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Σχετικά με εμένα  

Γεννήθηκα το 1993 και σπούδασα στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη 

σχολή Καλών Τεχνών της Φλώρινας στην Ελλάδα και αποφοίτησα από το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα «Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου το 

2019. 

Είμαι μια πολυθεματική καλλιτέχνις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη σχέση των ανθρώπων με τη 

φύση, την παράδοση, την ιεροτελεστία και τη βιωσιμότητα. Προσπαθώ να εφαρμόζω 

οικολογικές πρακτικές, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία μέσων, όπως ζωγραφική, ψηφιακό σχέδιο 

και βίντεο, συναρμολογήσεις, ανακυκλωμένα υφάσματα και αντικείμενα, φυσικές ίνες, ράψιμο 

και πλέξιμο. Από το 2016, η έρευνά μου (θεωρητική και πρακτική) επικεντρώθηκε στην 

καλαθοπλεκτική. Η μεταπτυχιακή μου διατριβή είχε θέμα την καλαθοπλεκτική και την 

ψαθοπλεκτική, ως στοιχεία άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, εστιάζοντας στις ευκαιρίες που 

προσφέρουν για τη δημιουργία ενός θετικού κλίματος προς όφελος της κοινωνίας, και 

συγκεκριμένα της κοινωνίας της Κύπρου. Πήρα μέρος σε σχετικά εργαστήρια στο Ηνωμένο 

Βασίλειο, την Κύπρο και την Πορτογαλία τόσο ως φοιτήτρια όσο και ως εκπαιδεύτρια. Έχω 

παρουσιάσει δουλειές σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Το 2020, ολοκλήρωσα μια τρίμηνη πρακτική Erasmus+ στον ΜΚΟ Passao Ao Futuro στη 

Λισαβόνα. Ο οργανισμός ασχολείται με τη συντήρηση και την ανάπτυξη της παραδοσιακής 

πορτογαλικής χειροτεχνίας μέσω του βιώσιμου σχεδιασμού. 

 

Η πορεία μου προς τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα και τα κύρια 

επιτεύγματα πριν από την πανδημία 

Από μικρή άρχισα να ασχολούμαι με τη μουσική και τον χορό και έτσι ήμουν εξοικειωμένη με 

τον πολιτιστικό τομέα. Επίσης, συμμετείχα ενεργά σε σχολικές εκδηλώσεις και πάντα μου άρεσε 

να ζωγραφίζω. Όταν ήμουν στο λύκειο, άρχισα μαθήματα ζωγραφικής και στη συνέχεια 

αποφάσισα να γίνω εικαστικός. Σε ηλικία 18 ετών έγινα δεκτή στη Σχολή Καλών Τεχνών στη 

Φλώρινα. Η ολοκλήρωση των σπουδών ήταν μια δύσκολη διαδικασία, αλλά δούλεψα πολύ 

σκληρά καθ’ όλη τη διάρκεια, ώστε να περάσω όλες τις εξετάσεις και να τις ολοκληρώσω με  



 

 

επιτυχία. Σπούδασα εκεί για 5 χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μυήθηκα σε 

πολλούς κλάδους, όπως ζωγραφική, περφόρμανς, πολυμέσα κ.λπ. Ήθελα να μάθω περισσότερα 

για τις βιώσιμες μεθόδους χειροτεχνίας, όπως η καλαθοπλεκτική, αφού με ενδιέφερε η 

προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, γι’ αυτό συνέχισα τις σπουδές μου στην 

Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυξη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

 

 

Φωτογραφία: Σεμινάριο της Αλεξάνδρας Πάμπουκα 

 

Οι προκλήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας και καινοτόμες λύσεις για την 

αντιμετώπισή τους 

Πήρα μέρος σε κάποιες σημαντικές εκδηλώσεις και εκθέσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Για παράδειγμα, το 2017 πήρα μέρος στην έκθεση του Visual Artists Association όπου 

παρουσιάστηκαν στο κοινό νέοι καλλιτέχνες και η δουλειά τους. Ένα άλλο σημαντικό 

επίτευγμα ήταν το 2019, όταν η Εθνική Πινακοθήκη Κύπρου αγόρασε δύο από τα έργα μου. 

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εργαζόμουν ως ασκούμενη Erasmus στην Πορτογαλία, σε 

έναν οργανισμό για τις τέχνες, τη χειροτεχνία και το βιώσιμο σχέδιο, ωστόσο λόγω της 

πανδημίας έπρεπε να σταματήσω. Όταν επέστρεψα στην Κύπρο, αποφάσισα να βρω μια λύση 

για να έχω εισόδημα, έτσι δημιούργησα ψηφιακές εκτυπώσεις του έργου μου σε περιορισμένη 

έκδοση και άρχισα να τις προβάλλω μέσω Instagram, Facebook, μέσα κοινωνικής δικτύωσης \ 



 

 

και την ιστοσελίδα μου. Προσπάθησα επίσης να πουλήσω τα έργα μου σε καταστήματα 

τέχνης. Μια άλλη πρόκληση που αντιμετώπισα κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν ότι τα 

εργαστήρια που είχα προγραμματίσει να δώσω αναβλήθηκαν. Επίσης, προσπάθησα να 

παραμείνω ενεργή παρακολουθώντας διαδικτυακές συζητήσεις για τις τέχνες και τη 

χειροτεχνία. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πανδημίας έκανα αιτήσεις για επιχορηγήσεις για 

δημιουργία καλλιτεχνικών έργων, ενώ είχα τον χρόνο να προγραμματίσω πράγματα που θα 

έκανα μετά το τέλος της πανδημίας. Έγινα επίσης δεκτή να συμμετέχω σε ένα μονοετές 

πρόγραμμα μαθημάτων σχετικά με το περφόρμανς και αρχικά δεν μπορούσαμε να 

συναντηθούμε διά ζώσης, οπότε έπρεπε να κάνουμε τις συνεδρίες μας διαδικτυακά. 

 

 

«Μιλήστε για τα σχέδιά σας και διευρύνετε το δίκτυό σας» 

 

 

Τα μελλοντικά μου σχέδια και οι φιλοδοξίες μου για την εξέλιξη της 

σταδιοδρομίας μου στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα 

Πάντα υπάρχει περιθώριο για ανάπτυξη. Θα ήθελα να μπορώ να συντηρώ τον εαυτό μου και να 

κερδίζω εισόδημα μέσω της τέχνης μου. Θα ήθελα να βρω το κεφάλαιο για τη δημιουργία 

καλλιτεχνικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών έργων και να μπορώ να πραγματοποιήσω 

περισσότερα εργαστήρια σε διαφορετικούς τομείς. Να κάνω περισσότερες εκθέσεις. Ακόμη, ως 

μέλος του Συνδέσμου Εικαστικών Καλλιτεχνών και Θεωρητικών Τέχνης, θα ήθελα να βελτιώσω 

το εργασιακό καθεστώς του επαγγέλματος, καθώς υπάρχουν πολλές ανισότητες στον τομέα της 

τέχνης. Για παράδειγμα, ζητήματα που αφορούν την κοινωνική ασφάλιση, το καθεστώς του 

καλλιτέχνη, και άλλα.  

Δυστυχώς στην Κύπρο υπάρχουν πολλά ζητήματα στον πολιτιστικό τομέα που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν και πρέπει να δημιουργηθεί/εισαχθεί μια αποτελεσματική πολιτιστική 

πολιτική για την υποστήριξη των καλλιτεχνών και της κοινωνίας γενικότερα. 

 

Η συμβουλή μου σε όσους επιθυμούν να εργαστούν στον πολιτιστικό και 

δημιουργικό τομέα 

Είναι ένας πραγματικά απαιτητικός τομέας και υπάρχουν πολλές επιλογές και μονοπάτια που 

μπορείτε να ακολουθήσετε και είναι δύσκολο να βγάλετε χρήματα από αυτόν τον τομέα. 

Ωστόσο, πιστεύω ότι αν είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και την τέχνη σου, και αν έχεις την 

ικανότητα να προσαρμόζεσαι, τότε μπορεί να πετύχεις. 



 

 

 

Αυτή την ιστορία καλής πρακτικής ετοίμασε το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας 

(CSI) 

 

Ερωτήσεις αυτοαναστοχασμού 

 

1. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω τις καινοτόμες πρακτικές που αναφέρθηκαν; 

2. Σε ποιο βαθμό αυτή η ιστορία αποτέλεσε έμπνευση για μένα; 

 

 


