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The environment is not a limited space that acts as a background, scene or object of a calculated human action. It is the unpredictable and constantly evolving effect of the circulation and the constant interaction between the various entities, both human and non-human, living together and moving around in their shared
space. ‘The local is not a more limited or narrowly focused apprehension than the global, it is one that rests
on an altogether different mode of apprehension – one based on practical, perceptual engagement with
components of a world that is inhabited or dwelt-in, rather than on the detached, disinterested observation
of a world that is merely occupied. ‘(p.216) ‘In short, the landscape is not an external background or platform for life, either as lived by the ancestors in the Dreaming or as relived by their ordinary human incarnations in the temporal domain. It is rather life’s enduring monument.’ (p.54) Τim Ιngold / Η αντίληψη του
περιβάλλοντος.

Το περιβάλλον, δεν είναι ένας οριοθετημένος χώρος που λειτουργεί ως φόντο, σκηνικό ή αντικείμενο μια
εμπρόθετης ανθρώπινης δράσης. Είναι το απρόβλεπτο και διαρκώς εν εξελίξει αποτέλεσμα της κίνησης και
της διαρκούς αμοιβαίας επίδρασης μεταξύ των ποικίλων οντοτήτων, ανθρώπινων και μη, που κατοικούν μαζί
και κυκλοφορούν μέσα σε έναν τόπο. Τim Ιngold / Η αντίληψη του περιβάλλοντος.

The rock of Aphrodite is suspended between ground and air, like the legend of the goddess which hovers over the
island of Cyprus. Connected to our homeland from birth, she cannot help but leave a passionate imprint of dynamic
beauty and love οn every cultural aspect.
Having dealt with the rock of Aphrodite during my artistic route, my attention was drawn to the human engravings,
the readable seals of dedication on its surface. Names, messages, representations, legible at times and less so at
others, depicting reliefs, and - sometimes enigmatic - experiences, desires, and confessions. The personal trace of
every mortal is associated with the other elements as they share a common surface.
Every time I visited the rock of Aphrodite in order to develop my photographic record, I came across different engravings; new ones appeared and others were erased. Human traces are altered as the rock is weathered by the relentless waves and its dust is scattered in the wind. The human seal on nature might claim eternity but it is not
permanently indelible; it constitutes another indication of humanity’s desire to perpetuate.
Through this work the artist Kyriaki Costa attempts to bring the public in touch, on the one hand, with the engravings
and representations on the rock of Aphrodite, and on the other, with the multifaceted symbolism of the rock. Established themes that concern the artist resurface. The concept of heterotopia starts coming to light as the exhibition’s
visitors have the opportunity to examine copies of the reliefs and decode the rock through an artistic act that takes
place indoors at the museum. At the same time, the work revolves around the notion of trace and imprint, around
the human need to engrave persistently despite knowing that everything once created will be altered and lost.

The work is adaptable to be read by visually impaired people.
For material processing and the elaboration of the text in the Braille writting system, the artist collaborated
with Maria Georgiou, a specialized trainer at the School of the Blind, Nicosia.

Ο βράχος της Αφροδίτης βρίσκεται μετέωρος μεταξύ γης και αέρα, όπως μετέωρος πλανάται και ο μύθος
της θεάς πάνω από το νησί της Κύπρου. Συνδεδεμένη από τη γέννησή της η θεά με την πατρίδα μας, δεν
μπορεί παρά να αφήνει έντονο το αποτύπωμα της δυναμικής ομορφιάς και του έρωτα σε κάθε πολιτισμική
πτυχή.
Έχοντας ασχοληθεί με το βράχο της Αφροδίτης στην εικαστική μου διαδρομή, την προσοχή μου έλκυσαν
τα ανθρώπινα χαράγματα, οι σφραγίδες των αφιερωμάτων που αναγιγνώσκονται πάνω σε αυτόν. Ονόματα,
μηνύματα, παραστάσεις, -άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο ευανάγνωστα- αποτυπώνουν ανάγλυφα
-και ενίοτε αινιγματικά- βιώματα, επιθυμίες, εξομολογήσεις… Το προσωπικό ίχνος κάθε θνητού συνδέεται
με τα υπόλοιπα καθώς μοιράζονται μια κοινή επιφάνεια.
Κάθε φορά που επισκέπτομαι τον βράχο της Αφροδίτης για να καταρτίσω το φωτογραφικό μου αρχείο, τα
χαράγματα είναι διαφορετικά· κάποια νέα προστίθενται, κάποια παλιά σβήνονται. Τα ανθρώπινα ίχνη μεταβάλλονται καθώς ο βράχος φθείρεται από το αδυσώπητο κύμα και η σκόνη του σκορπίζεται στον αέρα και
τη θάλασσα. Η σφραγίδα του ανθρώπου στη φύση, που όμως δε μένει πάντοτε ανεξίτηλη, αποτελεί έναν
ακόμη δείκτη της ανάγκης για κατάκτηση της αιωνιότητας.
Μέσω του συγκεκριμένου έργου η εικαστικός Κυριακή Κώστα επιδιώκει την επαφή του κοινού αφενός μεν
με τα χαράγματα στο βράχο της Αφροδίτης και ό,τι αυτά εκφράζουν, αφετέρου δε με την πολυεπίπεδη συμβολική του βράχου. Πάγια θέματα που απασχολούν την εικαστικό επανέρχονται για μια ακόμα φορά. Η έννοια της ετεροτροπίας υποφώσκει, αφού οι επισκέπτες της έκθεσης έχουν τη δυνατότητα να
περιεργαστούν τα αντίγραφα των ανάγλυφων και να αποκωδικοποιήσουν το βράχο μέσω μιας εικαστικής
πράξης που λαμβάνει χώρα σε έναν εσωτερικό χώρο μουσείου. Παράλληλα, το έργο κινείται γύρω από το
νόημα του ίχνους και της αποτύπωσης, γύρω από την ανάγκη του ανθρώπου να ‘χαράσσει’ επίμονα, παρότι
γνωρίζει ότι ό,τι δημιουργεί – θα αλλοιωθεί και θα χαθεί.
Το έργο επιδιώκει να προσαρμοστεί ώστε να διαβαστεί και από άτομα με προβλήματα όρασης.
Για την επεξεργασία του υλικού και την απόδοση των κείμενων στη γραφή Braille, η εικαστικός συνεργάστηκε με τη Μαρία Γεωργίου, εξειδικευμένη εκπαιδεύτρια στη Σχόλη τυφλών της Λευκωσίας.

The Art of Cover-up / Συγκάλυψη στην Τέχνη / A. G. Leventis Gallery Jan 10, 2018

Taking its cue from the exceptional contemporary installation by Kyriaki Costa currently on show, the A. G. Leventis
Gallery is hosting a unique double-take between the artist and Myrto Hatzaki, curator of the Paris Collection, focusing on the particular place of the 'cover-up' in art. When does art reveal, and when does it mask or hide? A play upon
images and ideas, at the closing of the exhibitions The Venus Paradox and The Venus Paradox - Contemporary
Gaze.
Με αφετηρία το ιδιαίτερο έργο της εικαστικού Κυριακής Κώστα που φιλοξενείται στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, διοργανώνουμε ένα ξεχωριστό διάλογο – η καλλιτέχνης, και η επιμελήτρια της Συλλογής του Παρισιού, Μυρτώ Χατζάκη, επικεντρώνονται στο θέμα της συγκάλυψης στην ιστορία της τέχνη. Πότε η τέχνη
αποκρύπτει και πότε αποκαλύπτει; Ένα παιχνίδι με τις έννοιες και τις εικόνες, στο κλείσιμο των προσωρινών εκθέσεων Παράδοξη Αφροδίτη και Παράδοξη Αφροδίτη - Σύγχρονο Εικαστικό Βλέμμα.

First of all, I would like to thank the Leventis Gallery and the curators who invited me and give the opportunity to the artists to talk about their work.

I am very happy to be among you tonight, on the occasion of a project with multiple symbolizations for me, which I
will make an attempt to convey to you.
I will begin by talking to you about the genesis of the idea.
With the rock of Aphrodite, the "rock of the Roman", I had not understood that I was quite involved in my visual
course.
I realized it when I referred to my photo album ... Then I realized it was one of the places where - consciously or unconsciously - I often come back.
From the beginning I was attracted by the human engravings on the surface of the rock: names, messages, emblazonments which depict in relief and sometimes enigmatically, desires, experiences, confessions.
In my visits there, in order to compile my photographic archive, I found out each time that the surface was changing
through the interaction between the rock and the plethora of different people who felt the need to leave their imprints
on it.
This charming habit, the interplay between the actions of different people with one another or with nature was the
compass that led me to the rock. So I observed the imprints as they were changing: new ones were added, others
disappeared, and all of them could sometimes be read more or less easily, creating an interesting palimpsest.
The impulse that prompted me to the creation of this artwork can be coded into the satisfaction of two needs: on the
one hand that of sharing and interacting - just as it happens in the case of the rock where the traces share the same
surface and define each other, and on the other hand that of relaxation and quietness.
Both needs in the same intensity.
My goal was to create a mass that will show an uplift and will refer to the shape of the rock.
Beyond that, the work was left to the public with the expectation not to be understood but to be felt, without requiring
any specialized reading.
The visitor is not a passive observer, but acts and participates. The project seems to be materialized and evolve
through its 'use' by the public. And while it is made of the same materials as the rock, in this case, human touch
does not lead to deterioration, the way the sea and the natural environment wear down the engravings on the rock.
On the contrary, the artwork seems to be completed through interaction and human gesture.
Regarding the great need for rest and quietness, from the very first moment I felt the need to take care of the work,
to cover it up, to conceal it; that dissemblance is an anachronistic programmatic attitude towards the project in relation to time.
Based on my personal sensor, but on the ground of the "others" imprints that I appropriate, I covered the mass with
a cloth, a bag, a fabric that 'protects' the work, but also obscures it.
This embroidery includes photographs of the graffiti of the rock, printed one over the other, creating a similar effect
to that of the rock, where the imprints are confused with each other as in a foggy landscape.
The 'others' images were used in order to create an-‘other’ visual composition in an-‘other’ place.
It is not my intention to explain the concept; it is anyway something that I cannot perceive 100% myself. I just reveal
to you that the aesthetic stimulus for the project were ambiguous thoughts ...
morning- evening
day – night
light -dark.
fuss - quiet.
Without denying a possible deeper structure that escapes me right now...
In order to open up my thoughts to you, I will borrow the words of wise men so as to make clear the way I perceive
art.

Art is the act to create beyond useful and necessary.
Nevertheless, in a world where we are used to judge everything in a utilitarian way, art seems useless. Just like literature, philosophy, humanities, culture in general.
It is of utmost importance to realize that art results from an inner urge, an imperative need for expression, and it
must exist. A welter of thoughts must be sensed. And this ostensibly unnecessary activity is what gives meaning and
quality to life.
Succinctly, Ovid pointed out: Nothing is more useful to man that those arts which have no utility.
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Καταρχάς να ευχαριστήσω την Πινακοθήκη Λεβέντη και τις επιμελήτριες που με προσκάλεσαν και που δίνουν τον λόγο στους καλλιτέχνες να μιλήσουν για την δουλειά τους.

φως - σκοτάδι.
φασαρία – ησυχία.
Χωρίς να αρνούμαι και μια ενδεχόμενη βαθύτερη δομή που μπορεί να μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή…

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που βρίσκομαι απόψε ανάμεσά σας, με αφορμή ένα έργο με πολλαπλούς συμβολισμούς για μένα, τους οποίους θα αποπειραθώ απόψε να σας μεταφέρω.

Για να ανοίξω λίγο ακόμα τον τρόπο σκέψης μου προς εσάς, θα δανειστώ λόγια των σοφών για να τοποθετηθώ ως εικαστικός και ως προς τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι την τέχνη.

Θα ξεκινήσω μιλώντας σας για τη γένεση της ιδέας. Με το βράχο της Αφροδίτης, την «πέτρα του Ρωμιού»,
δεν είχα καταλάβει ότι ασχολήθηκα αρκετά στην εικαστική μου διαδρομή.

Η τέχνη συνίσταται στο να δημιουργείς πέρα από το χρήσιμο και το αναγκαίο.

Το κατάλαβα όταν ανέτρεξα στο φωτογραφικό μου αρχείο… Εκεί συνειδητοποίησα ότι είναι ένας από τους
τόπους όπου -συνειδητά ή ασυνείδητα- επανέρχομαι συχνά.

Σε έναν κόσμο όμως όπου έχουμε μάθει να κρίνουμε τα πάντα ωφελιμιστικά, η τέχνη μοιάζει άχρηστη.
Όπως και η λογοτεχνία, η φιλοσοφία, οι ανθρωπιστικές επιστήμες, η κουλτούρα γενικότερα.

Εξαρχής το ενδιαφέρον μου έλκυσαν τα ανθρώπινα χαράγματα που βρίσκονται στην επιφάνεια του βράχου:
ονόματα, μηνύματα, παραστάσεις, που αποτυπώνουν ανάγλυφα και ενίοτε αινιγματικά, επιθυμίες, βιώματα,
εξομολογήσεις.

Είναι μείζονος σημασίας να καταλάβουμε ότι η εικαστική δημιουργία προκύπτει από μια εσωτερική ορμή,
από μια επιτακτική ανάγκη έκφρασης και επιβάλλεται να υπάρχει. Ένας κυκεώνας σκέψεων πρέπει να αισθητοποιηθεί. Και αυτή η ΄περιττή΄ φαινομενικά δραστηριότητα είναι που δίνει νόημα και ποιότητα στη ζωή.

Στις επισκέψεις μου εκεί, προκειμένου να καταρτίσω το φωτογραφικό μου αρχείο, διαπίστωνα κάθε φορά
ότι η επιφάνεια άλλαζε μέσα από τη διαδραστική σχέση του βράχου με την πληθώρα των διαφορετικών ανθρώπων που ένιωθαν την ανάγκη να αφήσουν τον αποτύπωμά τους πάνω σε αυτόν.

Λακωνικότατα ο Οβίδιος υπογράμμισε: Τίποτε δεν είναι πιο χρήσιμο από αυτή την τέχνη που δεν έχει χρησιμότητα.

Αυτή η γοητευτική έξη, η αλληλεπίδραση των ενεργειών διαφορετικών ανθρώπων αναμεταξύ τους ή με τη
φύση αποτέλεσε τον μπούσουλα που με οδηγούσε στο βράχο. Παρατηρούσα, λοιπόν, τα χαράγματα καθώς
μεταβάλλονταν: κάποια νέα προσθέτονταν, κάποια παλαιότερα χάνονταν και όλα αυτά διαβάζονταν άλλοτε
περισσότερο άλλοτε λιγότερο εύκολα, δημιουργώντας ένα ενδιαφέρον παλίμψηστο.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΣΤΑ 2018 / Καθώς ο Βράχος Φθείρεται,

Η παρόρμηση που με ώθησε σ’ αυτή τη δημιουργία μπορεί να κωδικοποιηθεί στην ικανοποίηση δύο αναγκών: αφενός εκείνη της μοιρασιάς και της διάδρασης - όπως ακριβώς συμβαίνει και με το βράχο όπου τα
ίχνη μοιράζονται την ίδια επιφάνεια και καθορίζουν το ένα το άλλο, αφετέρου και εκείνη της ξεκούρασης
και της ησυχίας.
Και οι δύο ανάγκες στην ίδια ένταση.
Στόχος μου ήταν να δημιουργήσω έναν όγκο που θα δείχνει μια ανάταση και θα παραπέμπει νοερά στο
σχήμα του βράχου.
Από εκεί και πέρα, το έργο αφέθηκε στο κοινό όχι για να το κατανοήσει, αλλά για να το νιώσει και να το αισθανθεί, χωρίς να απαιτείται κάποια εξειδικευμένη ανάγνωση.
Ο επισκέπτης δεν είναι παθητικός παρατηρητής, αλλά αυτενεργεί και συμμετέχει. Το έργο μοιάζει να υλοποιείται και να εξελίσσεται μέσα από τη ‘χρήση’ του από το κοινό. Κι ενώ είναι καμωμένο από την ίδια σύσταση υλικών που έχει και ο ίδιος ο βράχος, στην προκειμένη περίπτωση το ανθρώπινο άγγιγμα δεν οδηγεί
στη φθορά, όπως συμβαίνει με τη θάλασσα και το φυσικό περιβάλλον που φθείρουν τα χαράγματα του βράχου. Αντίθετα, το έργο φαίνεται να πραγματώνεται μέσα από τη διάδραση και την ανθρώπινη χειρονομία.
Όσον αφορά τη μεγάλη ανάγκη της ξεκούρασης και της ησυχίας, από την πρώτη στιγμή μου γεννήθηκε η
ανάγκη να φροντίσω το έργο, να το σκεπάσω, προβαίνοντας έτσι σε απόκρυψη, σε μια συγκάλυψη που να
είναι αναιρετική προγραμματική τοποθέτηση ως προς το έργο χρονικά.
Mε γνώμονα το προσωπικό μου αισθητήριο αλλά με βάση τα αποτυπώματα «άλλων» τα οποία οικειοποιούμαι, κάλυψα τον όγκο του έργου με ένα πανί, ένα σάκο, ένα ύφασμα που από τη μια πλευρά ‘προστατεύει’
το έργο, από την άλλη συσκοτίζει.
Το κέντημα αυτό περιλαμβάνει φωτογραφίες από τα graffiti του βράχου, τυπωμένα το ένα πάνω στο άλλο
δημιουργώντας ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα με εκείνο του βράχου, όπου τα χαράγματα συγχέονται το ένα
με το άλλο όπως σε ένα ομιχλώδες τοπίο.
Οι εικόνες των ‘άλλων’ χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν μια ΄άλλη΄ οπτική σύνθεση σε έναν ‘άλλο’
τόπο.
Δεν είναι πρόθεσή μου να εξηγήσω τη σύλληψη της ιδέας· εξάλλου πρόκειται για κάτι που και εγώ η ίδια
δεν μπορώ να αντιληφθώ 100%. Απλώς σας αποκαλύπτω ότι το αισθητικό ερέθισμα για το έργο ήταν σκέψεις διφορούμενες...
πρωί – βράδυ
μέρα – νύχτα

