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Press Release 11/08/15

Exhibition announcement
on September 9, 2015

Peter’s Gallery presents 

Joanna Lapuszek’s
“Seven Oceans” exhibition

at “Peter’s Gallery” 
September 9-30, 2015

Opening night at Peter’s Gallery on Wednesday, September 9, 2015, at 7:00 pm. 

About the exhibition:
“The paintings are organic, figurative and abstract artworks. They connote the image of the sea, the 
sky, nature it self. The world of realistic phenomena transformed into expressive forms. An art piece 
has to reflect the artist’ s vision.
Color is the basic constituent of the art world, an art sentence which is building a form as observed in 
nature, and not just as seen in an art studio, subsequently getting closer to a more genuine 
expression of real life.”

-Joanna Lapuszek

Artist biography

The exhibition works will be displayed at the Peter’s Gallery art space, in Limassol (31 Ioanni 
Polemi street, opposite the Peter & Paul church) from Wednesday, September 9 until 
Wednesday, September 30, 2015 (10.00 a.m. - 1.00 p.m., 4.00 p.m. - 6.30 p.m.).

The exhibition works are posted on the gallery website; www.petersgallery.com.cy
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Ανακοίνωση έκθεσης 
στις 9 Σεπτεμβρίου 2015

Η Peter’s Gallery παρουσιάζει 
την έκθεση με τίτλο

«Επτά Ωκεανοί» 
της Joanna Lapuszek

στην «Peter’s Gallery» από 
9-30 Σεπτεμβρίου 2015

Τα εγκαίνια της έκθεσης μας θα γίνουν Peter’s Gallery την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 
2015, στις 7:00 μμ.

Σχετικά με την έκθεση:
«Οι πίνακες είναι οργανικά, εικονιστικά και αφηρημένα έργα τέχνης που 
σηματοδοτούν την εικόνα της θάλασσας, του ουρανού, της ίδιας της φύσης. Ένας 
κόσμος από ρεαλιστικά φαινόμενα μετατρέπεται σε εξπρεσιονιστικές μορφές. Ένα 
έργο τέχνης πρέπει να αντανακλά το όραμα του καλλιτέχνη.
Το χρώμα είναι το βασικό συστατικό κόσμου τέχνης, μια φράση της τέχνης που 
κατασκευάζει μια μορφή όπως παρατηρείται στη φύση, και όχι μόνο όπως φαίνεται σε 
ένα στούντιο τέχνης, ως αποτέλεσμα φτάνουμε όλο και πιο κοντά σε μια πιο γνήσια 
έκφραση της πραγματικής ζωής.»

-Joanna Lapuszek

Βιογραφικό καλλιτέχνη.

Τα έργα της έκθεσης θα εκτεθούν στον χώρο της Peter’s Gallery, στην Λεμεσό (31 
Ιωάννη Πολέμη, έναντι εκκλησίας Πέτρου και Παύλου), την Τετάρτη
9 Σεπτεμβρίου 2015 έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2015 (10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ., 4.00 
μ.μ. - 6.30 μ.μ.).
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