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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΕΝΘΕΤΟ ΖΩΗ
ΣΕΙΡΑ

Η Κ στα παρασκήνια της νέας σειράς του Netf lix
Στο Λος'Αντζελές βρέθηκε η Κ όπου συνάντησε χους συντελεστές της νέας
σειράς του Netflix What/if που εξετάζει τα σύγχρονα όρια της ηθικής Η νέα
σειρά είναι επηρεασμένη από την Ανήθικη πρόταση 1993 του ΑντριανΛιν
Πρωταγωνιστεί η Ρενέ Ζελβέγκερ Ζωή σελ 1

ΧΟΡΟΣ

Moving the New 2019 στη Στέγη Χορού Λεμεσού
Ροδιά Βόμβολου μέντορας στο πρόγραμμα Moving the New 2019 που
διοργανώνει η Στέγη Χορού Λεμεσού από το 2009 μιλάει στην Κ και εξηγεί
τον ρόλο της και τις τέσσερις συμμετοχές Μιλάει επίσης και για τα όρια
των παραστατικών τεχνών σήμερα Ζωή σελ 4
Η

ΠΡΟΣΩΠΟ

Ο δρ Ανδρέας Πίττας μιλάει στην Κ για το S1ARC
Η ανάπτυξη καινοτόμων νέων τεχνολογιών και η σημασία των Εργαστηρίων
Χαρακτηρισμού Τέχνης Ανδρέας Πίττας είναι μερικά από τα σημεία για τα
οποία μιλήσαμε με τον δρα Πίττα με αφορμή τη διάλεξη που έδωσε στο Ινστιτούτο
Κύπρου για τον Δομ Θεοτοκόπουλο Ζωή σελ 8
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Ο πολιτισμός

The Cypri

μπορεί να στηρίξει
την οικονομία μας

Institua

ESEARC
Ε C Η Ν

Το Ινστιτούτο Κύπρου έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στην
έρευνα και την καινοτομία σημειώνει ο bp Ανδρέας Πίττας
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ
Ο

δρ Ανδρέας πίττας

την Τετάρτη

5 Ιουνίου έδωσε διάλεξη με θέμα
τον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο axis
εγκαταστάσεΐ5 του Ινστιτούτου
και ανέδειξε nuixés ras τεχνι
ioïs και του ûcpous του μεγάλου
οι οποίεε προέκυψαν από
τα αποτελέσματα ms έρευνά του
Με αυτή την ευκαιρία ζητήσαμε
από τον δρα Πίττα να ias μιλήσει
σχετικά με την έρευνά tous αλλά
και την προσφορά του Ινστιτούτου
Κύπρου και συγκεκριμένα για
την τεχνολογία των Εργαστηρίων
Χαρακτηρισμού Téxvns Ανδρέα
Πίττα του Κέντρου Έρευνα και
Τεχνολογία στην Αρχαιολογία και
Πολιτισμό STARC
Κύπρου

καλλιτέχνη

Δρα Πίττα με ποια ευκαιρία
ασχοληθήκατε με τον Δομήνικο
Θεοτοκόπουλο
Πολύ μου αρέσει η πρώτη aas
ερώτηση παρόλο που πρέπει να
ανατρέξω πίσω στα πολύ νεανικά
μου χρόνια όταν ήμουν poiraràs
ras Ιατρικήε στην Αυστρία Είχα
τη μεγάλη τύχη να συναντήσω
στη ζωή μου ενδιαφέρουσεΒ
προσωπικότητε3 και ανάμεσα σε
auTOüs ήταν évas anouôaios Γερ
μανό5 εξπρεσιονιστή5 ζωγράφο5
ο νονό s tos φίληβ μου τότε 80
χρόνων ο onoios ζούσε και ζωγράφιζε
στην Αυστρία αφού εγκατέλειψε
τη χώρα Yévvnaàs του τη
Γερμανία επειδή ôno)S μα3 έλεγε
Η Γερμανία είχε εκβαρβαριστεί
εκ βάθρων από τον Χίτλερ και το
κόμμα του και φυσικά την τρο¬

μερή καταστροφή που auras ο
àvepconos επέφερε στην Ευρώπη
και τον κόσμο ολόκληρο Δεν
ξαναπάτησε το πόδι του στη Γερμανία
ούτε διέθεσε nivaKés του
εκεί ξανά παρόλο που είχε οπα
ôoûs και αγορά Ο àvOpcûnos αυ
TOS που ξυπνούσε ans 6 το πρωί
για να ζωγραφίσει ias μιλούσε με
ôéos για τον Γκρέκο Γι αυτόν ο
Δομήνικο5 ΘεοτοκόπουλοΒ ήταν
ένα αξεδιάλυτο αίνιγμα nci)S
μπόρεσε να πει με την τέχνη
δηλαδή

του τόσα πολλά τόσο vcopis
Ανδρέα μου έλεγε όπου
auras είχε ήδη πάει
Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα λόγια
είχαν μεγάλη απήχηση στα αφτιά
μου τη δεκαετία του 60 Τα πράγματα
τότε γύρω από τον Γκρέκο
δεν ήταν τόσο καθαρά ôncos σήμερα
Ακολούθησαν επισκέψεΐ3 μου
προχωρούσα

si

Ο

I

Ν ΟVΑ

στο Τολέδο στο μουσείο του Πρά
δο και σε άλλα μουσεία αργότερα
που είχαν την τύχη να φιλοξενούν
nivaœs του Θεοτοκόπουλου Στα
πολλά χρόνια που ακολούθησαν
συνέχισε το ενδιαφέρον μου που

φυσικά εκδηλωνόταν κατά και
poüs όποτε οι άλλεε μου ασχο
λίε το επέτρεπαν

Ο

Ποια πιστεύετε ότι είναι τα
ευρήματα από την
έρευνά aas
Τα σημαντικά ευρήματα τα
εξηγώ πιο κάτω Σαφείε απαντήσει

Στο STARC έχουν αναπτύξει
και εφαρμόσει με
επιτυχία την απαραίτητη
μεθοδολογία για την
καταγραφή και κατανόηση
επεμβάσεων επιζω
γραφίσεων αλλά και
έργων τέχνης

σημαντικότερα

σε άλλε3 ερωτήσει aas Θα

ήθελα όμω να αναφέρω εδώ
ότι βάζω στη σωστή tous θέση
για τη σωστή tous θεώρηση πολλά
στοιχεία τα οποία αλλοίωναν
σε σημείο απίστευτο τον Γκρέκο
τη δουλειά του και τη ζωή

δρ Πίττας βάζει με την έρευνά του στη σωστή τους θέση πολλά στοιχεία τα οποία αλλοίωναν σε σημείο απίστευτο
τον Γκρέκο τη δουλειά του και τη ζωή του

συντηρήσεις

του Έχουν λεχθεί κατά Kaipoüs
απίθανα πράγματα γι αυτόν ότι
ήταν τρελό5 αστιγματικόε τυ
φλό5 κονβέρσοε εβραίοβ μυ

για να χρησιμοποιήσω μια λέξη
του συρμού

0λε αυτέ οι φοβερέΒ ανοησίε3
που έχουν λεχθεί ή γραφτεί από
ôiàcpopous κατά Kaipoüs μελετη
xts που δεν κατανοούσαν το έργο

να κατανοήσουμε το περιβάλλον
στο οποίο μεγάλωσε και ωρίμασε
os ζωγράφοβ Η Κρήτη και συγκεκριμένα
ο XàvôaKas σημερινό
Ηράκλειο του 16ου αιώνα ήταν
ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον
Qs ένα από σημαντικότερα λιμάνια
των Βενετών στην Ανατολική
Μεσόγειο η πόλη χαρακτηριζόταν
από τη συνύπαρξη διαφορετικών
κοινωνικών και πολιτισμικών
ομάδων Kupicos των ορθοδόξων
Κρητών και των καθολικών Ιταλών
Θα έλεγα λοιπόν ότι η πολυ
πολιτισμικότητα είναι ένα βασικό
χαρακτηριστικό του Γκρέκο που
αντανακλάται στην ευκολία που

στικιστή3 onaôôs του Ιωάννη
του Σταυρού ότι δικάστηκε από
την ιερά εξέταση και άλλα πολλά

του είναι ανυπόστατε παντελώ3
λανθασμένεΞ ολοκληρωτικά fake

Ποιο θα λέγατε ότι είναι το
χαρακτηριστικό ms πο
λιτιστικήβ του ταυτότηταβ
Νομίζω ότι είναι σημαντικό

κυριότερο

είχε να ταξιδέψει να εξελιχθεί

Τεχνική φωτογραφιση έργου
Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Αγωνία στον κήπο της Γεσθημανή

1610

του Τισιανου στα Εργαστήρια Χαρακτηρισμού
Τέχνης Ανδρέας Πίττας του Ινστιτούτου Κύπρου

και να μεταμορφωθεί καλλιτεχνικά
ανάμεσα σε Κρήτη Ιταλία και
Ισπανία Παράλληλα όμω ήταν
προσηλωμένοε στην ελληνική του
πολιτιστική ταυτότητα ôncos είναι
εμφανέε στη τέχνη του στον
κοινωνικό του κύκλο αλλά και
στην ελληνική υπογραφή των έργων
του
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im
Αποτελέσματα τεχνικής φωτογράφισης από τη Βάπτιση του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου

Ανάπτυ ξη καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
neos

αξιοποιήθηκε η τεχνολογία
των Εργαστηρίων
Téxvns Αντρέα
Χαρακτηρισμού

Πίττα του Κέντρου Έρευναβ
και Τεχνολογίαβ στην Αρχαιολογία
και Πολιτισμό STARC
του Ινστιτούτου Κύπρου
μου γι αυτά
Μιλήστε

Η τεχνολογία των Εργαστηρίων
Χαρακτηρισμού Τέχνα έχει
αξιοποιηθεί στην επιστημονική
ανάλυση έργων τέχνα και
αντικειμένων
εφαρμογέ τεχνική
και φασματική3 φωτογράφισα
ôncos και ψηφιακή τρισδιάστατα
καταγραφή5 έχουν επιτρέψει
την eis ßä0os μελέτη των
τεχνικών που χρησιμοποίησαν
αρχαιολογικών

Συγκεκριμένα

καλλιτέχνε3 öncos ο Tioiavös
και ο Ελ Γκρέκο Enians έχουμε
αναπτύξει και εφαρμόσει με
ιδιαίτερη επιτυχία την απαραίτητη
μεθοδολογία για να
καταγράψουμε

και να κατανοήσουμε

επεμβάσεΐ3 επιζωγραφίσεΐ3 και
συντηρήσει έργων τέχνα Η
ανάπτυξη εφαρμογών ανάλυσα
με μη-καταστρεπτικέ5 μεθόδου

έχει επίσα δώσει εντυπωσιακά
αποτελέσματα όσον αφορά
τα υλικά και τ χρωστικέΒ που

χρησιμοποιούσαν οι καλλιτέχνε3
του παρελθόν
Τέλθ5 θα ήθελα
να τονίσω τη σημασία των εν
λόγω επιστημονικών και τεχνολογικών
προσεγγίσεων για την
προστασία ms πολιτιστική
τα ευρύτερα περιο
xns Τα εργαστήριά ias έχουν
αναπτύξει πολύ σημαντικά
δίκτυα συνεργασία
με στόχο την καλύτερη συνεργασία
αλλά και τη διάχυση τα
τεχνογνωσίαε μα
κληρονομά

περιφερειακά

To STARC είναι ένα ινστιτούτο
αιχμήβ τελικά η Künpos
μπορεί να καινοτομήσει και να
παράγει προοδευτικέβ τεχνο

λογίεβ Τι πιστεύετε
Η περιφερειακή στόχευση
και ανάπτυξη του Ινστιτούτου
Κύπρου προϋποθέτουν την

ανάπτυξη

τα καινοτομίαε και την

παραγωγή νέων τεχνολογιών και
μεθόδων Είμαστε σε πολύ καλό
δρόμο και ήδη έχουμε cos
αναλάβει ηγετικό ρόλο
Ινστιτούτο

στην έρευνα και την καινοτομία
σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό
επίπεδο Η npôoôôs ias είναι
απόλυτα συντονισμένη με xis
προτεραιότητε τα Κύπρου και
cos εκ τούτου συμβάλλουμε στην
καινοτόμο ανάπτυξη τα xcopas
Η πολιτιστική δραστηριοποίηση
neos συμπλέκεται με την
επιχειρηματική δράση

Δεν βρίσκω μεγάλη αντίθεση
μεταξύ πολιτιστική ενασχό

λησα και επιχειρηματική5 δρά

σα

Νομίζω ότι το ένα μπορεί να
συμπληρώνει το άλλο Εγκεφαλι¬

κά δεν πρέπει να επιδιδόμαστε
μονοδρομικά σε ένα θέμα Δεν νομίζω
ότι αυτό που γίνεται σήμερα
από πολλοΰ5 να ασχολούνται
αποκλειστικά με ένα πράγμα
είναι πραγματικά ωφέλιμο
δηλαδή

Οι ανθρωπιστικέβ επιστήμεβ
τελικά μπορεί να είναι κεφάλαιο

επενδυτικό ή είναι
ρίσκο

επιχειρηματικό

Παρόλο που η ερώτησή aas
εφάπτεται Kânoias οικονομική
θεματολογία5 οι ανθρωπιστή
επιστήμε αφ εαυτού είναι πρω
τευούσα σημασία για όλα όσα
αφορούν τη ζωή ias και φυσικά
την πρόοδο μα3 Οι λεγόμενε3
ανθρωπιστικέ5 επιστήμε3 ôncos
και η ανθρωπιστική παιδεία
υπήρξε για χρόνια για ias tous
Έλληνε5 και tous Eupconaious
γενικά σημείο avacpopâs και
θαυμαστή βάση για τη διαμόρφωση
τα προσωπικότηταβ Η

Δύ°

αλλαγή που συντελείται σήμερα
μακράν tous δεν θα μα5 βγάλει
σε καλό δρόμο Ο Ka0évas μαε θα
έπρεπε to γνώσει που απορρέουν
από avxis xis επιστήμε και
τη παιδεία τη σημαντική va tcs

χρησιμοποιεί cos ύψιστη επένδυση
και εφόδια για τη ζωή του Η
ιστορία η αρχαιολογία η γλωσσολογία
οι κλασικέ3 σπουδέε η
φιλοσοφία οι εικαστικέ5 xéxves
προσφέρουν μια στέρεη μόρφωση
του ανθρώπου cos πνευματι
Kiis και κοινωνικήε ovtototos
Να υπενθυμίσω ότι μεγάλοι
φυσικοί υπήρξαν μαθη
xés κλασικών γυμνασίων Αν θέλετε
ακόμη ο MéYas Αλέξανδρο5
ο μεγαλΰτεροε στρατηλάτα του
αρχαίου κόσμου είχε καθηγητή
τον Αριστοτέλη η παιδεία του
ήταν καθαρά ανθρωπιστική
ρίσκα προκύπτουν
φυσικά από λανθασμένε κινήσει
σε ό,τι και αν επιχειρούμε
πυρηνικοί

Επιχειρηματικά

Η Πολιτεία κάνει αρκετά νια τον
Πολιτισμό ή βλέποντας πρωτοβουλίες
από τον ιδιωτικό τομέα

εφησυχάζει
Καταρχήν θα ήθελα εδώ να πω ότι
θα ήταν καλύτερα αν είχαμε δύο

διαφορετικά Υπουργεία ένα για
την παιδεία και ένα για τον πολιτισμό
Δεν νομίζω ότι γίνονται αρκετά
πράγματα για τον πολιτισμό από
το κράτος και αυτό με λυπεί ιδιαίτερα
γιατί η Κύπρος έχει πολιτισμό
από τις καταβολές της και πολιτιστικά
τεχνουργήματα ηλικίας ως
και 10.000 χρόνων Θα μπορούσαμε
να μιλάμε για ώρες βλέποντας
προϊόντα πολιτισμού κυπριακής
προέλευσης 0 ιδιωτικός τομέας
παρουσιάζει ενδιαφέρουσες
οι οποίες είναι και πάλι
πολλές για να αναφερθούν εδώ 0
πολιτισμός όταν προβληθεί κατάλληλα
δεν στηρίζει μόνο την ιστορία
μας αλλά και την οικονομία και
τη δημιουργικότητα μας
πρωτοβουλίες

