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ΤΗΣ ΧΡΥΣΤΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Κυρίες και Κύριοι, 

Είμαι ευτυχής, γιατί εγκαινιάζω απόψε τη 
νέα ατομική έκθεση της ζωγραφικής και δια
κοσμητικής σε ύφασμα rης Χρυστάλλας 
Δημητρίου. 

Η Χρυστάλλα Δημητρίου, που ξεκίνησε ιL; 
έργο της αντλώντας όπως λέει κι ο μεγάλος 
δάσκαλος,ΘεόδοτοςΚάνθος,•απότοποονο
μιούχο και παραδεισένιο περιβάλλο της γενέ
τειρας της Κυθρέας και, που απετέλεσε μια 
αυθόρμητη και πηγαία δημιουργική έκρηξη 
που αναδύθηκε σαν ένας υποσυνείδητος ·κό
σμος" από τις δωρεές μιας έντονης και παρα
τεταμένης επαφής μαζί του", εξωτερίκευσε 
τον πλοι)σιο συναισθηματικό της κόσμο από 
τα πρώτα rταιδLΙ\ά της χρόνια αρχικά στον γύ
ψο, προχώρησε στη συνέχεια στο λάόι, στα 
ακρυλικά και σε έργα χαραχτικίJ σε φυσικούς 
χρωματισμοίJt~ και οτη συνέχεια σι: πολίJχrω
μα χαpαχτυ<ά. ιωοι:JΓ, και στη διωωσμητική σε 
ιΊφασμα. Λυτή η ανεηανάλητπη 1.ομή. που χα-
ράσσει η ;<ρυοτόλλο Δημητρίου με την πολίι 

χρωμη χαραχτικfι και τη διακοσμητιι<ή στο 
ύφασμα. αποτελεί το ιδιαίτερο χαροχτηριστι
κό γνώρισμα. τη βασική πρωτοηοpία ι<αι τη ση· 
μαντική καινοτομία της σων κυττριωιό χώρο 

των εικαστικών τεχνt1Jν ΙΞιδικcηερα η ττλούσια 

rης διακοσμητική σε ι)φασμα μττοpεί άνετο να 

παρομοιασθεί με την ττερίφημη διοκοσμητική 
σε ύφασμα του Γουίλιcψ Μόρρις. rτou γεννή
θηκε στα 1886· και ΙΙείνο ηου προκαλεί ουοιο
στική κατάττληξη είνσι το γεγονός rιωc; η Χρυ
οτάλλα Δημητρίου κω στη διακοσμη ω<τΊ στο 
L;φασμα δρα ~<:οι δημΙοuργr:i, εvτr:λ6χ; ο.ιιτα1)l 

δαχτη. με το οξύτατο οpμέμφυτο και την 

τιλούσια διοίοθηση με την οrτοί.α rην πλού η

σαν οι μοι!σες 

Η Χρυm-άλλα Δημητρίου εκθέτει αττόψc 105 
συνολικά πίναι·ο::ς κω χαραχτικίJ (20 ττcρίττου 
εiνιιι χοροχrικc1 σι: οηλούς και σύνθετους 

χρωματισμούς. μια τομή- επαναλαμβάνουμε 

τω υ συνιστά διι<r] της σι:ιλληψη), καθώς και 30 
κομμίJτια διακοομητ ι ι, ή ς σε >.)φασμα. 

Η Χρυστάλλα Δημητρίου δεν πρόσμιξε την 
τέχνη της, που, έτσι, δεν επηρεάστηκε καθό
λου από το ποικιλότροπα ρεύματα παραμέ
νοντας αμετακίνητη στην αγνότητα των ορχι
κών συλλήψεων, στη βασιμότητα και βιωσιμό
τητα των αρχικών οραματισμών της. ·Γ .. οι 

συνθέσεις της έχουν τη δική τους ιδιαιτερότη
τα και την ξεχωριστή προσωπικότητα, «συνι

στούν έργα», όπως τονίζει ο διάσημος τεχνο
κρίτης καθηγητής του πανεπιστημίου της 
Θεσσαλονίκης Χρίστου", που προδίδουν πί
στη στη ζωή και στον άθρωπο 11αι συνεχίζουν 
να εμπλουτίζουν την κυπρια11ή ζωγραφική". 

· Ενας αμ(ιθητος συνειρμός χρωματικr)ς, 
ένα ονειρικό θίJμβος χρωμάτων είναι που χα
ρακτηρίζει την αποψινή έκθεση rης Χρυστάλ
λας Δημητρίου. Η σπάταλη ασωrεία του φω
τός. η απεριόριστη αυτή δυνοτc)τητα έκφρα
οης του χρώματος, η άγρια ειδυλλιακrι η τρσ-
πιι<ή σχεδόν βλίJστηση της γενtτ<::ιρος της, 
οκλαβωμtνης οiψεpα Κυθρι':αι;. i~ίναι ο ωιχcίυ 
που ΙΙυριορχούν σε δεκίJδες από τους rτίνοκεc; 
ι ης. Πετuλοι)δες και νερίJιδεc;. λουλούοια και 
νεροσυρμές οττ6 rη μια κι ένuς 116σμος τραχC>ς 
και κωωτρίJχαλος, δύσβατος και δυrmρ(Jσιτοc; 

στους πολλούς- εχτός από τους λίγους. τους 
κά rοχους των μυστι11ών του χciJρου - ο αττρο
σπέλαστος Πενταδάκτυλος με τις 01 ιι)κρη
μνες χαρcΊδρες με τη σκληρή διοφανεια του. 
Ίο ττανύψηλο πλοΗ.ίJ, τις ρεματιές και τα διίJσε
λα και τους μuριστικοιΊς του θάμνους. μόλεc; 

τις aπειράριθμες εκφίJνσεις του φωι6ς ιωι 

των χρωμίJτων. που με τις ομορφιές του μονci
χα τα ΣικελικίJ βουνl'ι σ' ολόκληρο το μεσονα

ιολιι<ό χciJρo μrτοpοίιν να συγκριf)οι)v οτιοιε
λοίJν μια άλλη όψη του έργου rης Χρυο τriλλας 
Δημητρίου. 

Γ αγέραστο, αδούλωτο. ορθ6χαιιο, "ι]λiβα
rο" βουνό ττου στέγασε τους οραματ ιομους 

και τη μεγίJλη καρδιά ενός ιΊξιοu ποιόιοίJ ;ης 
Κυθρέας. τ · Αη Δημητριανού της, rμιιγουωε
ται και μυθοποιείται κατά τρόττο λυr1ικό ση· rη 

Χρυσr(Jλλα Δημητρίου. 
"Το μελίσσι", ττου μου θυμίζει ένα δικri μου 
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ποίημα, που τιτλοφορείται «Στου Κράχτη τον 

γκρεμμόν", «το άπειρον", «ΤΟ ηφαίστειο της 
Αίτνας", «Οι Γοργόνες", «το βερκίν". «Οι ραγι
σμένες καρδιές", «η νεράιδα και το παλληκά
ρι", «το ειδύλλιο στην κρυόβρυσψ, "τ· αμπέ
λια" (της Πιτσιλιάς) συγκλονίζουν κι αναrιλά
θουν αιώνες αισθητικές αξίες με την πληρότη
τα .. την αγνότητα και την αδιαμφισβήτητη ειλι
κρινεια που τις σημαδεύει. 

Η «Αγία Μαρίνα της Κυθρέας", η "Καμάρα", 
η όμορφη, γραφική, σ' αγριάδα και σε ρομαντι

σμό αξεπέραστη γειτονιά μας στην Κυθρέα, το 

σπίτι του Σταυρή τ' Ορφανού, το σπίτι της ζω

γράφου στην Κυθρέα, συνιστούν ψηφίδες 

απλές από το έργο της ζωγράφου, καθώς aν
ταποδίδει τη σφραγ[δα της δωρεάς του εξαί

σιου φυσικού της περιβάλλοντος. Ο · Αης 
Αντριάς της Πιτσιλλιάς, το εκκληοάκι στον πο

ταμό, ο · Αης Γιώρκης ο Ποταμίτης, ολοκληρι.i>
νουν το πρωτόφαντο λυρικό τραγούδι, που οε-

217 

γοντάρει και κανοναρχά νυχτοήμερα τούτο το 

πουλί τ· ονείρου και της άνοιξης. 

Η Χρυστάλλα Δημητρίου αποδίδει ακόμα με 

το χρωστι']ρα της τον καημό και τις θύμισες 

από τn σπαραγμένη γης μας. Η εισβολή στην 

Κυθρέα, «Οι αδούλωτοι του Σταυρού", το λιμά
νι της Κερύνειας, ο Κυπαρισσόβουνος, μαζί με 

τη χορεία των πινάκων της, που αναδύονται 

από τον παραμυθένιο κόσμο της γης του Κε

φαλόβρυσου, εκφράζουν την ασίγαστη βού

ληση για λευτεριά κι επιστροφή στις παραδο

σιακές μας ρίζες. 

· Ενας διαρκής αγώνας, μια αδιάλειπτη 

προσφορά στο βωμό της τέχνης, μια συστημα

τική οδυνηρή μα σταθερή ανέλιξη, που τελευ

ταία αποδεσμείιεται από τα πλαίσια του εηι
στητοι! και προσψαύει τα σύνορα της αφαίρε
σης, σας ανοίγει διάπλατα τις ηίιλες του. 




