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ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
9.10.1982 στο σπίτι της, Θεμιστοκλή Δέρβη 22, Λευκωσία. 

Βιογραφικό σημείωμα 

Εγεννήθη στην Κυθρέα όπου εφοίτησε εις 
το Δημοτικό Σχολείο. Αργότερα εφοίτησε σε 
σχολή Μέσης Παιδείας εις Λευκωσία και ακο
λούθως υπανδρεύθη τον ιατρό ν Δη μ ή c;~ · 

Δημητρίου και απέκτησε δυο υιούς. Ζωγραφί
ζι:ι ως αυτοδίδακτη από του 1965. 
Εξέθεσε εις ομαδικός ι:κθέσεις 

1971 · Εκθεσις Φεστιβάλ Carlsberg 
1971 Παγκύπρια Καλλιτεχνική · Εκθεσις 1971. 
1972 Παγκύπρια Καλλιτεχνική · Εκθεσις 1972. 
1972 Παγκύπρια · Εκθεσις λα"ίκών αυτοδιδά
κτωv ζωγρό.φωv. 

1973 Δι~Θνής Τριεννάλε Μπρατισλc1βας Έκ
Θεσις λαίκών ζωγράφων 

1974 12η Πανελλήνια Καλλιτεχνική · Εκθεσις. 
1975 Βιεννάλε Βαρκελώνης με ΘέματΌ σχετι
ζόμενα με τα οπόρτς 
1975 Παvελλr]νια Καλλιη:χνικιΊ · Εκθεσις 
i ψ) 7 Γiαγκυrφια · fΞκθεσης t:ικοστι~ιi!ν Ι εχν<;J\1 

ηεριοδικοι) «Κυπριοκr)ς Λόγος". 

1976 Πσγι\ύπρια ι:Cκθεσις Τέχνης ΦεστιRάλ 
Λευκωσίας. 

Ατομικές 

I 978 · Εκθεσις εις γκαλερύ "Γκλόρια" 
1980 · Εκθεσις εις Π.ΟΑ. 
1981 · ΕΙ\θεσις εις Π .ΟΑ 
1982 · Εκθεσις εις την οικία ν μου. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

1971 Α· Βραβείον Εκθέσεως Φεοτιβάλ 

Carlsberg εις την Διακοσμηηκήv και Δίπλω
μα τιμής. 

1977 Βραβείον Συλλόγου Ελλήνων Λογοτε· 
χvών Ανάγλυφος Πcργαμηvή Τιμής . Cvεκεν 
δια την ουσιαστικήν συμβολήν της βραβευο

μένης εις την ανύψωσιν και καλλιέργειαν του 
συγχρόνου Ελληνικού Πολιτισμού. Δια του 
βραβείου τούτου ετψrJθηκαν Λκαδημα"ίιωί. 
μεγάλοι ποιηταί και καλλιτέχναι, εκπρόσωποι 
των Γραμμάτων και Τι:χνών Το βραβείον είναι 
το δεύτερον που οrτονέμεται εις Κύπριον Ο 

πρώτος που ετιμήθη είναι ο ποιητής Νίκος 
Κρανιδιώτης, Πρέσβυς της Αθήνας 

ΚΡΙτΙΚΗ 

Η ζωγραφική της Χρυστάλλας Δη;, "ίΟυ 
αποτελεί μια αυθόρμητη και πηγαία δημιουρ
γική έκρηξη ενός υποσυνειδήτου «Κόσμου, 

που εδημιουργήθη από τις δωρεές μιας έντο
νης και παρατεταμένης επαφής που είχε με το 

προνομιούχο και παραδεισένιο περιβάλλον 
της γενέτειρας της Κυθρέας κατά τα νηπιακά 
και παιδικc'ι της χρόνια. Διαμορφωμένος ο "κό
σμος, της οπό τις έντονες αισθητικές εμrιει

ρίες σ' ένα περιβc'ιλλον όπου εκυριαρχούσαν 
τα c'ιφθονα κρυστάλλινα νερc'ι του "Κεφαλό
βρυσου, στην άγριο ειδυλλιακή. τροπική σχε

δόν βλc'ιστηση των aπέραντων κήπων και 

Η Χρυστόλλο Δημητρίου ποζάρει για το περιο
δικό μας έχοντος σον φόντο δύο πίνακες της. 
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ελαιώνων της γενέτειρας της, όπου κελαδούν 

διαβατάρικα πουλιά και εργάζονται λυγερές 

κοπέλλες. 

Διαμορφωμένος ακόμη από τη συγκλονιστι

κή αίσθηση του πολύμορφου χώρου που σε 
μορφή απόκρημνων χαράδρων, βράχων ή γυ

μνών πλαγιών με τραχειά αφιλόξενη για πε
ζούς επιδερμίδα, που δημιουργεί ο αυστηρός 

μα θερμός και γλυκύς χρωματικά, και τώρα 

αλυσοδεμένος μαρτυρικός Πενταδάκτυλος 

Μέρος, μεγάλο μέρος του φορτισμού που 
προήλθε από τις δωρεές του εξαιρέτοu τού

του περιβάλλοντος αποδεσμεύεται τώρα 

αβίαστα και αυθόρμητα σαν τραγούδι και ρυθ

μός με την εργαστηριακής μορφής ζωγραφική 

της ζωγράφου, ικανό να συγκλονίσει με την 

αφύπνιση αξιών αισθητικιίJν, από άποψη χρω
ματική ιδίως και υφή. Η ζωγραφική της δεν 

περιγράφει εκφράζει λυρικά ένα μυθικό ίσως 

τοπίο γιομάτο με το μυστήριο της υφής όχι 

στιγμών αλλά της υφής καθολικότητας των 

αξιών, ενός "κόσμου" τόσο μεγάλου και 
αληθινού. 

Χαιρόμαστε την ειλικρίνεια του "κόσμου" 
αυτοιj γιατί εκφράζει αιώνιες αξίες γνησιας 

και ειλικρινο!Jς ζωγραφικής που με το παρθέ

νο διατηρημένα παιδικό μάτι μας λέγει την 

«αλi1θειο". Φθάνει όριο αριστουργηματικά κά

ποτε. Η (ωγrαφική της Χρυστάλλαc: Δημη 
τρίου είναι γιομάτη μαγεία 
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μαζί με τους άλλους κι' αυτός ο τόπος ζούσε 

μέσα στη συνέχεια του ειρηνικός και αμετά

βλητος. Η διατύπωση αυτού του κόσμου είναι 

απλή και αρμονική. Τα πράγματα απλοποιούν

ται και κινούνται στις δυο διαστάσεις του πίνα

κα και εναρμονίζονται μεταξύ τους. Τα χρώμα
τα και τα σχήματα που βγαίνουν από το χέρι 

της ζωγράφου γίνονται στοιχεία ομορφιάς και 

στοιχεία δόμησης ενός παραμυθένιου 

κόσμου. 

Α.ΧΡΥΣΟΧΟΣ 

· Οπως είχα και παλαιότερα την ευκαιρία να 
γράψω η Χρυστάλλα Δημητρίου είναι μια από 

τις πιο γνήσιες φωνές της "απλοίκής" ζωγρα
φικής στην Κύπρο, προικισμένη με πλούσιο 

πηγαίο ταλέντο. 

Με μεγάλη ευαισθησία, με μάτια αγνά και 

παρθένα, αποδίδει με τη δική της ζωγραφική 

γλώσσα, που είναι άμεση, αυθόρμητη, ειλικρι

νής και aπροσποίητη ένα όμορφο κόσμο

πραγμάτων και συναισθημάτων -, τον κόσμο 
που είχε την -ιύχη να ζijοει ω τ ιuιδικά ι ης χρό

νια. Οι έντονες αισθητικές εμπειρίες που χρό
νια καταστάλαξαν μέσα της, πλασμένες με το 

όνειρο και την πλούσια φαντασία της, αποτυ

πώνονται στο καμβά σε συνθέσεις γεμάτες 
φρεσκάδα και λυρισμό. που αποτελούν μιu 

ηροσωπικτi σί;λληψη του χαρακτήρα του 

<~~ιισικοι:ι χωpου. 

Το χρώμα δεν φοβt1,ει τη ζωγράφο. που ξέρει 

ΘΕΟΔΟΤΟΣ ΚΑΝΘΟΣ να το χειρίζεται σωστά, έτσι nou ra έργα της 
-να χαρακτηρίζονται anό αρμονικές χρωματι-

Είχα την ευχαρίστηση να εκφράσω τις αnό- κές διατυnώσεις. Τα χρώματα της καθαρά. 

ψ εις μουΎια την τέχνη της Χρυστάλλας Δη μη- ζωντανά και ζεστά δίνουν την ατμόσφαιρα του 
τρίου με την ευκαιρία της έκθεσης της στο f<υnριακού τοnίου. 
«Ζυγό" το 1978. Τώρα nου εκθέτει ξανά τη νέα 
δουλειά της. με την ίδια ευχαρίστηση θα ήθε

λα να nροσθέσω nως συνεχίζει να εκφράζεται 

γνήσια και nηγαία μέσα στα πλαίσιο της 

"aφελούς" τέχνης που είναι καλλιτεχνική 
γλώσσα που κατέχει και αξιοποιεί. Ο δικός της 

κόσμος είναι ένας κόσμος αναμνήσεων από 

την περιοχή της Κυθρέας και πάει πίσω όταν 

Τα έργα της Χρυστάλλας Δημητρίου μας 

προσφέρουν απέραντη αισθητική συγκίνηση 

γιατί είναι εμπνευσμένα από την αγάπη για τη 

ζωή και την ομορφιά. 

ΕΛΕΝΗ Σ. NIKHTA 
Μορφωτική Λειτουργός 




