
Η έκθεση Past-forward: Stavros Economou Unarchived 
αποτελεί την πρώτη αναδροµική έκθεση του έργου του 
Σταύρου Οικονόµου (1917-2004), ενός από τους 
σηµαντικότερους εκπροσώπους της αρχιτεκτονικής 
του Μοντέρνου στην Κύπρο. 

Ενεργοποιώντας το αρχείο του αρχιτέκτονα, 
η έκθεση αναδεικνύει την πολυδιάστατη πρακτική
 του, κατά την έντονη σε χωρικούς, κοινωνικοπολιτικούς 
και οικονοµικούς µετασχηµατισµούς περίοδο των 
τελευταίων χρόνων της αποικιοκρατίας και των 
πρώτων δεκαετιών µετά την ανακήρυξη της Κυπριακής 
∆ηµοκρατίας. Παράλληλα, η έκθεση επεκτείνει το 
αρχιτεκτονικό αρχείο µε τη χρήση ψηφιακών µέσων 
και αφηγηµατικών µορφών (τρισδιάστατες 
απεικονίσεις, βίντεο, εφαρµογές εικονικής 
πραγµατικότητας, κ.α.) και δηµιουργεί µια σκηνή 
διαλόγου, θέτοντας ερωτήµατα που αφορούν στη 
σύγχρονη κυπριακή πόλη και το δηµόσιο χώρο της, 
καθώς και την ένταξη της µοντέρνας αρχιτεκτονικής 
κληρονοµιάς στις ανάγκες της σύγχρονης ζωής. 

Η ενεργοποίηση και πολυµεσική παρουσίαση του 
αρχιτεκτονικού αρχείου του Σταύρου Οικονόµου 
προσφέρει µια περιήγηση στο κυπριακό αστικό τοπίο 
και στις δυναµικές που το διαµορφώνουν, από τα µέσα 
του 20ου αιώνα και έπειτα, λειτουργώντας ως µέσο για 
µια ανάγνωση και αναστοχασµό της ταυτότητας του 
τόπου και του κοινωνικού ρόλου του αρχιτέκτονα.

Το πρόγραµµα της έκθεσης περιλαµβάνει µια σειρά 
από παράλληλες εκδηλώσεις και δράσεις όπως 
αρχιτεκτονικά εργαστήρια, σεµινάρια, βιντεοπροβολές 
και ξεναγήσεις.
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PAST-FORWARD: 
STAVROS ECONOMOU UNARCHIVED

έκθεση αρχιτεκτονικής

δελτίο τ ύπου

Eπιµελητές
Πόπη Ιακώβου
Γιώργος Αρτόπουλος
Μιχάλης Σιούλας
Μαρίνα Χριστοδουλίδου

Άνοιγµα
Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021, 11:00 – 19:00

Ώρες λειτουργίας
Τρίτη – Παρασκευή 10:00 – 18:00
Σάββατο 11:00 – 19:00

Συνδιοργανωτές
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισµού Αθλητισµού και Νεολαίας 
–  Πολιτιστικές Υπηρεσίες, Πανεπιστήµιο Κύπρου, 
Ινστιτούτο Κύπρου, Πανεπιστήµιο Νεάπολις Πάφου 

Υποστηρικτές
ΣΑΚ – Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κύπρου
ΕΤΕΚ  –  Επιστηµονικό Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου 
ΠΟΕΕΜ –  Παγκύπρια Οργάνωση Ελευθέρων Επαγγελµα-
τιών Μελετητών Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών

Χορηγοί
∆ασικές Βιοµηχανίες Κύπρου, PH Furnishing Ltd, 
Αλέξανδρος ∆ιογένους, ΟΝΕΚ, St. Mary’s School, 
ELNIA Ltd, MUSKITA Aluminium Industries, 
Agathocleous Group/LIMA

Επικοινωνία
+357 22 479600
info@moca.org.cy 
Facebook/Instagram: spelstategallery

ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 
– ΣΠΕΛ
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