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Στη δημοπρασία περιλαμβάνονται έργα γνωστών Ελλήνων και Κυπρίων 
καλλιτεχνών, με τιμές εκκίνησης που κυμαίνονται από 10 έως 250 ευρώ.

Λόγω της εξαιρετικά επιτυχημένης δημοπρασίας της «Peterʼs Auctions» που 
πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2011, με πωλήσεις που έφτασαν το 54%, μαζί με 
τη ζωηρή παρότρυνση του φιλότεχνου κοινού, μας ώθησαν στο να διοργανώσουμε 
μια ειδική δημοπρασία μεταξοτυπίας.

Δελτίο Τύπου 22/05/2011

Κοινοποίηση
«Δημοπρασία Μεταξοτυπίας» 2 Ιουνίου 2011

Γέρος Δημήτρης (1948),
«Το κόκκινο μήλο», Τιμή εκκίνησης €150

Ογδόντα συλλεκτικές μεταξοτυπίες, αξιόλογης ποιότητας σε 
εξαιρετικά χαμηλές τιμές θα δημοπρατηθούν την Πέμπτη 2 Ιουνίου 

2011, στην «Peterʼs Gallery»στην Λεμεσό.
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Η δημοπρασία θα απαρτίζεται από 80 χειροποίητες μεταξοτυπίες συλλεκτικής 
αξίας και όλα τα έργα θα συνοδεύονται με πιστοποιητικό γνησιότητας.

Έργα που ξεχωρίζουν:

Το έργο «Το κόκκινο μήλο» του κορυφαίου Έλληνα ζωγράφου Γέρου Δημήτρη 
συμπεριλαμβάνεται στη δημοπρασία αυτή. Επίσης δύο δυσεύρετες μεταξοτυπίες 
το «Τοπίο» και η «Σύνθεση» του Μαλάμου Κώστα, η «Νεκρή φύση» του Μανωλίδη 
Θεόδωρου και ένα άτιτλο έργο του Σόρογκα Βασίλη. 

Από τα σημαντικότερα έργα της δημοπρασίας είναι: το «Ζευγάρι» του Σπεράτζα 
Βασίλη, δύο κλασικές γυναικείες φιγούρες του Καραγιάν Ανδρέα, το  γεμάτο 
ένταση έργο του Χατζηκυριάκου Γκίκα, οκτώ κυπριακές μεταξοτυπίες του Χαμπή 
Τσαγγάρη, εφτά ονειρικά κομμάτια με φιγούρες από τον Χαραλαμπίδη Ανδρέα και 
δώδεκα αισθησιακές μεταξοτυπίες από τον Σταθόπουλο Γιώργο καθώς και το 
«Κόκκινο άλογο» του Πρέκα Πάρη.

Η δημοπρασία αριθμεί 80 συνολικά μεταξοτυπίες και μερικές εκπλήξεις, μεταξύ 
των οποίων περιλαμβάνονται επίσης αξιόλογα έργα των:
Αθηναίος Στρατής, Κοτσώνης Γιώργος, Κόρπιτζ Τζών, Λαδόματος Ανδρέας, 
Μανωλίδης Θεόδωρος, Μιχαηλίδης Πέτρος, Μυταράς ∆ημήτρης, Σκοτεινός 
Γιώργος, Σόρογκας Σωτήρης, Χατζησωτηρίου Ξάνθος και πολλοί άλλοι.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα τέχνης «Peterʼs Gallery», στη Λεμεσό την 
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2011 (Ώρα έναρξης, 8:00 μ.μ.). 

Θα προηγηθεί δεξίωση στις 7:00 μ.μ.

Τα έργα της δημοπρασίας θα εκτεθούν στον ίδιο χώρο (31 Ιωάννη Πολέμη, έναντι 
εκκλησίας Πέτρου και Παύλου), από την Δευτέρα 23 Μαΐου έως την Τετάρτη 1 Ιουνίου 
2011 (10.00 π.μ. - 1.00 μ.μ., 4.00 μ.μ. - 7.00 μ.μ.).

Φωτογραφικό Υλικό (ZIP 2.9MB)

Φωτογραφίες που συνοδεύουν το δελτίο τύπου: 

58 Μαλάμος Κώστας, «Σύνθεση», Μεταξοτυπία, 80Χ64 εκ. Τιμή εκκίνησης €150
 
75 Μαλάμος Κώστας, «Τοπίο», Μεταξοτυπία, 65Χ103 εκ. Τιμή εκκίνησης €100

76 Γέρος Δημήτρης, «Το κόκκινο μήλο», Μεταξοτυπία, 74Χ54,5 εκ. Τιμή εκκίνησης €150

78 Σόρογκας Σωτήρης, Άτιτλο, Μεταξοτυπία, 94Χ68 εκ. Τιμή εκκίνησης €100

Τον κατάλογο της δημοπρασίας μπορείτε να δείτε σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα μας 
www.petersgallery.com.cy στις 24 Μαϊου 2011.

Πληροφορίες:

Δημόσιες Σχέσεις
Καίτη Μιχαηλίδου | ketimichaelidou@petersgallery.com.cy | 99 645 255

Media
Στέλιος Μιχαήλ | stelios@petersgallery.com.cy | 99 541 436
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