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Έκθεση Φωτογραφίας του Sergey Yastrzhembskiy µε τίτλο "impressions" 

στο Πολιτιστικό Ίδρυµα Τραπέζης Κύπρου   
 
Το Πολιτιστικό ´Ιδρυµα Τραπέζης Κύπρου, σας προσκαλεί την Τετάρτη, 16 Ιανουαρίου 
2013, στις 7:30 µ.µ., στα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας του Σεργκέι Γιαστρζέµπσκι 
µε τίτλο "impressions". Τα εγκαίνια θα τελέσει ο Διευθύνων Σύµβουλος του 
Συγκροτήµατος της Τράπεζας Κύπρου κ. Γιάννης Κυπρή.  
 
Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα της Α.Ε. κ. Vyacheslav D. Shumskiy, πρέσβη της 
Ρωσικής Οµοσπονδίας στην Κύπρο.  Η όλη εκδήλωση πραγµατοποιείται µε την στήριξη 
του δικηγορικού γραφείου Χριστόδουλος Γ. Βασιλειάδης & Σια Δ.Ε.Π.Ε. 
 
Στην έκθεση παρουσιάζονται 63 φωτογραφίες του Γιαστρζέµπσκι από την Αφρική και 
την Ευρώπη, όπως και από την Ρωσία και την Κύπρο. Το χαρακτηριστικό των 
εντυπωσιακών φωτογραφιών του Γιαζτρέµπσκι, οι οποίες µοιάζουν περισσότερο µε έργα 
ζωγραφικής, είναι ότι όλες απεικονίζουν τη Γη αλλά έχουν τραβηχτεί από ύψος 
εκατοντάδων µέτρων. Παρατηρώντας τις φωτογραφίες, ο θεατής έχει τη δυνατότητα να 
συγκρίνει χώρες και ηπείρους από ψηλά σαν να πετάει πάνω από τα µέρη που 
απεικονίζονται. Μοναδικοί συνδυασµοί σχεδίων και χρωµάτων συνθέτουν τα τοπία της 
έκθεσης, τα οποία µοιάζουν να µην έχουν αρχή και τέλος.  
 
«Ο Σεργκέι Γιαστρζέµπσκι ενδιαφέρεται πρωτίστως για την οπτική δοµή και την 
αφαιρετική σύνθεση, υπογραµµίζοντας τις διαφορές µεταξύ χωρών και ηπείρων µέσω 
της υφής και της κλίµακας των χρωµάτων. Οι διαφορές αυτές δεν ορίζονται µόνον από 
τις φυσικές δυνατότητες, αλλά και από τις επιπτώσεις του ανθρώπινου πολιτισµού σε 
αυτές. Η Αφρική του µοιάζει τόσο βάναυση ενώ η Ευρώπη φαντάζει µπροστά της 
γραφική και πιο… ιµπρεσιονιστική» σηµειώνει η διευθύντρια του Ηouse of Ρhotography 
της Μόσχας Όλγα Σβίµπλοβα. 
 
Ο Sergey Yastrzhembskiy, γεννήθηκε στην Μόσχα το 1953, και εργάστηκε ως 
δηµοσιογράφος και διπλωµάτης. Ασχολείται µε τη φωτογραφία εδώ και είκοσι χρόνια. 
Τα αγαπηµένα θέµατά του είναι η εθνο-φωτογραφία και ο «αερο-ιµπρεσιονισµός», (η 
φωτογράφηση τοπίων από αέρος). Τα έργα τέχνης του Yastrzhembskiy εκτίθενται στο 
Moscow House of Photography, σε ιδιωτικές συλλογές στη Ρωσία, στο Βέλγιο, την 
Ιταλία, τη Γαλλία, τη Σλοβακία και την Κίνα. Οι φωτογραφίες του δηµοσιεύονται σε 
περιοδικά όπως το Fotodelo, Tretyakovskaya Galerja, Ogonjok ,Export, καθώς και σε 
εφηµερίδες όπως Izvestija, Kommersant, Komsomolskaya, Prava, Rossikaya Gazeta. 
 
Το ίδιο βράδυ στις 6:30 µ.µ., θα προβληθεί η ταινία του Sergey Yastrzhembskiy "Africa: 
blood and beauty", στα ρωσικά µε αγγλικούς υποτίτλους, διάρκειας 52 λεπτών.  
 
Η έκθεση θα διαρκέσει µέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2013. ´Ωρες επισκέψεων: Δευτέρα - 
Κυριακή, 10.00 π.µ - 7.00 µ.µ.,(εκτός τραπεζικών αργιών).  Για πληροφορίες τηλ. 
22128157 
 
Λευκωσία, 3 Ιανουαρίου  2013 
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