
     
 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η Βερόνικα Aντωνίου, η Alessandra Swiny, 

Γιώργος Χατζηχρίστου έχουν επιλεχθεί για να εκπροσωπήσουν την Κύπρο ως επιμελητές του 

Κυπριακού Περιπτέρου με την πρόταση ‘Είμαι Τζιαμαί που Είσαι_’ στην 16ⁿ Διεθνή Αρχιτεκτονική 

Έκθεση, Biennale Architettura di Venezia 2018 που θα διεξαχθεί από τις 26 Μαΐου μέχρι τις 25 

Νοεμβρίου 2018. 

 

Η Μπιενάλε Βενετίας αποτελεί για πάνω από 120 χρόνια ένα από τα σημαντικότερα  πολιτιστικά 

γεγονότα στον κόσμο. Οι Yvonne Farrell και Shelley McNamara είναι οι επιμελήτριες της φετινής 

Μπιενάλε, με τη θεματική ‘Freespace’. 

 

Η πρόταση για την επιμέλεια του φετινού Κρατικού Περιπτέρου στην Αρχιτεκτονική Μπιενάλε 

Βενετίας έχει επιλεχθεί μετά από διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που οργάνωσε  το Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισμού (www.moec.gov.cy) και ο  Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου 

(www.architecture.org.cy/). 

 

Θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε συνοπτικά την ιδέα της επιτυχούς πρότασης για το Κυπριακό 

περίπτερο:  

 

http://www.architecture.org.cy/index.php/architektonika-themata/biennale/item/349-i-am-w-

here-you-are 

 

 

Τίτλος: Είμαι Τζιαμαί που Είσαι  

 

“Απευθυνόμαστε σε εστίες αντίστασης. Αμφισβητούμε την παγκοσμιοποίηση του δομημένου 

περιβάλλοντος. Επισημαίνουμε τα θραύσματα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Διευρύνουμε την 

απλότητα της καθημερινής τελετουργίας. Διαπιστώνουμε τις συνέργειες ανάμεσα στο άθικτο τοπίο 

και στο τοπίο που υπόκειται στην ανθρώπινη επέμβαση. Καταγράφουμε τη συνυφασμένη 

σκηνογραφία φύσης και ανθρώπινης συνθήκης".  

                Οι Επιμελητές του Κυπριακού Περιπτέρου 

 

Το Είμαι Τζιαμαί που Είσαι αποτελεί μια πλατφόρμα επικοινωνίας. Φέρνουμε στο προσκήνιο, 

αμφισβητούμε και αποδομούμε διπολικές δυαδικότητες  που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον για να 

διαμορφώσουν πολιτισμικές αντιλήψεις τόσο στην όσο και για την ίδια την Κύπρο. 

Αποδεσμευόμαστε, έτσι, από τις συμβάσεις που υποβάλλουν. Στο χώρο του Περιπτέρου αναδύονται 

πολλαπλότητες που εδράζονται ανάμεσα σε δυαδικότητες όπως τα "κτιστό - άκτιστο", "παράδοση - 

νεωτερικότητα", "νησί της Αφροδίτης - νήσος μαρτύρων", "μετανάστευση - τοπικότητα", 

επιτρέποντάς μας την απόλαυση απροσδόκητων συναντήσεων και εμπειριών.   

 

Εμμένουμε στη σημαντικότητα της αρχιτεκτονικής διάστασης του Περιπτέρου. Η Αρχιτεκτονική 

διαμεσολαβεί και λειτουργεί ως φακός μέσα από τον οποίο διερευνούμε αυτές τις ενδιάμεσες 

συνθήκες που συχνά περνούν απαρατήρητες. Το Περίπτερο στεγάζει σημαντικά σύγχρονα, 

πρωτοπόρα και ενσωματώνει της καθημερινότητας δίπλα σε ιστορικό ιστό.  Συμπτύσσουμε τις 

έννοιες του χώρου/χρόνου και της παρουσίας/ επιστρατεύοντας ψηφιακά και διαδραστικά μέσα. Η 

φυσική υπόσταση του σώματος των επισκεπτών διαλύεται καθώς περιβάλλεται από φορέσιμες 

συσκευές και βυθίζεται σε ένα οπτικό τοπίο ταυτόχρονων προβολών.  
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'Είμαι Τζιαμαί που Είσαι', γιατί διατελούμε σε συνεχή κίνηση και μεταβολή μέσα στο φυσικό αλλά 

και στο ψηφιακό κόσμο. Βρισκόμαστε σε διαρκή μετάλλαξη, έτσι ώστε 'εμπεριέχω κάτι από αυτό που 

είσαι και εμπεριέχεις κάτι από αυτό που είμαι'. Το Περίπτερο μετατρέπεται σε πομπό και δέκτη: στο 

πλαίσιο της έκθεσης, το κοινό αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Κύπρο και 

μεταφέρεται εικονικά στον κυπριακό χώρο και χρόνο. Ποικίλες γλώσσες, συνήθειες, κουλτούρες, 

τύποι και αρχιτεκτονικές τις οποίες ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή, εναλλάσσονται και 

συμπτύσσονται για να αναδείξουν το διαφορετικό που μας συνέχει και μας κρατάει μαζί.  

 

Η ομάδα: 

Η ευρύτερη ομάδα αποτελείται από διεθνείς αρχιτέκτονες, ένα video artist και μία μουσειολόγο. Οι 

επιμελητές έχουν συνεργαστεί κατά τη διάρκεια διαφόρων project στο παρελθόν. Το 2016 

εκπροσώπησαν την Κύπρο ως επιμελητές του Κρατικού Περιπτέρου για την Τριενάλε του Μιλάνου 

με την πρόταση ‘Human Topographies_Emerging Identities’. Το 2010 συνεργάστηκαν για την 

σχεδίαση του A.R.C το οποίο στεγάζει το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Οι 

A. Swiny και Γ. Χατζηχρίστου έχουν δουλέψει και έχουν διδάξει μαζί στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, 

UNic, από το 2008. Οι Β. Αντωνίου και Γ. Χατζηχρίστου συνεργάζονται από το 2004. Το 2004 η Β. 

Αντωνίου ίδρυσε τους Urban Gorillas, ΜΚΟ που ασχολείται με παρεμβάσεις στον αστικό χώρο μέσα 

από την εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων, της οποίας ο Γ. Χατζηχρίστου είναι μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου.           

 

Επιμελήτριες-ητής:  

Βερόνικα Αντωνίου_Αρχιτέκτονας, Πολεοδόμος, Συν-ιδρύτρια και Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΚΟ 

Urban Gorillas 

Γιώργος Χατζηχρίστου_Αρχιτέκτονας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Λευκωσίας, Mέλος Διοικητικού 

Συμβουλίου της ΜΚΟ Urban Gorillas 

Alessandra Swiny_Αρχιτέκτονας, Πρόεδρος του τμήματος Αρχιτεκτονικής Πανεπιστημίου 

Λευκωσίας 

 

Συνεργάτες: Matthieu Tercieux (http://youarehereelsewhere.com), Δέσπω Πασιά 

Πρόσθετα μέλη της ομάδας: Στέφανος Παντελή, Αναστάσιος Μπαλαπανίδης, Ευδοκία Δημητρίου, 

Jose Luna, Teresa Ditadi 

 

Άλλοι συνεργάτες: Urban Gorillas (NGO), Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου, Πανεπιστήμιο 

Λευκωσίας 

Επίτροποι / Υποστηρικτές: Κυπριακή Δημοκρατία, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

 

Επιπρόσθετες συμμετοχές θα επιλεγούν μέσω δύο Ανοικτών Προσκλήσεων 

http://www.architecture.org.cy/index.php/architektonika-themata/biennale/item/352-cy-

biennale-open-call 
 

 

Εάν επιθυμείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το έργο παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.  

Best,  

 
Alessandra Swiny  
Head of the Department of Architecture/A.R.C 
Architect  
Associate Professor University of Nicosia  

 

 

 

 

 
Veronika Antoniou 

Architect, Urbanist 

Co-founder and managing director at Urban 

Gorillas 

http://youarehereelsewhere.com/
http://www.architecture.org.cy/index.php/architektonika-themata/biennale/item/352-cy-biennale-open-call
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Email: swiny.a@unic.ac.cy 
Tel:22842601 
31 Michail Yiorgalla, 2409  
Nicosia, CYPRUS 
www.arc.unic.ac.cy 

Email: veronika.antoniou@gmail.com 

Tel:99345645 

78 Vasileos Pavlou, Kaimakli 1021 

Nicosia, CYPRUS 

www.urbangorillas.org 

 

 
 
 

 
‘I Am Where You Are’_         A Section through the Cyprus Pavilion 

 
All Images Copyright of ‘I Am Where You Are’ Curatorial Team 2018 
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