ΝΕΟΣ ΧΩΡΟΣ
Ο νεος χωρος της Γκαλερι Μορφη, η διωροφη διατηρητεα οικοδομη της οδου Αγκυρας 84,στον 'τουρκομαχαλλα'
της Λεμεσου, ανοιξε τις πυλες της με ενακτηριο γεγονος την παρουσιαση της καινουργιας αλλα και της παλαιοτερης
δουλειας του Νικου Κουρουσιη. Στο ισογειο φιλοκσενειται μεχρι τις 21 Απριλιου, η εγκατασταση του καλιτεχνη, που
φερει τον τιτλο 'Ιερα Πορνεια' ενω στον πανω οροφο ανδρομικη εκθεση εργων του.
Το κλεισιμο της Γκαλερι Μορφη, μετα τα καταστροφικα πληγματα, που επεφερε ο σεισμος του 1996 στο επισης
διατηρητεο πρωτο της οικημα της οδου Οθωνος και Αμαλιας, ηρθε να συμπεσει με τη συμπληρωση μιας
δεκαχρονης δυναμικης παρουσιας στο εικαστικο γιγνεσθαι του τοπου. Απο την ιδρυση της το 1986 μεχρι και την
τελευταια τεραετια αναγκαστικης, προσωρινης μεταστεγασης της στην περιοχη Καλογηρων, η Γκαλερι Μορφη
παρακολουθησε και προβαλε με συστηματικοτητα τη δουλεια των σημαντικοτερων Κυπριων και Ελλαδιτων
δημιουργων.
Με το καινουργιο της ξεκινημα επιχειρει μια σαφως πολυσχιδεστερη και ουσιαστικοτερη παρεμβαση με σημειο
εκκινησης την ιδια την υποδειγματικη αναπαλαιωση μιας παλιας, διατηρητεας οικοδομης και την πρωτοτυπη
διαμορφωση της σ'ενα συγχρονο εικαστικο κεντρο. Ο νεως χωρος της Γκαλερι Μορφη ερχεται κυριολεκτικα να
παρεμβληθει ως μια σπινθηροβολα σφηνα αναμοχλευσης στην κυοφορουμενη αναζωγονηση της γυρω περιοχης
του Μεσαιωνικου Καστρου, με τις αποθηκες που το περιστοιχιζουν και την πληθωρα των εργαστηριων που
εκκολαπτουν τους νεους δημιουργους πλαι στους τελεφταιους εναπομειναντες παραδοσιακους τεχνιτες και
μαστορους.
Με τη προσοψη στα χρωματα της ωχρας και του γκριζου, με τα κουφωματα να επαναλαμβανονται στις τοξωτες
καμαρες του εσωτερικου χωρου, με τις αρσερες να κοσμουνται απο μια πολυχρωμια γυαλινων καλυμματων, με το
κιοσκι να δεσποζει στο ανωγειο, η καινουργια στεγη της Γκαλερι Μορφη αποτελει αντιπροσωπευτικο αρχιτεκτονικο
δειγμα της τελευταιας περιοδου της οθωμανικης κυριαρχιας στο νησι. Με τη σχολαστικη αποκατασταση και
διατηρηση ολων των χαρακτηριστικων στοιχειων, τα οποια αλλοτε εκλαμβανουν λειτουργικη κι' αλλοτε καθαρα
διακοσμητικη χροια η Γκαλερι Μορφη προτεινει μια συγχρονη θεωρηση στο χρηστικο επαναπροσδιορισμο παλιων
κτιριων.
Τα παραδοσιακα υλικα της πετρας και του ξυλου συνδιαλεγονται σε μια ακρως ενδιαφερουσα προσμειξη με
συγχρονα, βιομηχανοποιημενα υλικα. Το μπετον (ανεπιχρηστο σκυροδεμα) με ενωσεις απο ανοξειδωτο χαλυβα
αναπλαθει το δαπεδο του ισογειου, το οποιο αποτελει τυπικη εμπορικη στεγη της υστερης εποχης της τουρκοκρατιας.
Η κεντρικη στοα του - διοδος τοτε των ζωων προς την εσωτερικη αυλη - ενδιαθετει μια μοναδικη ατμοσφαιρικοτητα
και λειτουργικοτητα συναμα, δημιουργωντας εναν εκθεσιακο χωρο, οπτικα τριπτυχο και ουσιαστικα ενιαιο. Στο
βαθος, το ισογειο διαμορφωνεται σε μια διακριτικη γωνια συναθροισης για κουβεντα που ερχεται να παρατεθει
πλαι στη Βιβλιοθηκη της Γκαλερι, ενα χωρο εντρυφησης σ' επιλεκτα βιβλια τεχνης.
Η εσωτερικη αυλη με τα υπερυψωμενα της επιπεδα προσφερεται να λειτουργησει ως ενας υπαιθριος εκθεσιακος
χωρος με πολυδιαστατη ευελιξια στην αναδειξη γλυπτων, κατασκευων κι' εγκαταστασεων. Η λεμονια σε θεση
περιοπτη σκορπα τους ανθους της στο πλακοστρωτο δαπεδο και το πετροχτιστο περιτοιχισμα υπογραμμιζοντας
τον απολυτο σεβασμο στην ιστορικη φυσιογνωμια και την απεριττη λιτοτητα του τοπιου.
Τελος το ανωγειο, εκτος απο εκθεσεις προοριζεται να φιλοκσενει στον ξενωνα του Ελλαδιτες και ξενους καλλιτεχνες
για επιτοπια δημιουργια και παραλληλα μια μεγαλη γκαμα εικαστικων δρωμενων - διαλεξεις, συμποσια,
βιβλιοπαρουσιασεις - που θα δωσουν το λογο σε κριτικους, θεωρητικους και καλλιτεχνες για την αναπτυξη του
διαλογου και του προβληματισμου για την τεχνη.
Η Γκαλερι Μορφη στο νεο της χωρο φιλοδοξει ν'αποτελεσει μια εστια πρoβολης, επικοινωνιας και διακινησης των
συγχρονων τασεων, των πειραματικων ρευματων και των εξελιξεων στον Κυπριακο, ευρυτερο Ελληνικο και διεθνη
εικαστικο χαρτη.
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