατύλος») ότι 
η εικόνα πρέπει να διαφοροποιείται από το 
πρωτότυπο, ούτως ώστε να μη την καθιστά 
διπλότυπο (ακριβές αντίγραφο) και να μη 
αποσαφηνίζεται από την ομοιότητα.

Στερείται, ωστόσο, νοήματος 
μία ανάλυση της σχέσης μεταξύ εικόνας 
και πρωτοτύπου, εκφραζόμενη μέσω του 
κινήτρου (άρα κοινότυπη), όσο και η σχέση 

called an image. Kypris gives, in this oeuvre 
of his, an overview of all the ‘language games’ 
that can be played with the word ‘image’: 
there are graphic (pictures, statues, ready-
mades), optical (mirrors), perceptual (sense 
data, “species”, appearances), mental im-
ages (dreams, memories, ideas, fantasmata) 
and, especially, verbal images (metaphors, 
descriptions). At times, literal images are 
distinguished from metaphorical ones, yet 
in Kypris’ case both have much in common, 
as expressed attitude toward mimesis versus 
‘historical account based in conventionalism’.  
In “Iconoclastic Exercises”, Kypris scorns 
the questionable assumption that there are 
certain kinds of images (photographs, mir-
ror images) which provide a direct, unmedi-
ated copy of what they represent, as if he 
is talking of the ‘fallacy of the copy theory’ 
and of ‘atavistic notions’, such as ‘imitation’, 
‘copy’, ‘correspondence’ in true alignment 
with Socrates’ argument (Plato’s Kratylos) 
that images have to differ from the original in 
order not to be duplicates and not being de-
fined by similarity.

Yet, is an analysis of the rela-
tion between image and original just as un-
motivated (and hence conventional) as the 
relation between sign and meaning? In other 
words, what is not iconic, but symbolic? And 
moreover, is this rhetorical question as rel-
evant as to how we define the juxtaposition 
between semiosis (semiotics) and mimesis? 
As the renowned American Art Historian W. 
J.T. Mitchell stated, there is not even some-
thing like a ‘neutral, univocal, visible world’ 
that could be rendered in the image. Con-
tinuing, Mitchell claims that vision itself is a 
product of experience and of acculturation. 
But if so, is there any world prior to repre-
sentation? Taking into consideration what 
Narcissus myth has taught us, then the image 
differs from the original- otherwise, it would 
be impossible to tell the difference. But such 
constitutive difference only highlights that 
sensory similarity is equally constitutive: or 

Στο βιβλίο της «Styles of 
Radical Will», η Susan Sontag αποφαίνεται 
ότι, καλλιεργώντας την αλληγορική σιγή 
που υπαινίσσονται τα κοινότοπα, άψυχα 
αντικείμενα - όπως στην περίπτωση της 
Pop Art - και δημιουργώντας στοιχειώδεις 
φόρμες εναρμονισμένων, συνθετικών στοι-
χείων, τα οποία θέτουν υπό δοκιμασία την 
«δέσμευση» για μία, ως επί το πλείστον, 
επιφανειακή αξιολόγηση και εκτίμηση της 
κουλτούρας, η ενδελεχής αντικειμενικότητα 
ενός «νέου είδους» τέχνης μειώνει και απο-
γυμνώνει τις μεθόδους και τα αποτελέσματα 
όποιων αμφιβολιών.  

Μία από τις συνεχείς και αμε-
τάβλητες επιδιώξεις της μοντέρνας και σύγ-
χρονης τέχνης είναι να υπογραμμίζει τη δια-
φορά μεταξύ δημιουργικής αίσθησης, όπως 
αυτή επιτακτικά εκδηλώνεται στη διανοητική 
σύνθεση, τις ασυμβίβαστα ηθικές αξίες, κα-
θώς  και ένα ηδονοβλεπτικό κοινό, πλήρως 
αποφασισμένο να αφομοιώσει ακόμη και την 
πλέον σοκαριστική καλλιτεχνική παραγωγή. 
‘Η, όπως διακήρυττε και ο Samuel Becket 
«Τώρα, ο κόσμος δεν είναι ούτε μεστός νοή-
ματος, ούτε παράδοξος. Απλά είναι.» Συνε-
πώς, μία κατηγοριοποιημένη τέχνη σχεδόν 
θα υπονόμευε τις όποιες δελεαστικές αξιώ-
σεις (ακόμη και αυτές του μοντερνισμού) ή 
και σύμβολα κύρους προκειμένου να παράγει 
ιδέες, ακόμη και εκφράσεις, οι οποίες, όπως 
υποδηλώνει και η Sontag, «αντιπαρατίθενται 
του έργου τέχνης με έναν συνειδητό και 
εννοιολογικό τρόπο». Είναι, λοιπόν, αυτή η 
συνδυαστική ψυχολογία της tabula rasa και 

Σταύρος Καβαλάρης Stavros Kavalaris

Susan Sontag opines in her 
book Styles of Radical Will  that cultivating 
the metaphoric silence suggested by conven-
tionally lifeless subjects- as in Pop Art- and 
constructing rudimentary forms of standard-
ized compositional elements which test the 
“commitment” for too facile an appreciation 
of culture, a rigorous objectivity of a ‘new-
type’ art reduces and denudes the means and 
effects of any given assumptions. 

One of the constant aims of 
modern and contemporary art has been to 
emphasize the gap between creative con-
sciousness, with its demanding intellectual 
program and uncompromising moral stand-
ards, and a voyeuristic audience determined 
to assimilate even the most shocking artistic 
product. Or, as in Samuel Beckett’s declara-
tion “Now, the world is neither meaningful 
nor absurd. It simply is.” Hence, a rubric act 
would all but subvert any glamorous preten-
tions (even those of modernism) or status 
symbols to create notions, even expressions, 
which, as Sontag states, “confront the artwork 
in a more conscious and conceptual way”. 
It is this combined psychology of the tabula 
rasa and the more attentive perception of a 
new, influential literalism that reconstitute 
the commonplace imagery with an audacious 
emptiness and the concreteness of the void.  

Yorgos Kypris’ new body of 
work, under the title “Iconoclastic Exercises” 
is not so much out at providing a new defini-
tion of the image, neither to prevent him from 
having rather a precise idea of what may be 

Yorgos Kypris’ Literal and 
Metaphorical Images

Ακριβείς και μεταφορικοί 
συμβολισμοί στις απεικονίσεις 
του Γιώργου Κυπρή
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σεις της συνυπάρχουν σε μία φωνή. Όπως ο 
Kant και ο Bergson, έτσι και ο Deleuze θεω-
ρεί τις παραδοσιακές αντιλήψεις περί χώρου 
και χρόνου ως ενοποιημένες φόρμες, τις 
οποίες επονομάζει «το εικονικό», μια και ο 
νεολογισμός αυτός  αναφέρεται στον ορισμό 
που απέδωσε ο Προυστ στις σταθερές που δι-
αγράφονται τόσο στο παρελθόν, όσο και στο 
παρόν – πραγματικές χωρίς να είναι υφιστά-
μενες, ιδεώδεις χωρίς να είναι ανεικονικές. 
Ωστόσο, αυτές δεν είναι οι προϋποθέσεις 
μιας πραγματικής εμπειρίας, της εσωτερικής 
ετερότητας κάθε ύπαρξης; Το γεγονός παρα-
μένει ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις μεταξύ 
εσωτερικού κενού - όπως αυτές πλάθονται 
από τις εικόνες, τα αισθήματα και την απύθ-
μενη άβυσσο που εμπεριέχουν, καθώς και 
ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αντιληπτές 
- και του κενού που δημιουργείται από τις ει-
κόνες ως συνειρμοί λέξεων, λόγου. Η γλωσ-
σική προσέγγιση μίας εικόνας (όπως σε αυτή 
την περίπτωση ή ακόμα και του αντικειμένου 
του ίδιου) δεν βασίζεται στην ομοιότητα, 
αλλά, κυρίως, στην επονομαζόμενη «συμ-
βατική ομοιότητα», της οποίας ο ενδογενής 
μηχανισμός είναι κατ’ εξοχήν γλωσσικός. Σε 
απλά λόγια, αυτό μας οδηγεί στη μεσολαβητι-
κή (αισθήματα) και την αδιαμεσολάβητη (λέ-
ξεις) μίμηση. Μέσω της μίμησης, λοιπόν, το 
cogito λειτουργεί ως αλληγορική μεταφορά 
της εικόνας.

Αξιοποιώντας τα ποιήματα του 
γνωστού Αμερικανού ποιητή Frank O’Hara 
(1926 – 1966), ως ιντερμέδιο αλληγορικών 
εικόνων, η μείξη υψηλής και χαμηλής τέχνης 
στην ποίηση του, ο καταμερισμός των προ-
τιμήσεων του, και ο ελεύθερος σύνδεσμος 
ονομάτων και εννοιών, όπως και στα έργα 
του Κυπρή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ομοιο-
τρόπως και εδώ, προκειμένου να σκιαγραφη-
θεί και επιμηκυνθεί η «πλάνα» ταλάντευση 
της ίδιας της ζωής. Αποδίδοντας αλληγορι-
κές μεταφορές στην έννοια της εικόνας, αδι-
αφορώντας για το γεγονός ότι η εικόνα δεν 
καθορίζεται από την ομοιότητα, διατείνοντας 
τον καθορισμό της σχέσης εικόνας-πρωτοτύ-

Kypris’ works, could be used here likewise, 
to capture and prolong a heady metaphor of 
life’s oscillation. In extending the concept of 
the image to metaphorical images; in denying 
that the image is not determined by likeness 
and in contending that the relation between 
image and original is determined by conven-
tion; in understanding and, at times, twisting 
the inherent ‘pictorial’ nature of literature 
O’Hara, like Kypris, succeeds in making the 
subsumption of the image under the opposi-
tion between image and text (words) and, 
henceforth, painting and literature. 

Such equation, nonetheless, 
makes all the more urgent the question what 
may well be the difference between visual im-
age and text? W.J.T. Mitchell does not com-
mit himself – he bluntly states that “he will 
use the term ‘text’ a foil to imagery, a ‘signifi-
cant other or rival mode of representation” . 
Mitchell does not discern ordinary texts from 
texts that conjure up images – there is no 
difference between literary and philosophi-
cal or scientific discourse. Such equalization, 
under the denominator ‘text’, contends that 
the domain of painting and poetry could be 
that of reference, representation, denotation 
and meaning. In reality, painting and litera-
ture are two distinct ways of making image 
– by making them directly perceptible to the 
eye (unmediated mimesis, painting), or by 
conjuring them up in the mind (mediated mi-
mesis, literature). Both O’Hara and Kypris, in 
their separate ways have set their marque de 
pose in creating, yet, with similar approaches 
in their images too, by reformulating the 
visual and the text as space versus time. They, 
both, are concerned with time and mutability 
and its subthemes: the relationship of art to 
time; the weakness of the body, its suscepti-
bility to disease, death, and pain; the fleeting-
ness of emotions.

Pondering upon the above men-
tioned subthemes, one could but concern one-
self with the issue of nostalgia of the infinite, 
inherent in this subject-matter, and how one 

μεταξύ συμβόλου και εννοιολογικής του από-
δοσης; Επιπλέον, ότι δεν είναι εμβληματικό, 
είναι συμβολικό; Και επιπροσθέτως, είναι 
αυτή η ρητορική ερώτηση σχετική με το πώς 
ορίζουμε την αντιπαράθεση μεταξύ σημειωτι-
κής (semiotics) και μίμησης; Όπως διατύπω-
σε ο έγκυρος  Αμερικανός ιστορικός τέχνης 
W. J. T. Mitchell, δεν υφίσταται ένας κόσμος 
ήκιστα «ουδέτερος, αδιαμφισβήτητος, ορα-
τός», ο οποίος θα μπορούσε να αποδοθεί σε 
μία εικόνα. Περαιτέρω, ο Mitchell ισχυρίζεται 
ότι το πώς βλέπουμε είναι από μόνο του απο-
τέλεσμα εμπειριών και αφομοίωσης. Εκτός 
εάν, όπως στην περίπτωση αυτή, υπάρχει 
ένας κόσμος προγενέστερος της απεικόνι-
σης. Λαμβάνοντας υπόψη τη συμπερασματική 
διδαχή από τον μύθο του Ναρκίσσου, η εικό-
να διαφοροποιείται, λοιπόν, από το πρωτό-
τυπο – αλλιώς, θα ήταν αδύνατο να αναγνω-
ρίσουμε τη διαφορά. Όμως, αυτή η ουσιώδης 
διαφορά απλά επισημαίνει ότι η αισθητήρια 
ομοιότητα είναι εξίσου στοιχειώδης, διαφο-
ρετικά ο Νάρκισσος δεν θα έμπαινε καν στον 
πειρασμό να φιλήσει την ίδια του την εικόνα.

Η νέα δουλειά του Γιώργου Κυ-
πρή αναπαριστά τον φόβο και την απόγνωση 
του καλλιτέχνη για τον παραλογισμό ενός 
σύμπαντος (πιθανόν άγνωστο σ’ αυτόν), το 
οποίο συγκρούεται άξαφνα με τις ανθρώπι-
νες ελπίδες και προσδοκίες. Εάν επιστρέ-
ψουμε στη ρητορική (όπως εκφράστηκε 
νωρίτερα) της ύπαρξης ενός κόσμου προγε-
νέστερου της απεικόνισης, θα μπορούσαμε 
(συμπεριλαμβανομένου και του καλλιτέχνη) 
να δώσουμε μία απάντηση σε σύγκριση με 
την απτότητα και την ιστορικότητα του σώμα-
τος και των αισθήσεων, καθώς οι εικόνες εμ-
φανίζονται συγκυριακά ως παροδικές αλλη-
λουχίες, χωρίς ιδιαίτερη σπουδαιότητα, τόσο 
χρονολογική, όσο και χωρική. Η συγκυριακή 
αυτή αλληλουχία δεν δημιουργεί, όμως, ως 
αναζήτηση της ολότητας, ένα εσωτερικό 
κενό (void);

Ο Γάλλος φιλόσοφος Gilles 
Deleuze (1925 – 1995) ισχυρίζεται ότι η 
ύπαρξη είναι αδιαμφισβήτητη. Όλες οι αισθή-

else, Narcissus would not even have tempted 
to kiss his image.

Kyrpis’ new works depict the 
artist’s feeling of horror and despair over the 
absurdity of a universe (perhaps alien to him) 
which suddenly clashes with human hopes 
and aspirations. Going back to the rhetoric 
(as mentioned above) if there is a world prior 
to representation, one (even the artist him-
self) must set, against this reified nature, the 
historicity of the body and senses, as images 
appear in contingency, temporal sequences 
without significance, both chronological and 
spatial. Doesn’t that, however, create, as a 
quest for wholeness, a void within?

The French philosopher Gilles 
Deleuze (1925 – 1995) claims that being is 
univocal; all of its senses are affirmed in one 
voice. Like Kant and Bergson, Deleuze con-
siders traditional notions of space and time 
as unifying forms what he calls “the virtual”, 
as the coinage refers to Proust’s definition of 
what is constant in both the past and present; 
real without being actual, ideal without being 
abstract. Aren’t these, however, conditions of 
actual experience, the internal difference in 
one self? The fact is that there is a difference 
between the void within as created by images, 
feelings and their infinite abyss that are di-
rectly perceptible, and the void as generated 
by images which are conjured up by words or 
logos. The linguistic approach of the image 
(in this case, even of an object) is not based 
on likeness, but, rather, on the so-called 
“conventional likeness”, which, in its inner 
workings, is mostly linguistic. Simplified, that 
translates to mediated (feelings) and unme-
diated (words) mimesis. Through mimesis, 
thus, the cogito works as a metaphor of the 
image. 

Utilizing the poems of the 
distinguished American poet Frank O’Hara 
(1926-1966) as an intermezzo of metaphori-
cal images, the mixing of high and low culture 
in his poetry, the sharing of preferences, and 
the free association of names and ideas, as in 



28 29Iconoclastic ExercisesΕικονοκλαστικές Ασκήσεις

Αναλογιζόμενοι τις προανα-
φερθείσες παραμέτρους, δεν μπορεί παρά 
να μας απασχολήσει το νοσταλγικό ζήτη-
μα της θεωρίας του απείρου, τόσο εγγενές 
στο υπό ανάλυση θέμα μας, καθώς και πώς 
αυτό προσδιορίζεται. Κατά τη γνώμη μου, 
η νοσταλγία του απείρου συμβολίζει μία 
μεγαλύτερου βαθμού αφαίρεση και απομά-
κρυνση από το ζήτημα (όπως στον Keats και 
τον Mallarmé), τις οποίες εκφέρουν και ο 
O’Hara και ο Κυπρής, μέσω της προσωπικό-
τητας ή της οικειότητάς τους, υποδηλώνο-
ντας νυγμούς αγάπης, χωρίς, ουδόλως, να 
της στερούν τη γενεσιουργό της αφαιρετική 
απόσπαση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο Κυπρής 
μεταπλάθει τα ready-mades του ή τα objets 
trouvés του με έναν όχι τόσο σύνθετο τρόπο. 
Τα αναδιατάσσει πλησιέστερα στο πλατωνι-
κό ιδεώδες μίας εικονογραφικής απλότητας, 
των οποίων το αποτέλεσμα ενέχει την μη 
επιδίωξη της αισθητικής εφαρμογής ενός πα-
ρεμφερούς εκφραστικού ύφους - μέσω μηχα-
νικών μετατοπίσεων, αλλά μίας προσεκτικής, 
τεχνητής δομής του τι εικάζεται ως γενικό, 
ακέραιο, «δημώδες», πολιτιστικό στυλ ενός 
πραγματικού κόσμου, ο οποίος είναι πλέον 
πεπτωκώς και κατακερματισμένος.

Το περίπλοκο, εικονογραφικό 
σενάριο μίας αρχικής εξιστόρησης του Κυ-
πρή, υποσκελίζεται στο όνομα μίας εμβλημα-
τικής και έντονα καυστικής εικονογράφησης. 
Το πλούσιο λεξιλόγιο του (λόγος) και οι (προ)
υπάρχουσες «τυποποιήσεις» επανα-ανακαλύ-
πτουν μία νέα σειρά παραστατικών αφηγήσε-
ων (ακόμα και αυτές των clichés, Barbie) και 
σχημάτων, όντας έτι ευεπίφορος στο να τα 
αναγνωρίσει ως τέχνη και να τα μετουσιώσει 
σε απεικονίσεις της μετα-Pop.

Ευθύς εξαρχής, η Pop Art δεν 
συσχετίστηκε ούτε με μία εύκολη αντιγραφή 
των εμπορικών αντικειμένων, ούτε με την 
απλή απόρριψη της αισθητικής της αφηρη-
μένης τέχνης. Δεδομένου του εύρους των 
τεχνητά ανθρωπογενών (manmade) φορμών 
και της ικανότητας του ανθρώπινου νου για 
αναλογία και αφαίρεση (απαλλαγμένη από 

philosophy to art; Badiou reverses the rela-
tion – art is a master discourse that errati-
cally produces a truth through the configura-
tion of works, which philosophy must then 
chew. Such affirmation claims that sophistic 
multiplicity operates only under the influence 
of unity (whole). Badiou has always asserted 
that philosophy does not create but “seizes” 
truths “whose origin (foundation) lie beyond 
it, specifically in one of four discourses: poli-
tics, science, love, and art.” Badiou speaks 
of poetic truth over style, which consists of 
positing yet leaving open axiomatic asser-
tions to demand a reader’s engagement and 
completion of the thought. His varied claims 
regarding art encourage the reader to project 
back, as Kypris does the viewer, towards pos-
sible original motions and movements, and to 
superimpose their own completion of incom-
plete arrays. As in the cases of both- Badiou 
and Kypris, the metaphor is not arbitrary.

By intervening Deleuze (see 
above) in our thought process - especially 
since Badiou’s treatise on him, of 1997 – we 
notice that Badiou reads Deleuze in the logic 
of individuation, suggesting that a concept 
of the subject matter is active in Deleuze, by 
starting directly from what he considers to 
be Deleuze’s main ontological project: the at-
tempt to find a philosophical difference upon 
an ontology of pure multiplicity. Kypris’ oeu-
vre, by identifying with Deleuze’s multiplicity 
(see segment above), actualizes, as Badiou 
does, with a unique principle of ontological 
difference by implying that images are mere 
manifestations, provided that they are limited 
to the expression of difference, rather than 
their production. Hence, Kypris’ images rede-
fine, as Badiou does in his Inaesthetics, this 
relation of truth over beauty within the con-
tested field of aesthetics, focusing upon mod-
ernism to delineate a new schema for which, 
“inaesthetic” comes after the aesthetic.

που από τη νόρμα, κατανοώντας και, ενίοτε, 
παραποιώντας την ενδογενώς σχηματοποιη-
μένη, εικονογραφική φύση της λογοτεχνίας, 
ο O’Hara, όπως και ο Κυπρής, επιτυγχάνει 
την παραδοχή της διαμόρφωσης της εικόνας, 
υπό την αίρεση της ίδιας της εικόνας και του 
κειμένου (λέξεων) και, ως εκ τούτου, της ζω-
γραφικής και της λογοτεχνίας. 

Μολαταύτα, αυτού του είδους 
η εξίσωση καθιστά όλο και πιο επιτακτικό το 
ερώτημα του πώς καθορίζεται πλέον η πιθα-
νή διαφορά μεταξύ μίας οπτικοποιημένης ει-
κόνας και ενός κειμένου. Ο W. J. T. Mitchell 
δεν δεσμεύεται στο να το απαντήσει – απε-
ρίφραστα διατυπώνει ότι «θα κάνει χρήση 
του όρου «κείμενο» ως σχήμα παρομοίωσης, 
ως το έτερο ήμισυ ή το αντίπαλο δέος μίας 
απεικόνισης». Ο Mitchell δεν κάνει διάκριση 
μεταξύ κοινότυπων κειμένων και αυτών που 
επικαλούνται εικόνες – δεν υπάρχει διαφο-
ρά, όπως ισχυρίζεται, μεταξύ λογοτεχνικής 
και φιλοσοφικής ή και επιστημονικής πραγ-
ματείας. Τέτοιου είδους εξομοιώσεις, με το 
«κείμενο» ως παρονομαστή, ανταγωνίζονται 
το βέβαιον ότι ζωγραφική και ποίηση ανα-
πλάθουν αναφορές, απεικονίσεις, έννοιες και 
νοήματα. Στην πραγματικότητα, η ζωγραφική 
και η λογοτεχνία αποτελούν δύο διαφορετι-
κές κατευθύνσεις ως προς την παραγωγή ει-
κόνων – είτε κάνοντάς τες άμεσα αντιληπτές 
στο μάτι (αδιαμεσολάβητη μίμηση, ζωγραφι-
κή), είτε επιφέροντας στο νου συνειρμούς 
(μεσολαβητική μίμηση, λογοτεχνία). Αμφότε-
ροι, O’Hara και Κυπρής, με ξεχωριστό τρόπο 
ο καθένας, έχουν θέσει το προσωπικό τους 
marque de pose στις δημιουργίες τους, όπως 
και στις εικονοποιήσεις τους, επαναδιατυπώ-
νοντας, αν και με διαφορετικές προσεγγίσεις,  
το οπτικό και το γραφικό ως χώρος ενάντια 
στον χρόνο. Και οι δύο προβληματίζονται 
με τον χρόνο και τη μεταβλητότητα των 
εννοιολογικών του παραμέτρων: τη σχέση 
της τέχνης με αυτόν, την αποδυνάμωση του 
σώματος, την τρωτότητά του στις ασθένειες, 
τον θάνατο, τον πόνο, την παροδικότητα των 
συναισθημάτων.

defines it. In my opinion, nostalgia of the infi-
nite represents a greater degree of abstraction 
and removal (as in Keats and Mallarmé) that 
O’Hara and Kypris both express through their 
personality or intimacy, by evoking overtones 
of love without destroying love’s life-giving 
abstraction. Thus, Kypris recasts his found 
objects/ready-mades in not so complicated 
ways. He recomposes them closer to a platon-
ic ideal of iconographic simplicity. The effect 
of his arrangements involve not the aestheti-
cizing of a consistent style through mechani-
cal displacements, but the careful, artificial 
construction of what appears to be a generic, 
a whole, “folk”, cultural style from a real 
world that has been “fallen” and fragmented. 

Kypris’ complicated visual plot 
of an original story is tossed away in the in-
terests of an iconic, yet poignant, image. His 
rich language (logos) of (pre)existing, individ-
ual stylizations rediscover a whole set of rep-
resentational narratives (even clichés, Barbie) 
and schemata that he was already inclined to 
recognize as art and denatures to symbolic 
images of post-pop. 

From the beginning, Pop Art 
was not involved with the either a simple 
copying of commercial sources or a simple 
rejection of the look of abstract art. Given 
the range of manmade forms and the mind’s 
capacity for analogy, pure abstraction, Pop 
Art “looks like nothing else is an impossible 
dream.” In Kypris’ eyes, though, the image 
is served by endless possibilities, abstracting 
new meanings from unlikely forms that seem 
inert or crudely functional. 

In his concept of “inaesthetics”, 
The French philosopher Alain Badiou defined, 
in 1998, “his understanding of the relation of 
philosophy to art, maintaining that art is itself 
a producer of truths, makes no claim to turn 
art into an object for philosophy. Against aes-
thetic speculation, ‘inaesthetics’ describes the 
strictly intra-philosophical effects produced 
by the independent existence of some works 
of art.” Aesthetics has historically brought 
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καθετί περιττό), η Pop Art «μοιάζει ότι τίπο-
τα δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο». Στα μάτια 
του Κυπρή, ωστόσο, η εικόνα εξυπηρετείται 
από απεριόριστες πιθανότητες, αποσπώντας 
νέες έννοιες από τις πλέον απίθανες φόρ-
μες, οι οποίες παρέμεναν αδρανείς ή σχεδόν 
λειτουργικές.

Με την έννοια των 
«inaesthetics», ο Γάλλος φιλόσοφος Alain 
Badiou όρισε, το 1988, «τον τρόπο που 
αντιλαμβάνεται τη σχέση μεταξύ φιλοσο-
φίας και τέχνης, ισχυριζόμενος ότι η ίδια η 
τέχνη παράγει αλήθειες, δεν επιδιώκει να 
μετατρέψει την τέχνη σε αντικείμενο της 
φιλοσοφίας. Ενάντια σε αισθητικές εικασίες, 
τα ‘inaesthetics’ περιγράφουν τα αυστηρά 
ενδο-φιλοσοφικά αποτελέσματα, όπως αυτά 
παράγονται από την ανεξάρτητη ύπαρξη 
ορισμένων έργων τέχνης.» Ο Badiou, ανα-
θεωρώντας την επικρατούσα  άποψη ότι η 
αισθητική παραδοσιακά συνδέει την φιλο-
σοφία με την τέχνη, αντιστρέφει αυτήν τη 
σχέση, θεωρώντας ότι η τέχνη αποτελεί την 
κύρια μορφή διαλόγου, ο οποίος σπασμωδικά 
οδηγεί στην αλήθεια μέσω της διαμόρφωσης 
των εικαστικών έργων, που εν συνεχεία η 
φιλοσοφία πρέπει να αφομοιώσει. Τέτοιου 
είδους επιβεβαιωτικές διεκδικήσεις θέτουν 
την αξίωση ότι η σοφιστική πολλαπλότητα 
λειτουργεί μόνο υπό την επίδραση της ολό-
τητας. Ο Badiou πάντα υποστήριζε ότι η φι-
λοσοφία δεν δημιουργεί, αλλά «γραπώνει» 
τις αλήθειες, «των οποίων η απαρχή ψεύδε-
ται ασύστολα, ιδιαίτερα σε μία από τις τέσσε-
ρις πραγματείες: πολιτική, επιστήμη, έρωτας, 
τέχνη», υπερασπιζόμενος της ποιητικής αλή-
θειας σε σχέση με το εκφραστικό ύφος, το 
οποίο σύγκειται από εισηγήσεις ανοικτές σε 
αξιωματικούς ισχυρισμούς, που με τη σειρά 
τους απαιτούν τη δέσμευση του αναγνώστη 
και την ολοκλήρωση του στοχασμού. Οι πο-
λυειδείς αυτές διεκδικήσεις, αναφορικά με 
την τέχνη, παροτρύνουν τον αναγνώστη να 
κάνει προβολή στο παρελθόν, ακριβώς όπως 
ο Κυπρής προτρέπει το θεατή, στις ενδεχό-
μενες, αρχικά μελετημένες κινήσεις του και 

κινηματικές μεταβολές, προκειμένου αυτές 
να υπερθέσουν τη δική τους ολοκλήρωση στο 
ημιτελές σύνολο. Έτσι, για τον Badiou η αλ-
ληγορική μεταφορά, όπως και για τον Κυπρή, 
δεν είναι αυθαίρετη. 

Επαναφέροντας τον Deleuze 
(δες άνωθεν) στο προσκήνιο  της αναλυτι-
κής εξέλιξης αυτού του κειμένου – και λόγω 
της πραγματείας που συνέγραψε ο Badiou 
γι’ αυτόν το 1997, παρατηρούμε ότι ο Badiou 
ερμηνεύει τον Deleuze μέσα από τη λογι-
κή της εξατομίκευσης, προτείνοντας ότι η 
έννοια του θέματος, και κατ’ επέκταση του 
αντικειμένου, παραμένει στη θεωρία του 
Deleuze ενεργή, εστιάζοντας εξαρχής στην 
ανάλυση του σημείου για το οποίο την θεωρεί 
την κατεξοχήν οντολογική του μελέτη: μία 
προσπάθεια να ανακαλύψει τη φιλοσοφική 
διαφοροποίηση της απόλυτης πολλαπλότητας 
των διατυπώσεων της (σχετικής) οντολογίας. 
Ταυτιζόμενο, όπως προαναφέραμε, το έργο 
του Κυπρή με την πολλαπλότητα που εξέ-
φρασε ο Deleuze, ο καλλιτέχνης υλοποιεί, 
όπως και ο Badiou, τη χαρακτηριστική αυτή 
αρχή της οντολογικής διαφοροποίησης, υπο-
νοώντας ότι οι απεικονίσεις του είναι απλές 
εκδηλώσεις, υπό την προϋπόθεση, φυσικά, 
ότι περιορίζονται στην έκφραση αυτής της 
διαφοροποίησης και όχι αποκλειστικά στην 
παρουσίαση τους. Συνεπώς, οι απεικονί-
σεις του Κυπρή επαναπροσδιορίζουν, όπως 
ακριβώς και ο Badiou με την έννοια των 
«inaesthetics», τη συγκριτική σχέση της 
αλήθειας πέρα της ομορφιάς στο διεκδικη-
τικό πλαίσιο της αισθητικής, προκειμένου, 
με έμφαση στον μοντερνισμό, να σκιαγρα-
φηθεί  ένα νέο σχήμα όπου η μεταισθητική* 
(inaesthetics) θα έπεται της αισθητικής 
(aesthetics). 

* Σ. τ. Σ: Ο όρος «inaesthetics», τον 
οποίο επινόησε ο Alain Badiou στα 
γαλλικά, παρέμεινε ως έχει κατά την 
μετάφραση του στην αγγλική γλώσσα, από 
το Πανεπιστήμιο του Stanford το2005. 
Σε ελεύθερη μετάφραση, ο όρος θα 
μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά ως 
μεταισθητική.
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ThInk TAnk 2015

146,5 X 41 x 111,5 cm
Bronze, steel, glass, paint, digital 
print, light

ThInk TAnk 2015

146,5 X 41 χ 111,5 εκ.
Ορείχαλκος, χρώμα, ατσάλι, γυαλί, 
ψηφιακή εκτύπωση, φως
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ThE UToPIA mAkEr 2015

Ø: 60cm., Υ: 156 cm
Bronze, acrylic, plastic, polyester, 
textile

Ο ΟυτΟΠΟιΟσ 2015

Ø: 60εκ., υ: 156 εκ.
Ορείχαλκος, ακρυλικό, πλαστικό, 
πολυεστέρας, ύφασμα
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vITAL SPACE 2015

137 X 61,5 x 64,5 cm
Bronze, steel, copper, plastic, 
paint, digital print, mirror, magnet, 
embalmed aligator head

ΖωτικΟσ χωρΟσ 2015

137 X 61,5 χ 64,5 εκ.
Ορείχαλκος, πλαστικό, ατσάλι, χαλκός, 
χρώμα, ψηφιακή εκτύπωση, καθρέπτης, 
μαγνήτης, βαλσαμωμένη κεφάλι 
αλιγάτορα
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rELIqUAry 2015

83,5 X 43,5 x 85 cm
Bronze, acrylic, plastic, glass, textile, 
aligator skull, wood

ΟστεΟφυλακιΟ 2015

83,5 X 43,5 χ 85 εκ.
Ορείχαλκος, γυαλί, ακρυλικό, πλαστικό, 
ξύλο, ύφασμα, κρανίο αλιγάτορα
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IS ThErE PLACE for SnAkES In 
PArAdISE? 2015

30 X 30 x 97,5 cm
Bronze, acrylic, plastic, polyester, 
textile, lava stones, embalmed cobra

υΠαρχει χωρΟσ για φιδια στΟν 
ΠαραδεισΟ;  2015

30 X 30 χ 97,5 εκ.
Ορείχαλκος, ακρυλικό, πλαστικό, ύφασμα, 
πολυεστέρας, πέτρες λάβας, βαλσμωμένη 
κόμπρα
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mEmorIAL 2015

157 X 47 x 65 cm
Wood, textile, steel

mEmorIAL 2015

157 X 47 χ 65 εκ.
ατσάλι, ξύλο, ύφασμα



44 45Iconoclastic ExercisesΕικονοκλαστικές Ασκήσεις

κατανάλωσης και κομφορμιστικός αντικομ-
φορμισμός ή ακόμα πιο συχνά στις μέρες 
μας, να πρόκειται για τον φαινομενικά αταί-
ριαστο συνδυασμό τους. Ο Γιώργος Κυπρής 
αποκαλύπτει πέρα από τη μυστικοποιημένη 
μορφή της, πέρα από κάθε αισθητικοποίηση, 
το αποκρουστικό πρόσωπο της σύγχρονης 
εξουσίας, την ανείπωτη βία που τη στηρίζει 
και την αναπαράγει.

Οι σφήκες που αποτελούν την 
ένυλη βάση της εκκλησίας και οι καρχαρίες 
που την περιφρουρούν είναι η ρητή υπενθύ-
μιση της βίας που χαμογελά αποκρουστικά 
πίσω από το δόγμα της «αγάπης».

Ο αμνός που κρυφοκοιτά με 
τρόμο (ίσως όμως και με αδιαφορία) την πε-
ριχαράκωση του γρασιδιού από τα κάγκελα 
τονίζει την παλλόμενη αλήθεια της απλής 
ζωής απέναντι στο παγιωμένο  ψέμα της 
θρησκείας.

Η ένωση όλων των θρησκευ-
τικών δογμάτων καταδεικνύει την ταύτισή 
τους ως ιδεολογιών φόβου, ως κηρυγμάτων 
μίσους και τελικά ως φορέων θανάτου.

Ο σταυροφόρος που έδωσε τη 
ζωή του, μακριά από τη γη και την οικογέ-
νειά του, για ένα ψέμα και τώρα τον σκεπά-
ζει βαριά, σαν την ταφόπλακα του κόσμου, η 
λησμονιά.

Η πεφωτισμένη αστική σκέψη 
καυχιέται πως χάρη στον διαφωτισμό ξεπέ-
ρασε την απλοϊκότητα των θρησκευτικών 
δογμάτων, όμως υπάρχουν και οι σύγχρονες 
θεότητες που η ίδια λατρεύει και μπροστά 
τους βουβαίνεται με ευλάβεια: το χρήμα, το 
εμπόρευμα, το κεφάλαιο, η εφήμερη ομορφιά, 
η βαθύτατη αλλοτρίωση της σύγχρονης ζωής. 
Το κοινοβούλιο αποτελεί το φετιχοποιημένο 
κάτοπτρο του ναού, το ναρκισσιστικό είδωλο 
της τυπικής ισότητας που συσκοτίζει την αλη-
θινή ανισότητα της αστικής κοινωνίας.

Σε αυτόν τον κόσμο που παρι-
στάνει τον χαρούμενο, ενώ είναι εμποτισμέ-
νος με τη θλίψη, που καμώνεται τον ειρηνικό, 
ενώ ο πόλεμος και η βία είναι οι κύριες μορ-
φές αναπαραγωγής του, δεν υπάρχει θέση 

tified shape, past any sensationalization, the 
hideous face of modern power, the ineffable 
violence which advocates and reproduces it. 

The wasps serve to illustrate the 
earthly base of the church, while the sharks, 
which guard it, work as the explicit reminder 
of a violence that appallingly simpers behind 
the dogma of “love”. The lambkin that peeps 
out with trepidation (perhaps even with pas-
sivity) the retrenchment of the grass through 
the rail, stresses out the throbbing truthful-
ness of the simple life as opposed to the laid 
down falsehood of religion. 

The union of all religious dog-
mata establishes their rapport as ideologies 
of fear; as sermons of hatred and, at the end, 
as vectors of death. The crusader who gave 
his life, away from his land and wife, for 
falsehood and now heavily lays on him like a 
tombstone the oblivion of the world.

The enlightened thought of the 
bourgeois boasts that for the sake of literacy 
it overcame the simplicity of the religious 
dogmata, although present-day deities ex-
ist, which it likes to worship and venerate 
unvoiced before them: money, merchandise, 
capital, ephemeral beauty, the profound al-
ienation of modern life. The parliament con-
stitutes the fetishized reflector of a church, 
the narcissistic image of a typical parity which 
obscures the actual inequality of a bourgeois 
society. 

In this world that poses as con-
tent, while it is imbued with sorrow; that pre-
tends to be peaceable, while war and violence 
are the main forms of its reproduction, there 
is no place for genuine union of the peoples; 
there is no place for the untamed elation of 
love, and the tenderness of sexual attraction. 
The groom and bride are triangulated from 
their desire for material things, the control-
ling assumption of sex, the commercialization 
of relations, though saturated in their inner-
most narcissistic comformism, are doomed 
to suffering, wearing the mask of a happiness 
bought. 

Εν αρχή είναι ο φόβος! Όχι κά-
ποιος απροσδιόριστος αφηρημένος φόβος, 
αλλά ο απτός συγκεκριμένος τρόμος του 
θανάτου. Πάνω σε αυτόν τον φόβο η εξουσία 
χτίζει το αποκρουστικό εποικοδόμημά της, 
αντλώντας από εκεί την ισχύ της. Από την 
αρχέγονη-προπατορική εξουσία των μονοθε-
ϊστικών θρησκειών που αντικατέστησε βιαίως 
την επικούρεια αταραξία και το διογένειο 
χλευασμό του θανάτου, μέχρι τη σύγχρονη 
εξουσία του κράτους και της εξιδανικευμέ-
νης αστικής δημοκρατίας. Η εξουσία χτίζει 
και χτίζεται πάνω στον φόβο και γιγαντώνε-
ται πάνω στην ενοχή της γνήσιας απόλαυσης 
της ζωής.

Οι βεβαιότητες και οι απόλυτες 
δογματικές απαντήσεις είναι επίσης μήτρα 
της εξουσίας που δεν ανέχεται ποτέ όσους 
με οποιοδήποτε τρόπο δε χωρούν στα ασφυ-
κτικά της όρια ή αμφισβητούν υλικά και συμ-
βολικά τα θέσφατά της.

Για αυτό, ο Γιώργος Κυπρής 
δεν κομίζει βεβαιότητες και απαντήσεις, δεν 
προσφέρει την ασφάλεια του δόγματος, αλλά 
την ενσυνείδητη ομορφιά της αμφισβήτησης 
μπροστά στην αβεβαιότητα και τη ματαιότητα 
της ανθρώπινης ύπαρξης. Θέτει με ωμό και 
τρυφερό συνάμα τρόπο καίρια και αμείλικτα 
ερωτήματα. 

Χρησιμοποιώντας την καλλι-
τεχνική φόρμα αναδεικνύει και κρίνει το πε-
ριεχόμενο της σύγχρονης αλλοτρίωσης του 
κόσμου μας, που μπορεί να φορά τον μανδύα 
της θρησκείας, ανεξαρτήτως δόγματος, να 
εμφανίζεται αντεστραμμένα ως λατρεία της 

Διονύσης Τζαρέλλας Dionyssis Tzarellas

Fear there is in the beginning! 
Not some indeterminable, notional fear, but 
the particularly palpable terror of death. It is 
upon this fear that power builds its monstrous 
structure and extracts its potency. From the 
primordial-ancestral authority of the mono-
theistic religions which aggressively usurped 
the Epicurean calmness and the Diogenean 
mockery of death to the modern governance 
of the state and the idealized democracy of the 
bourgeois. Power builds and is built on fear 
and is magnified on the guilt of life’s true en-
joyment. 

Certainties and blanket dogmat-
ic answers are still the womb of power, which 
never supports those who, in any given way, 
do not fit in its stifling boundaries or ques-
tion, physically and symbolically, its prophe-
cies. 

Hence, Yorgos Kypris does not 
beat certitudes and answers; He does not 
propose the security of a dogma, but the con-
scious beauty of the doubt before the uncer-
tainty and futility of the human being. He ad-
dresses, in a raw yet equally tender way, vital 
and relentless queries. 

By making use of the artistic 
form, he gives prominence to and judges the 
content of our modern, acculturated world, 
which could don the mantle of religion, re-
gardless of dogma, to reverse its appearance 
as worship of a consumerism and a conformist 
anticomformism, or even, more often nowa-
days, to an apparently mismatched combina-
tion. Yorgos Kypris unmasks, beyond its mys-

The unexpressed violence 
of fear

Η ανείπωτη Βία 
του Φόβου



46 47Iconoclastic ExercisesΕικονοκλαστικές Ασκήσεις

για μια γνήσια ένωση των ανθρώπων, δεν 
υπάρχει θέση για την άγρια χαρά του έρωτα 
και την τρυφερότητα της σεξουαλικής έλξης. 
Ο γαμπρός και η νύφη διαμεσολαβούνται από 
τον πόθο τους για τα υλικά αγαθά, την εξου-
σιαστική πρόσληψη του σεξ, την εμπορευ-
ματοποίηση των σχέσεων και, εμποτισμένοι 
με τον βαθύτατο ναρκισσιστικό κομφορμισμό 
τους, είναι καταδικασμένοι να δυστυχούν, 
φορώντας το προσωπείο της αγορασμένης 
ευτυχίας.

Ταράσσοντας τον αυτοαναφο-
ρικό ύπνο της θεαματικής αναπαράστασης 
αυτού του κόσμου, ο Κυπρής μορφοποιεί τις 
κοιμώμενες αντιθέσεις της αστικής κοινω-
νίας, την οδύνη και το αίμα του υπάρχοντος 
που δεν είναι εικόνα στις ειδήσεις, αλλά η 
μόνη του αλήθεια, η φριχτή πραγματικότητα 
της ταξικής διαίρεσης. Οι παραγκουπόλεις 
του σύγχρονου άνεργου παγκόσμιου προλε-
ταριάτου, που ζει βυθισμένο στην εξαθλίωση 
και τη μιζέρια, που ξοδεύει τη ζωή του για 
να επιβιώσει, και ο καναπές της χορτάτης 
αστικής σκέψης που χαζεύει αμέριμνη τη 
βαρβαρότητα που η ίδια έχει οικοδομήσει, 
νομίζοντας πως είναι τόσο μακριά, σαν μια 
παράλληλη πραγματικότητα. 

Disturbing this world’s self-
referred sleep of a representation-spectacle 
Kypris moulds the slumberous antitheses of 
a bourgeois society, its agony and blood that 
is not a picture on the headlines, but its mere 
truth, the horrible reality of social divide. The 
slums of the modern, jobless, worldly pro-
letariat that lives submerged in impoverish-
ment and misery; that spends its life to sur-
vive, while the couch of the satiated bourgeois 
thought, which gapes lackadaisical the barba-
rism that itself has created, believing that is 
so far away as a parallel reality.
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ThE BrIdES 2015

(Environment)
400 x 100 x 205,5 cm
Bronze, oxidised steel, plastic, wood, 
textile

Οι νυφεσ 2015

(Περιβάλλον)
400 x 100 χ 205,5 εκ.
Ορείχαλκος, πλαστικό, οξειδωμένο 
ατσάλι, ξύλο, ύφασμα
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oXIdISEd CITy 2015

(Environment)
variable dimensions
oxidised steel, tv monitors, light, 
sound, couch

Οξειδωμενη ΠΟλη 2015

(Περιβάλλον)
μεταβλητές διαστάσεις
Οξειδωμένο ατσάλι, οθόνες τηλεόρασης, 
φως, ήχος, καναπές
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Ο Γιώργος Κυπρής γεννήθηκε 
το 1954. Σπούδασε ζωγραφική στη Σχολή  
Σαραφιανού στην Αθήνα (1973 - 1975). 
Αποφοίτησε από το Istituto Statale D’ Arte  
Per la Ceramica, στην Faenza της Ιταλίας 
(1975 - 1978). 

Έχει στο ενεργητικό του 
πλήθος από ατομικές εκθέσεις  και 
συμμετοχές σε ομαδικές εκθέσεις σε 
Μουσεία και Ιδρύματα στην Ελλάδα, Κύπρο, 
ΗΠΑ, Γαλλία, Ιταλία, Ελβετία, Σουηδία, 
Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Τουρκία, Δανία, 
Μ. Βρετανία.

Έργα και περιβάλλοντα του 
Κυπρή είναι μέρος δημόσιων και ιδιωτικών 
συλλογών σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.

2015

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Tavola Imbandita/Tavola Bandita», 

Scuderie di Palazzo Chigi Albani, 

Soriano, Ιταλία.

2014

ΣΥΛΛΟΓΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, Συλλογή 

Farkhad Akhmedov, Luna Yacht, Ρωσία.

2013

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«30 χρόνια με τον Γιώργο Κυπρή στην 

Μύκονο», Γκαλερί Scala, Μύκονος, 

Ελλάδα. 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: «Once Upon a 

time.. game and Toy-II edition», Macro 

Testaccio Le Pelanda Museum, Ρώμη, 

Ιταλία.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

2ο Διεθνές Εικαστικό Φεστιβάλ Πάτρας 

«Re-culture 2», Πάτρα, Ελλάδα.

ΣΥΛΛΟΓΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, The emirates 

center for strategic studies and 

research, Αμπού Ντάμπι, Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, «The 

Mykonos», Εστιατόριο, Ξενοδοχείο 

Intercontinental,  Ντόχα, Κατάρ        

2012

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«FISH», Γκαλερί Τεχνοχώρος, 

Contemporary Istanbul, Τουρκία.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Fish», Γκαλερί Ναΐφ, Θεσσαλονίκη, 

Ελλάδα.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Φρέσκα και Σπartαριστά», Γκαλερί 

Τεχνοχώρος και Χώρος Τέχνης 

Ηλιαχτίνα, Λιμάνι Αίγινας, Ελλάδα.                              

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«European Glass Context», Μουσείο 

Τέχνης του Bornholm, Δανία.                                 

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, Συλλογή Riza 

Sarraf, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκαταστάσεις στον χώρο, 60 Years 

Yacht, Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.

 ΣΥΛΛΟΓΗ

Συντριβάνι, Συλλογή He Sheikh 

Mohamed Bin Fahad Al Thani, Ντόχα, 

Κατάρ.
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ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Έλληνες Καλλιτέχνες - Αναζητήσεις 

1950-2000» Κέντρο Σύγχρονής 

Εικαστικής Δημιουργίας, Δημοτική 

Πινακοθήκη, Λ. Κανακάκης, Ρέθυμνο, 

Κρήτη, Ελλάδα.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Κεραμική Τέχνη – Ελληνοιταλικό  

Συμπόσιο», Rocca Paolina, Perugia, 

Ιταλία.

ΣΥΛΛΟΓΗ

Κέντρο Σύγχρονής Εικαστικής 

Δημιουργίας, Δημοτική Πινακοθήκη, 

Λ. Κανακάκης, Ρέθυμνο, Κρήτη, Ελλάδα.

1998

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Περί κλουβιών και πτήσεων», Γκαλερί 

Αργώ, Λευκωσία, Κύπρος. 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Art Athina 6, ’98, Γκαλερί 7,Εκθεσιακό 

Κέντρο, Αθήνα, Ελλάδα.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1ο Βραβείο στον Πανκύπριο διαγωνισμό 

και φιλοτέχνηση γλυπτού έργου στον 

προαύλιο χώρο του γυμνασίου 

Αγ. Παύλου, Πάφος, Κύπρος.  

ΣΥΛΛΟΓΗ

Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Λευκωσία, 

Κύπρος.

ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλογή Νίκος Παττίχης, Λευκωσία, 

Κύπρος.

1997

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Μνήμες και σύγχρονοι δρόμοι 

της Κυπριακής πλαστικής», 

Θεσσαλονίκη’97-Πολιτιστική 

πρωτεύουσα της Ευρώπης, Μνημείο 

Alaja Imaret, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Ταξιδεύοντας», Γκαλερί Αργώ, 

Λευκωσία, Κύπρος  

ΣΥΛΛΟΓΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, Διεθνής 

Τράπεζα, Washington DC, ΗΠΑ.

1996

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Καταστάσεις Ψαριών», Γκαλερί Αργώ, 

Λευκωσία, Κύπρος. 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Ιχθύς», Δημοτικό Κέντρο Τεχνών, 

Λευκωσία, Κύπρος

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1ο Βραβείο στον Παγκύπριο και 

διεθνή διαγωνισμό για δωρεά έργου 

τέχνης στο νέο κτίριο ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, Στρασβούργο, Γαλλία. 

(Μη εκτελεσμένο έργο)

ΣΥΜΠΟΣΙΟ

«Κυπρίων Πλους»,4ο Διεθνές Συμπόσιο 

Γλυπτικής, Ίδρυμα Γ., Α. Μαμιδάκη, 

Αγ. Νικόλαος, Κρήτη, Ελλάδα.

1995

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Καταστάσεις Ψαριών», Γκαλερί 7, 

Αθήνα, Ελλάδα.   

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Εικαστικό Οδοιπορικό», Ευρωπαϊκός 

Πολιτιστικός μήνας, Κρατική 

Πινακοθήκη, Λευκωσία, Κύπρος. 

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Σχεδιάζει κοσμήματα για την 

«Μέταλλον», Καβάλα, Ελλάδα.

  

1994

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Κύπρος 1960-1994: Σύγχρονες 

Αναζητήσεις», Art Athina’94, Αθήνα, 

Ελλάδα.

 

1989

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«L’ Europe des ceramists», Auxerre, 

Γαλλία.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Σύγχρονη Κεραμική», Πνευματικό 

Κέντρο, Αθήνα, Ελλάδα.   

1987-92

ΣΧΕΔΙΑΣΗ

Σχεδιάζει κεραμικά αντικείμενα για την 

«Κεραμική ΕΠΕ», Αθήνα, Ελλάδα.

   

1987

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα, Ελλάδα.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γκαλερί Αστρολάβος, Πειραιάς, Ελλάδα.

1986

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Τρεις Γλύπτες», Γκαλερί Athenaeum, 

Αθήνα, Ελλάδα.  

ΣΥΛΛΟΓΗ

Ίδρυμα Δ. Πιερίδη, Αθήνα, Ελλάδα. 

ΣΥΛΛΟΓΗ

Ίδρυμα Βενετσάνου, Αθήνα, Ελλάδα

1985

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Ζωγραφικός Χώρος- Θεατρικότητα», 

Μουσείο Μπενάκη, Μέγαρο Β. 

Κουλούρα, Π. Φάληρο, Ελλάδα.   

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 

Αθήνα, Ελλάδα. 

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«18 Κύπριοι Σύγχρονοι Καλλιτέχνες», 

Γκαλερί Athenaeum, Αθήνα, Ελλάδα.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διδάσκει Κεραμική για λογαριασμό 

του ΕΟΜΜΕΧ για την ανάπτυξη της 

καλλιτεχνικής Κεραμικής στην Κρήτη

1984

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Ceramists x 27», Budapest Galleria 

Museum, Βουδαπέστη, Ουγγαρία.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Τρεις Κεραμίστες», Γκαλερί Terra 

Cotta, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

1983

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γκαλερί Εξώστης, Θεσσαλονίκη, 

Ελλάδα.

1982

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γκαλερί Gloria, Υπό την αιγίδα του 

υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 

Λευκωσία, Κύπρος

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

1ο Βραβείο στην Εθνική Έκθεση 

Κεραμικής, Αθήνα, Ελλάδα.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διεθνής Έκθεση Κεραμικής, Faenza, 

Ιταλία.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διεθνής Biennale Κεραμικής,Vallauris, 

Γαλλία.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γκαλερί Athenaeum, Αθήνα, Ελλάδα.  

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Γκαλερί Astor, Αθήνα, Ελλάδα.  

1981

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πνευματικό Κέντρο, Αθήνα, Ελλάδα.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ωδείο Αθηνών, Αθήνα, Ελλάδα.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, Barriere 

Frères, Σαγκάη, Κίνα.

ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλογή Omer Sabanci, 

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία.

2011

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Vanity», Γκαλερί Scala, Μύκονος, 

Ελλάδα.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«C’era una volta…», Macro Pelanda 

Museum, Ρώμη, Ιταλία

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Το αντικείμενο-Ιστορίες και 

Αναπαραστάσεις», Κέντρο Τεχνών 

Ιδρύματος Ευαγόρα Λανίτη, Λεμεσός, 

Κύπρος.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Περί μαγειρικής», Γκαλερί 

Τεχνοχώρος, Αθήνα, Ελλάδα

ΣΥΛΛΟΓΗ

Συλλογή Marcus Newby, Λονδίνο, 

Αγγλία. 

   

2010

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Vortex», Γκαλερί Αργώ, Λευκωσία, 

Κύπρος

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκαταστάσεις στο χώρο, Ξενοδοχείο 

Intercontinental, Ντόχα, Κατάρ.  

ΣΥΛΛΟΓΗ

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης 

Τέχνης, Λευκωσία, Κύπρος.

2009

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Vortex», Γκαλερί Scala, Μύκονος, 

Ελλάδα

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Η ιστορία ενός εργαστηρίου», Κέντρο 

Χαρακτικής Αθηνών, Πολιτισμικός 

Οργανισμός Δήμου Αθηναίων, Ελλάδα.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Χώρα του Κανενός ΙΙ», Δρόμοι Ζωής, 

Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, 

Αθήνα, Ελλάδα. 

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, Freeman 

Hospital, Newcastle, Αγγλία.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, Barriere 

Frères, Medoc, Γαλλία.

2008

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Where do we go from here?» Συλλογή 

Νίκου Πατίχη, Δημοτικό κέντρο Τεχνών, 

Λευκωσία, Κύπρος. 

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκαταστάσεις στο χώρο, ΣΕΤΕ 

(Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 

Επιχειρήσεων),Αθήνα, Ελλάδα.

  

 2007

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Μετανάστευση», Ξενοδοχείο 

Ηλιότοπος, Ημεροβίγλι, Σαντορίνη, 

Ελλάδα.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκαταστάσεις στον χώρο, Εστιατόριο 

Ζείδωρον, Αθήνα, Ελλάδα.  

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, Georgio’s 

Residence, Melia Hotel, Αθήνα, Ελλάδα.   

ΣΥΛΛΟΓΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, Novartis 

Foundation, Basel, Ελβετία.

2006

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, Κτίριο 

Κυπριακής Ολυμπιακής  Επιτροπής, 

Λευκωσία, Κύπρος.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

2ο Βραβείο, Διαγωνισμός για το 

Δικαστικό Μέγαρο Λευκωσίας, Κύπρος

2005

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Accidental Meetings», Δημοτικό 

Κέντρο Τεχνών, Λευκωσία, Κύπρος. 

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, Εστιατόριο 

Ζείδωρον, Αθήνα, Ελλάδα.

2004

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Αποκόμματα», Γκαλερί Αργώ, 

Λευκωσία, Κύπρος.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Art Athina 2004, Γκαλερί Αργώ, 

Contemporary Art Fair, Ελλάδα.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Glass with Glass», Γκαλερί Lee Freed, 

Lincoln City, ΗΠΑ.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκαταστάσεις στον χώρο Georgio’s 

Residence/Melia Hotel, Αθήνα, Ελλάδα.

ΣΥΛΛΟΓΗ

Κρατική Πινακοθήκη Σύγχρονης 

Τέχνης, Λευκωσία, Κύπρος.

2003

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Fish», Γκαλερί Lovi Visual Art, 

Newtown, ΗΠΑ

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Τα νέα σύνορα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης », Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 

Αθήνα, Ελλάδα.

2002

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διεθνής Ακαδημία Κεραμικής (IAC), 

Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα, Ελλάδα.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Fete Ses Dix Ans», Γκαλερί Krisal, 

Γενεύη, Ελβετία

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκατάστασή στον χώρο, Πλατεία  

Εμπορικού κέντρου Φάμπρικα, Φηρά, 

Σαντορίνη, Ελλάδα.

   

2001

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Παράλληλες Έννοιες», Γκαλερί Krisal, 

Γενεύη, Ελβετία.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Παράλληλες Έννοιες», Γκαλερί Art 

Forum, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, Maui  Marriott 

Resort, Hawaii, ΗΠΑ.   

ΣΥΛΛΟΓΗ

Μακεδονικό Μουσείο Μοντέρνας 

Τέχνης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

2000

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Fish», Cultural Centrum Covalenco, 

Heldrop, Eindhoven, Ολλανδία  

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Από την σμίλη στο ήλεκτρον», Κρατική 

Πινακοθήκη Σύγχρονης Κυπριακής 

Τέχνης, Λευκωσία, Κύπρος  

ΑΝΑΘΕΣΗ

Εγκατάσταση στον χώρο, Caesars 

Palace, Las Vegas, ΗΠΑ. 

1999

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

«Προσεγγίσεις Ελληνικότητας, Γενιές 

του ’80 και του ‘90»

- Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων 

- Μουσείο Dalarna, Falun, Σουηδία

- Ελληνική Πολιτιστική Στέγη,   

  Στοκχόλμη, Σουηδία

- Chateau De Vianden, Λουξεμβούργο 
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Ειρήνη Σαββάνη, «Λεξικό Ελλήνων 

Καλλιτεχνών», Εκδόσεις Μέλισσα, 

Αθήνα 1998.

Μαρία Μαραγκού, «Grecia -Italia», 

Κατάλογος Έκθεσης. Provincia Di 

Perugia, Perugia, Ιταλία, 03/10/1998.

Nora Nadjarian, «Artist’s Portrait-

Yorgos Kypris», Nicosia This Month, 

Λευκωσία, Μάιος 1998. Σελίδες 4-6.

 

Λέλια Λαμπριανίδου, «Οι Εικόνες 

Γίνονται Συνείδηση», Λευκωσία, 

10/04/1998. Σελίδες 142, 143.

Μαρία Μαραγκού, «Γιώργος Κυπρής », 

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, Αθήνα, 

29/03/1998. Σελίδα 64. 

Glynn Hughes, «Cages And Flights», 

Cyprus Weekly. Λευκωσία, 27/03/1998.

Mαρίνα Σχίζα, «Περί Κλουβιών Και 

Πτήσεων», Γιώργος Κυπρής, Κατάλογος 

Έκθεσης. Αθήνα  23/03/1998.

Μαρία Μαραγκού, «Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης Συνέχεια», 

Ελευθεροτυπία. Αθήνα, 22/01/1998. 

Σελίδα 35.  

Νίκη Λοιζίδη, «Μνήμες Και Σύγχρονοι 

Δρόμοι Της Κυπριακής Πλαστικής 

Τέχνης», Κατάλογος Έκθεσης, 

Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 

της Ευρώπης, «Θεσσαλονίκη ’97». 

Θεσσαλονίκη 1997. 

Tesa Vermeinen, «Mykonos&Santorini», 

Knack Weekend. Brussels, 20/08/1997. 

Σελίδες 35, 36.

Αθηνά Σχινά,  «Καλλιτέχνες του 

Νερού», Members. Αθήνα, Καλοκαίρι 

1997. Σελίδες 45, 52.

 Άλεξ Ευθύβουλος, «Cypriot Artist, 

Yorgos Kypris», The Cyprus Weekly. 

Λευκωσία, 30/05/1997. Σελίδα 18.

Γιάννα Βασιλακοπούλου, «Θαλασσινά», 

Ιδέες Και Λύσεις Για Το Σπίτι. 

& Τόνια Μακρά, Αθήνα, Αύγουστος 

1996. Σελίδες 172, 174.

Ευδοκία Παλαιολόγου, «Γλυπτική & 

Business Στην Κρήτη», Επενδυτής. 

Αθήνα, 13/06/1996.

Χάρης Καμπουρίδης, «Κυπρίων Πλους», 

Τα Νέα. Αθήνα, 10/06/1996.

Μαρία Μαραγκού, «Κυπρίων Πλους », 

Ελευθεροτυπία. Αθήνα, 04/06/1996. 

Γιάννης Τουμάζης, «Ιχθύς», Κατάλογος 

Έκθεσης. Δημοτικό Κέντρο Τεχνών. 

Λευκωσία, 10/06/1996.

Φάνης Μπομπότης, «Η Αισθητική του 

Απέριττου», Inside. Αθήνα, Μάιος 1996. 

Σελίδες 92-99.

Βίκυ Καραΐσκου, Κεραμική Τέχνη. 

Αθήνα, Μάρτιος 1996. Σελίδες 60,61.

Δημήτρης Χαρίτος, «Οι Κοινωνίες Των 

Ψαριών », Anti. Αθήνα, 19/01/1996.

Έφη Mιχάλαρου, «The Art Agenda», 

The Art Magazine. Αθήνα, 19/01/1996.

Kώστας Σταυρόπουλος, «Παράδοση και 

Αντίσταση στους Νόμους της Αγοράς », 

Αυγή. Αθήνα, 1996. Σελίδα 30.

Μαρία Μαραγκού, «Ψάρια, Ζώα, 

Έντομα», Ελευθεροτυπία. Αθήνα, 

Ιανουάριος 1996.

Βίκυ Καραΐσκου, «Γιώργος Κυπρής 

– Καταστάσεις Ψαριών», Κατάλογος 

Έκθεσης, Γιώργος Κυπρής. Αθήνα 1995.

Eλένη Nικήτα, «Εικαστικό Οδοιπορικό», 

Κατάλογος Έκθεσης, Κρατική 

Πινακοθήκη. Λευκωσία, 12/09/1995.

Έφη Στρούζα, «Κύπρος 1960 – 1994: 

Σύγχρονες Αναζητήσεις», Κατάλογος 

Έκθεσης, Art Athina. Αθήνα, 

Μάιος 1994.

Eλένη Nικήτα, «Cyprus Art From The 

State Gallery», Κατάλογος  Έκθεσης, 

Κρατική Πινακοθήκη. Λευκωσία, 

10/1993.

Aθηνά Σχινά, «Σύγχρονη Καλλιτεχνική 

Κεραμική», Κατάλογος  Έκθεσης, 

Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων. 

Αθήνα, Μάιος 1989.

‘Εμη Μπακούρου, «Αναπλάθοντας τους 

Μύθους», Ιδέες και Λύσεις για το Σπίτι. 

Αθήνα, Νοέμβριος 1988. 

Σελίδες 118 – 121.

Βιβή Βασιλακοπούλου, «Γιώργος 

Κυπρής, Βούλα Γουνελά και Yiannes 

στο Intercontinental», Κεραμικά 

Χρονικά. Αθήνα, Δεκέμβριος 1986. 

Σελίδα 10.

Βιβή Βασιλακοπούλου, «Κεραμικά 

Χρονικά ». Αθήνα, Οκτώβριος 1986.

Στέλιος Λυδάκης, «Η Αναδιάρθρωση 

της Πινακοθήκης Νεοελληνικής 

Ζωγραφικής, Χαρακτικής Και Γλυπτικής 

Δ. Πιερίδη», Τέχνη Και Λόγος Αθήνα, 

Απρίλιος 1986. Σελίδα 26.

‘Ολγα Μπατή, «Ένας Μύθος Γραμμένος 

με Πηλό», Γυναίκα, Αθήνα, 21/08/1985.

Περσεύς Αθηναίος, «Σύγχρονοι 

Έλληνες Κεραμίστες», Ημερησία, 

Αθήνα, 15/05/1985.

Εκκε, «Σύγχρονοι  Έλληνες 

Κεραμίστες», Κατάλογος  Έκθεσης, 

Εκδόσεις ΕΚΚΕ. Αθήνα, 1984.

Bormann Gottfied, «Keramic Der Welt», 

Kunst und Handwerk. Düsseldorf, 1984. 

Σελίδες 19, 20, 25.

Catalin Csillag, «Ceramics X 27», 

Κατάλογος Έκθεσης. Budapest, Galleria 

Museum. Βουδαπέστη 1984.

Glynn Hughes, «A True Artist Puts On 

The Style, And It Is No Joke», Cyprus 

Mail. Λευκωσία, 28/11/1982. 

Κωστής Καζαμιάκης, «Η Έκθεση 

Γλυπτικής Κεραμικής στη Λευκωσία 

του Γιώργου Κύπρη», O Φιλελεύθερος. 

Λευκωσία, 26/11/1982.

Κεραμικά Χρονικά,  «Βραβεία 23ης 

Πανελλήνιας  Έκθεσης Κεραμικής», 

Κεραμικά Χρονικά. Αθήνα, Ιανουάριος 

1982. Σελίδες 34, 35.

Λένα Παγώνη, «Ένας Μάγος Του 

Πηλού», Ελευθεροτυπία. Αθήνα, 

09/10/1981.

Rosanna Ritci, «Un Ceramista Tutto 

Mediterraneo», Il Rest Del Carlino. 

Bolognia, Ιταλία, 23/11/1977.

1980

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Διδάσκει Κεραμική για λογαριασμό του 

ΕΟΜΜΕΧ, Αθήνα, Ελλάδα.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Πανελλήνια Πολιτιστική Κίνηση, Αθήνα, 

Ελλάδα.

1978

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διεθνής Έκθεση Κεραμικής, Faenza, 

Ιταλία.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διεθνής Biennale Κεραμικής,Vallauris, 

Γαλλία.

1977

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Rifugio Gualdo, Sesto Fiorentino, 

Φλωρεντία, Ιταλία.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διεθνής Έκθεση Κεραμικής, Faenza, 

Ιταλία.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

3ο Βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό 

Μεσογειακής Κεραμικής, Grottaglie, 

Ιταλία.

1976

ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Bottega D’Arte Ceramica, Forli, Ιταλία.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εθνική Έκθεση Κεραμικής, 

Castelamonte, Ιταλία.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διεθνής Έκθεση Κεραμικής, Faenza, 

Ιταλία.

Δημοσιεύσεις

Γιώργος Κυπρής, «Fish», Εκδόσεις 

ΜΑΤΙ, Σαντορίνη, 2008.

Γιώργος Κυπρής,  «Συμβολικοί 

Υπαινιγμοί», Κεραμική Τέχνη, Αθήνα, 

Μάιος 1989. Σελίδες 20-25. 

Γιώργος Κυπρής, «Τέχνη και 

Τεχνούργημα», Κεραμική Τέχνη, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 1989. Σελίδες 26,27.  

Γιώργος Κυπρής, «Majolika – Σύντομη 

Αναφορά», Κεραμική Τέχνη, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 1987. 

Σελίδες 25-28.

 

   

Βιβλιογραφία

Valeria Arnaldi, «Tavola Imbandita/

Tavola Bandita», Κατάλογος  Έκθεσης,  

Scuderie di Palazzo, Chigi, Albani, 

Soriano nel Cimino (VT), Ιταλία, 2015.

Valeria Arnaldi, «Once Upon a time..

game and Toy-II edition», Κατάλογος 

Έκθεσης, Macro Testaccio Museum, 

Ρώμη, Ιταλία  2013.

Valeria Arnaldi, «C’era una volta…», 

Primo festival di Family Artentainment, 

Κατάλογος Έκθεσης, Macro Pelanda, 

Ρώμη, Ιταλία, Δεκέμβριος 2011 - 

Ιανουάριος 2012. 

Susanne Joker, «European Glass 

Context», Κατάλογος Έκθεσης, 

Johnsen, Δανία, Σεπτέμβριος-

Νοέμβριος 2012.

Δημ. Ρουσουνέλος, «Vanity», 

Κατάλογος  Έκθεσης, Μύκονος, 

Ιούνιος 2011.  

Ε. Γκουβά –Γ. Πάσχος, «Οι Ιχθύες ως 

σύμβολο και τεχνούργημα» – 

&  Μ. Γκουβά, Απόπειρες Ερμηνείας, 

Εκδόσεις Ίνδικτος, Αθήνα, 2010.

Δημ. Ρουσουνέλος, «Vortex», 

Κατάλογος Έκθεσης, Μύκονος, 

Απρίλιος-Μάιος 2009.

Αγγέλα Ταμπάκη, «Ελληνική Σύγχρονη 

Κεραμική», Κατάλογος  Έκθεσης, 

Αθήνα, Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2002. 

Μαρίνα Σχίζα, «Παράλληλες Έννοιες», 

Κατάλογος Έκθεσης, Αθήνα, 2001.

Άννα Πολυδώρου, Γ. Κυπρής – «Δεν 

ανεχόμαστε το διαφορετικό», 

Κυριακάτικο Παράθυρο-Πολίτης, 

Λευκωσία, 31/03/01.

Δημήτρης Χαρίτος, «Ύπνος-Θάνατος-

Εγκατάλειψη: Παράλληλες  Έννοιες », 

«Αντί «, Αθήνα, 6 Απριλίου 2001.

Σύλβια Δημητριάδη, «Περίοπτο 

Γλυπτό», Κατοικία, Αθήνα, Μάρτιος-

Απρίλιος 2001.

Βιβή Βασιλοπούλου, Η «Ατσάλινη 

Γλώσσα» του Γιώργου Κυπρή, 

Επενδυτής, Αθήνα, 3-4 Μαρτίου 2001.

Θανάσης Γωγάδης, «Γιώργος Κυπρής, 

Συνειρμοί Χαλαρής Συνοχής», 

Πανσέληνος-Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, 

4 Μαρτίου 2001.

Σοφία Γιαννοπούλου, «Σπουδή στη 

Μοναξιά και τις Παράλληλες  Έννοιες», 

Αγγελιοφόρος, Θεσσαλονίκη, 28 

Φεβρουαρίου 2001.

Γιάννης Ν. Μπασκόζος, Γιώργος Κυπρής 

– «Παράλληλες Έννοιες», Εξπρές, 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2001.

Ντόσυ Ιορδανίδου, «Ζωή σαν 

Παραμύθι», Maison & Décoration, 

Αθήνα, Φεβρουάριος 2001.

Χρήστος Μαχαιρίδης, «Γιώργος 

Κυπρής», Έρεισμα, Χανιά, Φθινόπωρο-

Χειμώνας 2000.

Ηρώ Σιγάλα, «Θήρα στο Όνειρο», 

Ταχυδρόμος, Αθήνα 01/07/2000.

Ηρώ Σιγάλα, «Στην Καρδιά Του Βράχου», 

Ταχυδρόμος, Αθήνα 24/06/2000.

Αθηνά Σχινά, «Τα Θαλασσινά Ταξίδια 

Του 2000», Οργανισμός Λιμένος 

Πειραιά, Πειραιάς 2000

Ελένη Νικήτα, «Από Την Σμίλη Στο 

Ήλεκτρον», Κατάλογος  Έκθεσης, 

Λευκωσία, 10/07/2000.

Μαρία Μαραγκού, «Έλληνες 

Καλλιτέχνες, Αναζητήσεις 1950–

2000». Κατάλογος Μόνιμης Συλλογής. 

Κέντρο Σύγχρονης Εικαστικής 

Δημιουργίας Ρεθύμνης, Ρέθυμνο 1999.

Νέλλη Κυριαζή, «Προσεγγίσεις 

Ελληνικότητας», Γενιές Του ’80 και του 

‘90». Κατάλογος Έκθεσης, Πινακοθήκη 

Δήμου Αθηνών, Αθήνα, 1999.

Φιλίππα Βούλγαρη, «Τζάμια-

Κρύσταλλα», Αρχιτεκτονική. Αθήνα, 

Χειμώνας 1999. Σελίδες 154-157.

Radhika Yeddanapudi, «Color And 

Culture Brighten Atrium», Banks World. 

Washington D.C. 03/12/1998.
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Yorgos Kypris was born in 
1954, studied painting at Sarafianos School 
of Art, Athens, Greece (1973 - 1975) and 
graduated from The Istituto Statale D’ Arte 
Per La Ceramica, Faenza, Italy ( 1975 - 1978).

He has shown his work in 
numerous solo exhibitions in Europe 
and USA and has participated in group 
exhibitions in Museums and Foundations 
in Greece, Cyprus, USA, France, Italy, 
Switzerland, Sweden, Luxemburg, Hungary, 
Turkey, Denmark and United Kingdom.

Commissioned works and 
environments of Kypris make part of public 
and private collections in Europe, North and 
South America and Asia. 

2015
GROUP ExHIBITION
“Tavola Imbandita/Tavola Bandita”, 
Scuderie di Palazzo Chigi Albani, Soriano 
nel Cimino (VT), Italy.

2014
COLLECTION
Indoor Installation, Farkhad Akhmedov 
Collection, Luna Yacht, Russia.

2013
SOLO ExHIBITION
“30 years with Yorgos Kypris in 
Mykonos”, Scala Gallery, Mykonos, 
Greece.

GROUP ExHIBITION
“Once Upon a time..game and Toy-
IIedition ”, Macro Testaccio Museum, 
Rome, Italy.

GROUP ExHIBITION
2nd International Visual Art Festival 
“Re-culture 2”, Patra, Greece.

COLLECTION
Indoor Installation, The Emirates Center 
for Strategic Studiesand Research, 
Abu Dhabi, UAE.

COMMISSION
Indoor Installation, “The Mykonos”, 
Restaurant, Intercontinental Hotel, 
Doha, Qatar.

2012
SOLO ExHIBITION
“Fish”, Technochoros Art Gallery, 
Contemporary Istanbul,Turkey.

SOLO ExHIBITIOn
“Fish”, Naif Art Sign Gallery, 
Thessaloniki, Greece.

GROUP ExHIBITION
“Freska kai Spartarista”, Technochoros 
Art Gallery and Iliahtina Art Space, Port 
of Aegina, Greece.

GROUP ExHIBITION
“European Glass Context”, Bornholm Art 
Museum, Denmark.

COMMISSION
Indoor Installation, Riza Sarraf 
Collection, Istanbul, Turkey.

COMMISSION
Indoor Installations, 60 years Yacht, 
Istanbul, Turkey.

COLLECTION
Fountain Installations, Sheikh Mohamed 
Bin Fahad Al Thani Collection, Doha, 
Qatar.
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GROUP ExHIBITION
“Greek Artists Quests 1950-2000”, 
Rethymnon Center for Contemporary 
Art, Municipal Gallery, “L. Kanakakis”, 
Rethymnon, Greece.

GROUP ExHIBITION
“Ceramic Art, Greek-Italian Symposium”, 
Rocca Paolina, Perugia, Italy.

COLLECTION
Rethymnon Center for Contemporary 
Art, Municipal Gallery, Rethymnon, 
Greece.

1998
SOLO ExHIBITION
“About Cages and Flights”, Argo Gallery, 
Nicosia, Cyprus.

GROUP ExHIBITION
Art Athina 6, ’98, 7 Gallery, Exhibition 
Center, Athens, Greece.

COMPETITION
1st Prize, Competition for Installation 
of a sculpture at St. Paul High School, 
Pafos, Cyprus.

COLLECTION
Cyprus Bank Foundation, Nicosia, 
Cyprus.

COLLECTION
Nikos Pattihis Collection, Nicosia, 
Cyprus.

1997
GROUP ExHIBITION
“Memories and Contemporary Roads of 
Cypriot Plastic Arts”, Thessaloniki ’97 
Cultural Capital of Europe, Alaja Imaret 
Monument, Thessaloniki, Greece.

GROUP ExHIBITION
“Travelling”, Argo Gallery, Nicosia, 
Cyprus.

COLLECTION
Indoor Installation, the World Bank, 
Washington DC, USA.

1996
SOLO ExHIBITION
“Fish Conditions”, Argo Gallery, Nicosia, 
Cyprus.

GROUP ExHIBITION
“Fish”, Municipal Art Center, Nicosia, 
Cyprus.

COMPETITION
1st Prize, International Competition for 
artwork to be donated by The Cyprus 
Government, Human Rights New 
Building, Strasburg, France 
(Non constructed work).

SYMPOSIUM
“Kyprion Plus”, 4th International 
Symposium of Sculpture, G&A. 
Mamidakis Foundation, Ag. Nikolas, 
Greece.

1995
SOLO ExHIBITION
“Fish Conditions”, 7 Gallery, Athens, 
Greece.

GROUP ExHIBITION
“Cyprus Contemporary Art, An 
Itinerary”, European Cultural Month, 
State Gallery, Nicosia, Cyprus.

DESIGN
Designs jewels for “Metallon”, 
Kavala, Greece.

1994
GROUP ExHIBITION
“Cyprus 1960-1994 Contemporary 
Quests”, Art Athina 2 ’94
Athens, Greece.

1989
GROUP ExHIBITION
“L’ Europe des ceramists”, Auxerre, 
France.

GROUP ExHIBITION
“Contemporary Art Ceramics” Municipal 
Cultural Center, Athens, Greece.

1987-92
DESIGN
Designs ceramics for “Keramiki” Athens, 
Greece.

1987
GROUP ExHIBITION
House of Cyprus, Athens, Greece

GROUP ExHIBITION
Astrolavos Art Gallery, Piraeus, Greece.

1986
GROUP ExHIBITION
“Three Sculptors”, Athenaeum Art 
Gallery, Athens, Greece.

COLLECTION
D. Pierides Foundation, Athens, Greece. 

COLLECTION
Venetsianos Foundation, Athens, Greece.

1985
GROUP ExHIBITION
“The painting space-theatricity”, Benaki 
Museum, V. Kouloura Palace, N. Faliro, 
Greece.

GROUP ExHIBITION
Municipal Cultural Center, Athens, 
Greece.

GROUP ExHIBITION
18 Cypriot Contemporary Artists”, 
Athenaeum Art Gallery, Athens, Greece.

SEMINAR LECTURES
Ceramic design for Eommex, Hania, 
Greece.

1984
GROUP ExHIBITION
“Ceramists x 27”, Budapest Galleria 
Museum, Budapest, Hungary.

GROUP ExHIBITION
“Three Ceramists”, TerraCotta Gallery, 
Thessaloniki, Greece. 

1983
GROUP ExHIBITION
Exostis Art Gallery, Thessaloniki, Greece.

1982
SOLO ExHIBITION
Gloria Gallery, Ministry of Education and 
Culture, Nicosia, Cyprus.

COMPETITION
1st Prize, National exhibition of Art 
Ceramics, Marousi, Attiki Greece.

GROUP ExHIBITION
International Biennale for Ceramics, 
Vallauris, France.

GROUP ExHIBITION
International Ceramic exhibition, 
Faenza, Italy.

GROUP ExHIBITION
Athenaeum Art Gallery, Athens, Greece.

GROUP ExHIBITION
Astor Art Gallery, Athens, Greece.

1981
GROUP ExHIBITION
Municipal Cultural Center, Athens, 
Greece.

GROUP ExHIBITION
Athens Conservatory, Athens, Greece.

1980
SEMINAR LECTURES
Ceramic Technology for Eommex, 
Athens, Greece.

GROUP ExHIBITION
Greek Cultural Center, Athens, Greece.

COMMISSION
Indoor Installation, Barriere Frères, 
Shanghai, China.

COLLECTION
Omer Sabanci Collection, Istanbul, 
Turkey.

2011
SOLO ExHIBITION
“Vanity”, Scala Gallery, Mykonos, 
Greece.

GROUP ExHIBITION
“C’era una volta…”, MACRO La Pelanda 
Museum, Roma, Italy.

GROUP ExHIBITION
“The ObjectStories and Representations”, 
Evagoras Lanitis Foundation Centre, 
Carobmill, Limassol, Cyprus.

GROUP ExHIBITION
“Peri Mageirikis”, Technochoros Art 
Gallery, Athens, Greece. 

COLLECTION
Indoor & Outdoor Installations, Marcus 
Newby Collection, London, UK.

2010
SOLO ExHIBITION
“Vortex”, Argo Gallery, Nicosia, Cyprus.

COMMISSION
Indoor Installations, Intercontinental 
Hotel, Doha, Qatar.

COLLECTION
State Gallery of Contemporary Art, 
Nicosia, Cyprus.

2009
SOLO ExHIBITION
“Vortex” Scala Gallery,Mykonos, Greece.

GROUP ExHIBITION
“The Story of a Workshop”, Athens 
Engraving Centre, Cultural Organization, 
Athens, Greece.

GROUP ExHIBITION
“No Man’s Land II”, Streets of 
Life,Cultural Center MelinaMercouri, 
Athens, Greece.

COMMISSION
Indoor Installation, Freeman Hospital, 
Newcastle, UK.

COMMISSION
Indoor Installation, Barriere Freres, 
Medoc, France.

2008
GROUP ExHIBITION
“Where do we go from here?”, Nicos 
Patihis Collection, Municipal Centre of 
Arts, Nicosia, Cyprus.

COMMISSION
Indoor Installations, SETE, Athens, 
Greece.

2007
SOLO ExHIBITION
“Emigration”,Hotel Heliotopos, 
Imerovigli, Santorini, Greece.

COMMISSION
Indoor Installations, Zeidoron,Athens, 
Greece.

COMMISSION
Indoor Installation, Georgio’s Residence / 
Melia Hotel, Athens, Greece.

COLLECTION
Indoor Installation, Novartis 
Foundation, Basel, Switzerland.

2006
COLLECTION
Outdoor Installation, Cyprus Olympic 
Committee collection, Nicosia, Cyprus.

COMPETITION
2nd prize - Competition for the 
Courthouse of Nicosia,Cyprus. 

2005
GROUP ExHIBITION
“Accidental Meetings”, Nicosia, 
Municipal Arts Centre, Cyprus.

COMMISSION
Indoor Installations, Zeidoron, Athens, 
Greece.

2004
SOLO ExHIBITION
“Cuttings”, Argo Gallery, Nicosia, 
Cyprus.

GROUP ExHIBITION
“Glass with Glass” Freed Gallery, Lincoln 
City, USA.

GROUP ExHIBITION
Art Athina 2004, Argo Gallery 
Contemporary Art Fair, Greece. 

COMMISSION
Indoor & Outdoor Installations Georgio’s 
Residence/Melia,
Athens, Greece.

COLLECTION
State Gallery of Contemporary Art, 
Nicosia, Cyprus.

2003
SOLO ExHIBITION
“Fish”, Lovi Visual Art Gallery, Newtown, 
USA.

GROUP ExHIBITION
“The New Frontiers of the Europian 
Union”, Technopolis, Municipality of 
Athens, Greece.

2002
GROUP ExHIBITION
International Academy of Ceramics, 
School of Fine Arts, Athens, Greece.

GROUP ExHIBITION
“Fete Ses Dix Ans”, Krisal Galerie, 
Geneve, Switzerland.

COMMISSION
Outdoor Installations, Fabrica Shopping 
Center Square,Fira, Santorini, Greece.

2001
SOLO ExHIBITION
“Parallel Notions”, Krisal Galerie, 
Genève, Switzerland.

SOLO ExHIBITION
“Parallel Notions”, Art forum Gallery, 
Thessaloniki, Greece.

COMMISSION
Indoor Installation, Maui Marriott 
Resort, Hawaii, USA.

COLLECTION
Macedonian Museum of Contemporary 
Art, Thessaloniki, Greece.

2000
SOLO ExHIBITION
“Fish”, Cultural Centrum Covalenco, 
Heldrop, Eindhoven,The Netherlands.

GROUP ExHIBITION
“From the Chisel to the Electron”, 
National Gallery of Contemporary 
Cypriot Art, Nicosia, Cyprus.

COMMISSION
Indoor Installation, Caesars’ Palace, Las 
Vegas, USA.

1999
GROUP ExHIBITION
“Approaching the Greek Identity, 
Generations of the‘80s and the ‘90s”,
- Athens Municipal Gallery, Athens,   
  Greece
- Dalarna Museum, Falun, Sweden
- Greek Cultural House, Stockholm, 
  Sweden 
- Chateau De Vianden, Luxemburg
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Maria Maragou, “Grecia – Italia”, 
Exhibition Catalogue, Provincia di 
Perugia. Perugia 03/10/1998.

Nora Hatjarian, “Artist’s Portrait – 
Yorgos Kypris”, Nicosia, This Month, 
Nicosia, May 1998. Pages 4-6.

Marina Schiza, “Yorgos Kypris, Flights 
and Dives”, Fileleftheros,  Nicosia 
05/04/1998. Pages 1, 8, 9.

Lelia Lambrianides, “Images become 
Conscience”, Selides,  Nicosia  
10/04/1998. Pages 142,143.

Maria Maragou, “Yorgos Kypris”, Sunday 
Eleftherotipia, Athens 29/03/1998. 
Page 64.

Glynn Hughes, “Cages and Flights”, 
Cyprus Weekly, Nicosia 27/03/1998.

Marina Schiza, “About Cages and 
Flights”, Exhibition Catalogue, Yorgos 
Kypris, Athens 23/03/1998.

Maria Maragou, “Cultural Capital of 
Europe’s, Sequel”, Eleftherotipia, Athens 
22/01/1998. Page 35.

Niki Loizides, “Memories and 
Contemporary roads of Cypriote 
plastic arts”, Exhibition Catalogue,  
Cultural Capital of Europe 
Organization,“Thessaloniki’97”, 
Thessaloniki 1997.

Tesa Vermeinen, “Mykonos & Santorini”, 
Knack , Brussels 20/08/1997. Pages 
35,36.

Athina Schina,“Water artists”, Member,  
Athens, Summer 1997. Pages 45, 52.

Alex Efthyvoulos, “Cypriot Artist, Yorgos 
Kypris”, the Cyprus Weekly. Nicosia 
30/05/1997. Page 18.

Yanna Vasilakopoulou & Tonia Macra, 
“Of the sea” or “Marines” or “Maritimes”, 
Idees & Lisis Ya to spiti, Athens, August 
1996. Pages 172,174.

Evdokia Paleologou, “Sculpture and 
Business in Creta”, Ependitis,  Athens 
13/06/1996.

Haris Kambourides, “Kyprion Plus”, Ta 
Nea, Athens 10/06/1996.

Maria Maragou, “Kyprion Plus”, 
Eleftherotipia. Athens  04/06/1996.

Yannis Toumazis, “Fish”, Exhibition 
Catalogue. Municipal Center of Art, 
Nicosia 10/06/1996.

Fanis Bobotis, “Aesthetics of the simple”, 
Inside. Athens, May 1996. Pages 92 – 99.

Viki Karaiskou, Kerameiki Tehni, Athens, 
March 1996. Pages  60, 61.

Dimitris Haritos, “The Fish 
Communities”, Anti, Athens 19/01/96.

Efi Mihalarou, “The Art Agenda”, The Art 
Magazine, Athens 19/01/1996.

Costas Stayropoulos, “Tradition and 
Resistance against Market Rules”, Avghi, 
Athens 1996. Page 30.

Maria Maragou, “Fishes, Animals, 
Insects”, Eleftherotipia,  Athens, 
January 1996.

Viki Karaiskou, “Yorgos Kypris– Fish 
Conditions”, Exhibition  Catalogue, 
Yorgos Kypris, Athens 1995.

Eleni Nikita, “Art Itinerary”, Exhibition 
Catalogue, State Gallery, Nicosia, 
12/09/1995.

Efi Strouza, “Cyprus 1960 – 1994: 
Contemporary Quests”, Exhibition 
Catalogue, Art Athina, Athens,  
May 1994.

Eleni Nikita, “Cyprus Art from the State 
Gallery”, Exhibition Catalogue, State 
Gallery. Nicosia, 10/ 1993.

Athina Schina, “Contemporary Art 
Ceramics”, Exhibition Catalogue, 
Cultural center of Athens, Athens, May 
1989.

Emi Bacuru, “Regenerating the myths” 
” Idees & Lysis Ya to Spiti, Athens, 
November 1988. Pages 118 – 121.

Vivi Vasilakopoulou, “Yorgos 
Kypris, Voula Gunela and Yiannes at 
Intercontinental”, Ceramic Chronicles, 
Athens, December 1986. Page 10.

Vivi Vasilakopoulou, “Ceramic 
Chronicles”, Athens, October 1986.

Stelios Lydakis, “The Restructuring of 
the gallery of Modern Painting, Etching 
and Sculpture, D. Pierides”, Tehni & 
Logos, Athens, April 1986. Page 26.

Olga Bati, “A myth written with clay”, 
Gynaika, Athens 21/08/1985.

Persefs Athineos, “Contemporary Greek 
Ceramists”, Imerisia, Athens 15/05/1985.

EKKE, “Contemporary Greek 
Ceramists”, Exhibition Catalogue, EKKE 
Publications, Athens 1984.

Bormann Gottfried, “Keramic der Welt”, 
Kunst und Handwerk, Dusseldorf 1984. 
Pages 19, 20, 25.

Catalin Csillag, “Ceramics x 27”,  
Exhibition Catalogue, Budapest Galleria 
Museum, Budapest 1984.

Glynn Hughes, “A True artist puts on 
the style, and it is no joke”, Cyprus Mail. 
Nicosia 28/11/1982.

Costis Casamiakis, “Yorgos Kypris’s 
Exhibition of sculpture and ceramics”,  
Fileleftheros, Nicosia 26/11/1982.

Ceramic Chronicles, “Prizes of the 
23th National Exhibition of Ceramics”, 
Ceramic Chronicles, Athens, January 
1982. Pages 34,35.

Lena Pagoni, “A magician of clay”, 
Eleftherotipia, Athens 09/10/1981.

Rosanna Ricci, “Un Ceramista Tutto 
Mediterraneo”, Il Resto Del Carlino, 
Bologna 23/11/1977.

1978

GROUP ExHIBITION
International Ceramic exhibition, 
Faenza, Italy.
GROUP ExHIBITION
International Biennale for Ceramics, 
Vallauris, France.

1977
GROUP ExHIBITION
Rifugio Gualdo, Sesto Fiorentino, 
Florence, Italy.

GROUP ExHIBITION
International Ceramic exhibition, 
Faenza, Italy.

COMPETITION
3rd prize, International competition of 
Mediterranean Ceramics, Grottaglie, 
Italy .

1976
SOLO ExHIBITION
Bottega D’Arte Ceramica, Forli, Italy.

GROUP ExHIBITION
Mostra Nazionale Di Ceramica, 
Castelamonte, Italy.

GROUP ExHIBITION
International Ceramic exhibition, 
Faenza, Italy. 

Publications

Yorgos Kypris, “Fish”, Mati Publications, 
Santorini, 2008.

Yorgos Kypris, “Symbolic Allusions”, 
Keramiki Tehni, Athens, May 1989.  
Pages 20-25.

Yorgos Kypris, “Art & Crafts Manship”, 
Keramiki Tehni, Athens, December 1989. 
Pages 26, 27.

Yorgos Kypris, “Majolica-Brief” Keramiki 
Tehni, Athens, December 1987. 
Pages 25-28.
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