
Its water: Taps and sources of Nicosia | Το νερό της: Κρήνες και πηγές της Λευκωσίας

Waterways series | Point art center | Nicosia 2015



Το project Waterways, έχει στον πυρήνα του την ιδέα του νερού ως κοινού και πολύτιμου αγαθού, ως δικαιώματος, ως
στοιχείου φυσικού που μας συνδέει με βαθύτερες υπαρξιακές και ανθρώπινες ανάγκες. Το project βρίσκεται εν
εξελίξει στη Λευκωσία και θεωρώ πως διαθέτει τα στοιχεία εκείνα που εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία των κοινών,
και την καθαρή αλήθεια.

Στόχος του project είναι η ανασύσταση της υδάτινης χαρτογραφίας μίας πόλης μέσα από την επανεργοποίηση
ανενεργών εστιών υδατοπαροχής.

Ο εντοπισμός νεκρών σημείων νερού των σύγχρονων πόλεων, όπως κρήνες, βρύσες, σιντριβάνια, που κάποτε
αποτελούσαν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και η προσπάθεια ενεργοποίησης τους, επαναφέρει το θέμα της
σχέσης των ανθρώπων με το νερό, του δικαιώματος στη χρήση του, του νερού ως κοινού αγαθού, της παρουσίας του
στο δημόσιο χώρο, της πολυαισθητηριακής ευχαρίστησης αλλά και της ενεργοποίησης αξιών που μπορεί να
προσφέρει.

Μέσω της ακτιβιστικής εικαστικής πράξης της ενεργοποίησης αρχίζει ο επαναστοχασμός, το υποσυνείδητο γίνεται
συνειδητό, ξεκινάμε να σκεφτόμαστε και  να διεκδικούμε το αυτονόητο σε ένα τμήμα ξηράς που βρέχεται από όλες
τις μεριές του από θάλασσα, διεκδικούμε την μη εγκατάλειψη, προσανατολιζόμαστε στην σημασία και την κάλυψη των
πολλαπλών αναγκών και κατανοούμε  ότι συντηρώντας το τοπικό συναντούμε το οικουμενικό.

Τέλος, το project αποτελεί και μια προσπάθεια καταγραφής και τεκμηρίωσης των παλαιών εστιών νερού της
Λευκωσίας, θεωρώντας ότι αποτελούν ένα σημαντικό υλικό στοιχείο της νεώτερης πολιτιστικής κληρονομιάς της
πόλης, που συγκεντρώνει πολλαπλές κατασκευαστικές, αισθητικές, καλλιτεχνικές αξίες και χρήζει περαιτέρω
ανάδειξης και αξιοποίησης.

The concept of water as a common and valuable good, a right, a natural element that connects us with deeper existential and
human needs lies at the heart of the project:

Its water: Taps and sources of Nicosia. This project is underway in Nicosia and has those elements consistent with the philoso-
phy of commons and pure truth.
The aim of the project is the re-institution of the water resources mapping of a city through the reactivation of inactive channels
of water supply. 

Identifying the inactive water sources of modern cities such as drinking water fountains, taps, fountains, which once constituted
places of meeting and interaction and the effort to reactivate them, recalls the subject of peoples’ relationship with water, the
right of use of water, the idea of water as a common good, its presence in public space, that of the multisensory pleasure it can
offer, and the activation of values that arise from all the above.

Through the process of artistic activism reflection commences. The
subconscious becomes conscious.  We start to think and claim the obvious on a piece of dry land surrounded by the sea, as-
serting non-abandonment,
orientating ourselves towards the importance and fulfillment of our multiple needs and realizing that by fostering the local, we
reach the universal.

Finally, the project constitutes an effort to record and document the former sources of water of Nicosia, which are considered an
important element of the city’s contemporary cultural heritage, displaying aesthetic, artistic and architectural value, which is
worth further showcasing and exploitation.



May 11, 2015

Subject: Proposal for the maintenance of fountains and their accessibility to the public. Proposal for the placement of
drinking fountains for the stray animals of Nicosia

Dear Mr. Mayor,

Thank you for your reply to my request and for the useful information you provided concerning the bodies and persons responsi-
ble for the suggested fountains.  I am delighted that you recognize the importance of my venture and are willing to contribute to
future actions related to it.

In this light, I would appreciate if you could examine my proposal for the continuation of the actions for the reactivation of the
fountains after the completion of ‘Waterways, Its water: Taps and sources of Nicosia’.  As the material elements in questions
have social and cultural significance and constitute evidence of the heritage of our city, their restoration and return to the citizens
would be a worthwhile endeavour.  As restored monuments of Nicosia, accessible to the public and integrated in our everyday
life, the fountains would invigorate the current image of our city and life within it.  

This project could be carried out with the help of grants, European programs and a symbolic donation from the municipality.    I
am personally committed in finding ways and sources of funding in order to make their maintenance and complete restoration
possible.  My longstanding involvement with this issue, the publication of the list/catalogue to be created and my experience in
matters of funding for such actions, can contribute to the success of such an objective.

Additionally, I would also like to request from the municipality to grant the permission for the placement of drinking fountains for
stray animals within the city, especially for its numerous cats, giving them direct access to water during the summer months.  I
have already ordered three drinking fountains from a local manufacturer on my own expense, which will nevertheless need to be
connected to the water supply by the municipality.

As a human, an artist and a sensitive citizen of Nicosia, I am inspired by and give great importance to the concept of water as a
common valuable good, as a right, as a natural element which connects us with deeper existential and human needs, which can
activate several values in modern life (I attach an explanation of the concept of Waterways, Its water: Taps and sources of
Nicosia)

Thanking you in advance and always at your disposal for any clarification and cooperation, I remain, 

Sincerely,
Kyriaki Costa

Watering through, 2015, concrete, dimensions variable / Ποτίστρες, 2015, μπετόν, ποικίλες διαστάσεις



11 Μαϊόυ 2015

Θεμ́α: Προτ́αση συντηρ́ησης κρηνων́ και προσβασιμοτ́ητας τους απο ́το κοινο.́ Προτ́αση τοποθετ́ησης ποτιστρων́ για
αδεσ́ποτα ζωά της Λευκωσίας

Αξιοτ́ιμε κ. Δημ́αρχε,

Σας ευχαριστω ́για την απαν́τηση σας στο αίτημα ́μου και για τις χρησ́ιμες πληροφορίες που μου δωσ́ατε σχετικα ́με
τους φορείς και τους ιδιωτ́ες που εχ́ουν στην ευθυν́η τους τις προτεινομ́ενες κρην́ες. Χαίρομαι επίσης ιδιαίτερα που
αναγνωρίζετε τη σημασία του εγχειρημ́ατος́ μου και είστε προθ́υμοι να συνδραμ́ετε σε μελλοντικες́ ενερ́γειες
σχετικες́ με το θεμ́α αυτο.́

Θα ηθ́ελα ετ́σι να εξετασ́ετε την προτ́αση ́μου για συνεχ́ιση των ενεργειων́ αποκατασ́τασης των βρυσων́ και μετα ́τη
δρασ́η του Waterways, Το νερο ́της. Κρην́ες και πηγες́ της Λευκωσίας. Εφοσ́ον προκ́ειται για υλικα ́στοιχεία τοσ́ο με
κοινωνικη ́σημασία οσ́ο και με πολιτιστικη,́ αποτελουν́ δηλαδη ́τεκμηρ́ια της πολιτιστικης́ κληρονομιας́ της πολ́ης μας,
θα ητ́αν ευχης́ ερ́γο η συντηρ́ηση ́τους και η αποδ́οση ́τους στο κοινο.́ Να αποτελεσ́ουν διατηρητεά μνημεία της
Λευκωσίας, προσβασ́ιμα στον κοσ́μο που θα μπορεί να τα απολαυσ́ει, να τα ενταξ́ει στην καθημερινοτ́ητα ́του και τα
οποία θα δωσ́ουν μια αλ́λη πνοη ́στην εικον́α και ζωη ́της πολ́ης μας. Το ερ́γο αυτο ́θα μπορουσ́ε να πραγ- ματοποιηθεί
είτε με τη μορφη ́χορηγιων́ είτε με την εν́ταξη ́του σε καπ́οιο ευρωπαικ̈ο ́προγ́ραμμα, με μια μικρη,́ συμβολική
οικονομικη ́προσφορα ́εκ μερ́ους του Δημ́ου. Εγω ́η ίδια, δεσμευόμαι να βρω τροπ́ους και πηγες́ χρηματοδοτ́ησης
προκειμεν́ου η συντηρ́ηση ́και πληρ́ης αποκατασ́ταση ́τους να καταστεί δυνατη.́ Η απο ́χρον́ια ενασχολ́ηση ́μου με το
θεμ́α αυτο,́ η εκ́δοση του καταλογ́ου που θα δημιουργηθεί και η εμπειρία μου σε θεμ́ατα χρηματοδοτ́ησης δρασ́εων,
μπορουν́ να συν- δραμ́ουν στην επίτευξη ενος́ τετ́οιου στοχ́ου.

Επίσης, θα ηθ́ελα να ζητησ́ω απο ́το Δημ́ο την αδ́εια τοποθετ́ησης ποτιστρων́ σε σημεία της πολ́ης για τα αδεσ́ποτα
ζωά και ειδικα ́για τις γατ́ες που την κατακλυζ́ουν, ετ́σι ωσ́τε τους μην́ες του κα- λοκαιριου ́να εχ́ουν αμ́εση προσ́βαση
σε νερο.́ Οι ποτίστρες, τρεις στον αριθμο,́ εχ́ουν παραγγελθεί με δικα ́μου εξ́οδα σε τοπικη ́βιομηχανία, θα χρειαστουν́
ωστοσ́ο μετα ́την τοποθετ́ηση ́τους μερ́ιμνα υδροδοτ́ησης απο ́μεριας́ του Δημ́ου.

Ως αν́θρωπος, καλλιτεχ́νης και ευαίσθητη πολίτης της Λευκωσίας, εμπνεόμαι και δίνω ιδιαίτερη σημασία στην ιδεά
του νερου ́ως κοινου ́και πολυτ́ιμου αγαθου,́ ως δικαιωμ́ατος, ως στοιχείου φυ- σικου ́που μας συνδεέι με βαθυτ́ερες
υπαρξιακες́ και ανθρωπ́ινες αναγ́κες, το οποίο μπορεί να ενεργοποιησ́ει πολλαπλες́ αξίες στη συγ́χρονη ζωη ́(σας
επισυναπ́τω τη φιλοσοφία του project Waterways, Το νερο ́της. Κρην́ες και πηγες́ της Λευκωσίας).

Σας ευχαριστω ́εκ των προτερ́ων, ενω ́είμαι παν́τα στη διαθ́εση ́σας για καθ́ε διευκρίνιση και συνεργασία.

Με εκτίμηση 
Κυριακη ́Κωσ́τα 
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[...] Ο Στεφ́ανος Lusignan, αναφερομ́ενος στα νερα ́της Λευκωσιάς, μας πληροφορει ́οτ́ι η πρωτευόυσα διεθ́ετε δυό
βρυσ́ες. Τη μιά τη σημειων́ει ως Πηαδ́ια(Piadia), δηλαδη ́πηγαδ́ια, και την αλ́λη Γλυκυ ́Νερο ́(Acqua Dolce). Η βρυσ́η του
Γλυκου ́Νερου ́πρεπ́ει να ταυτιστει ́με το Νερο ́της Οχυρ́ωσης, αφου ́ο ιδ́ιος για το συγκεκριμεν́ο αυτο ́νερο ́λεέι οτ́ι
διακλαδων́εται σε ολ́η τη Λευκωσιά και υδροδοτει ́την πρωτευόυσα με πολλες́ βρυσ́ες. Επισ́ης, απο ́το ιδ́ιο νερό
υδροδοτουν́ται πολλα ́μεγ́αρα, το βασιλικο ́ανακ́τορο, η πλατειά και αλ́λα μερ́η της πολ́ης.

Το νερο ́αυτο ́χαρακτηριζ́εται απο ́τον Στεφ́ανο Lusignan ως ελαφρυ ́και θεραπευτικο ́και για τους ασθενεις́. Στις ξεν́ες
πηγες́, φραγκικες́ η ́ενετικες́, το νερο ́αυτο ́απαντα ́με το ον́ομα Αcqua della citadella, γιατι ́περνουσ́ε διπ́λα αποτ́ο
παλαιο ́και συγκεκριμεν́α το δευτ́ερο και οχυρωμεν́ο με ακροπ́ολη ανακ́τορο των Lusignan, που ητ́αν καπ́οτε
οικοδομημεν́ο περιπ́ου στην ιδ́ια περιοχη,́ εκειπ́ου αργοτ́ερα, το 1567, οικοδομηθ́ηκε η Πυλ́η του Αγιόυ Δομινικ́ου,
γνωστηέυρεώς σημ́ερα ως πυλ́η Παφ́ου.

Το Νερο ́της Οχυρ́ωσης περνουσ́ε και απο ́τη μονη ́του Αγιόυ Δομινικ́ου, που πριν κατεδαφιστει ́το 1567, εξαιτιάς των
νεών οχυρωματικων́ ερ́γων, βρισκοτ́αν στην ιδ́ια περιοχη.́ Ητ́αν η βασιλικη ́μονη,́οπ́ως αναφερ́εται απο ́τον Στεφ́ανο
Lusignan, γιατι ́σ’ αυτην́ κατεφ́ευγαν οι βασιλεις́ που ητ́αν διπ́λα στο ανακ́τορο για ν’ απομονωθουν́, να προσευχηθουν́
και να ηρεμησ́ουν και επισ́ης στην ιδ́ια μονη ́υπηρ́χε το βασιλικο ́κοιμητηρ́ιο. Η μονη ́αυτη ́διεθ́ετε δυό περιβολ́ια και
δυό ευπρεπισμεν́ες εκκλησιές. [...]

Η ιστοριά του Νερου ́της Οχυρ́ωσης: Ποιος στερ́εψε το «αρχαιό νερο»́ της Λευκωσιάς;
Νασ́α Παταπιόυ 

[...] In reference to the waters of Nicosia, Stefano Lusignan informs us that the capital had two fountains. He records the first
one as Piadia, i.e. wells, and the other as Fresh Water (Acqua Dolce). 

The fountain of Fresh Water should be identified with the Water of Fortification, as Stefano Lusignan states that this water
specifically also forks throughout Nicosia and supplies the capital with water through many fountains.  The same source sup-
plies water to several palaces, including the royal palace, the main square and other parts of the city.

Stefano Lusignan describes this water as light and therapeutic. In foreign references, Frankish or Venetian, the water is
recorded as Acqua della citadella, because it passed by the old (the second specifically) palace of Lusignan, which was fortified
with a citadel. The Gate of St. Dominic, widely known today as the Paphos Gate, was built afterwards in 1567 near that location.

The Water of Fortification also passed by the monastery of St. Dominic, which before its demolition resulting from fortification
works, was located in the same area. According to Stefano Lusignan, the monastery of St. Dominic,  served as a royal
monastery as the kings would come from the palace seeking isolation, a place for prayer and peace of mind.  The royal ceme-
tery, two orchards and two decorous churches were also located on the grounds of the monastery. [...]

The Story of the Water of Fortification: Who dried up the "ancient water" of Nicosia?
Nasa Patapiou

Peonos Street / Οδός Παίονος 



Το νερό της

Η έκθεση Το νερό της: Κρήνες και πηγές της Λευκωσίας ακολουθεί απενεργοποιημένες κρήνες, αρχιτεκτονικές
τυπολογίες, θραύσματα και μνημονικά ίχνη που βρίσκονται εκτός τόπου και εμφιλοχωρούν σε ένα μεταβατικό πεδίο.
Σε αυτούς τους ονειρικούς και ανοίκειους χώρους, το νερό είναι πάντοτε παρόν. Εξάλλου, η παρουσία του στην
Λευκωσία υπήρξε ιδρυτική: ήταν καθοριστικής σημασίας στην επιλογή της περιοχής ως διοικητικού κέντρου του
νησιού κατά την βυζαντινή εποχή. Έκτοτε, οι ιστορικές περίοδοι και οι διαδοχικές κτήσεις διαμόρφωσαν αντίστοιχες
τυπολογίες. Οι κεραμικοί κρουνοί, τα σιντριβάνια, τα ποικίλα κτιστά μοτίβα, όλα υποστήριξαν μηχανικά και εξωράισαν
μια βασική λειτουργία: την άντληση και διάθεση του νερού. Οι θόλοι, τα περιστύλια, οι αψίδες, η μετάπλαση και η
πολιτισμική ώσμωση των φράγκικων, των ενετικών και των οθωμανικών στοιχείων, μορφοποιούν ένα ιδεατό πεδίο
μελέτης. Οι κρήνες της Λευκωσίας αποτελούν μια εξέχουσα περίπτωση για την παρατήρηση της διαπολιτισμικής
ιστορίας του νερού και μας βοηθούν να διακρίνουμε τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι διαχειρίστηκαν αυτό
το ζωτικό στοιχείο της φύσης και το ανήγαγαν σε πολιτισμό. Είναι συγκλονιστική η πολιτιστική μετάπλαση του νερού
που παρατηρούμε κοιτάζοντας τις βρύσες και τις κτιστές πήγες κάθε είδους: τα πηγάδια, οι ποτίστρες των ζώων, οι
γούρνες, τα δίκτυα αγωγών, αποτυπώνουν με χαρακτηριστική σαφήνεια τον άνθρωπο να τακτοποιεί το περιβάλλον
του, να επιμελείται τον χώρο και να διευθετεί τα στοιχεία του. Με την ιδιότητα του κτίστη, του δημιουργού
πολιτισμού, ο άνθρωπος επένδυσε το νερό με περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία, το θεμελίωσε, του απέδωσε τιμές.
Δεν μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε τα τελετουργικά χαρακτηριστικά αυτών των κτιστών χειρονομιών. 
Η εγκατάλειψη ωστόσο των στοιχείων που κάποτε λειτουργούσαν ως επιτομή της συλλογικής ταυτότητας,
προϋποθέτει μια συνθήκη ριζοσπαστικών μεταβάσεων και μετατοπίσεων του συμβολικού νοήματος και συνεπάγεται
την επικείμενη αστάθεια της έννοιας του ανήκειν. Η Κυριακή Κώστα εστιάζει στη νοσταλγία της ροής και της
ανεμπόδιστης κυκλοφορίας και αναδεικνύει το ελεύθερο δίκτυο διακλαδώσεων του νερού. Διαμέσου αυτών των
διακλαδώσεων αποτυπώνει την υπόγεια τεκτονική ζωτικότητα που θρέφει το νησί. Η ενατένιση της συγκεκριμένης
εσωτερικής εικόνας παραπέμπει σε μια σκηνή πολιτικού οράματος που εδώ αναδύεται σύμφωνα με τους όρους μιας
σύγχρονης τεχνικής διαλογισμού. Σε μια τέτοια ιδιόμορφη σκηνή θα προσπαθούσαμε να κατευνάσουμε την οδύνη
του αποχωρισμού σκεπτόμενοι σταθερά μια εικόνα: Το νερό κυλά δροσερό κάτω από τη μοιρασμένη γη. Το νερό είναι
ρευστό, απλώνεται και διαφεύγει εκεί που η συμπαγής ύλη βρίσκει απροσπέλαστα εμπόδια. Το νερό ρέει, μεταφέρει
μια ιδέα ενότητας, συμβίωσης, μέθεξης, μοιράσματος, ένα ubuntu, όπως θα έλεγαν οι Νοτιοαφρικανοί στη δική τους
πολυπολιτισμική ιδιόλεκτο και μέσα από τη δική τους ιστορική εμπειρία διαχωρισμών. 

Η Ευαγγελία Λεδάκη είναι κοινωνική ανθρωπολόγος και επιμελήτρια εκθέσεων
Evangelia Ledaki. Evangelia Ledaki is an independent curator and art critic based in Athens.



The air is excellent, the water is soft, the landscape is pleasant and filled with orchards and fruit. Beyond them are  two
water springs, one called PIADINA and the other AQUE DOLCE (fresh water) that cross the city and supply water to
fountains  and palaces, courts, squares and other places.

From the book chorografia by the French noble Ettiene de Lusignam (1537-1590)

Ο αερ́ας ειν́αι εξαιρετικος́, το νερο ́μαλακο,́ το τοπιό ευχαρ́ιστο γεματ́ο περιβολ́ια και φρουτ́α. Αμεσ́ως, περ́α αποάυτά
υπαρ́χουν δυο πηγες́, η μια λεγομ́ενη PIADINA και η αλ́λη AQUE DOLCE (γλυκο ́νερο)́ οι οποιές διασχιζ́ουν την πολ́η
υδροδοτων́τας φουνταν́ες και Παλατ́ια, δικαστηρ́ια, πλατειές και αλ́λα μερ́η.

Απο ́το βιβλιό chorografia του Γαλ́λου ευγενους́ Ettiene de Lusignam (1537-1590) 



Its Water: Taps and sources of Nicosia
A global fieldwork.

The new work of Cypriot artist Kyriaki Costa entitled "Its Water: Taps and sources of Nicosia " is currently exhibited at the Point
Art Center.

The concept of water as a common and valuable commodity, a right, a natural element that connects us with deeper existential
and human needs, forms the core of the project, employing those elements which are consistent with the philosophy of com-
mons and of pure truth.

Kyriaki Costa has been observing the mapping of water resources of Nicosia, identifying inactive channels of water supply such
as drinking water fountains, taps and fountains, all constituting fragments and memory traces found inexplicably out of context
but once serving as meeting points for people. She submits a written work about the "flows” of water in the city, with artistic, ar-
chitectural and cultural value. The installation at Point Art Center is as a part of the overall action and is inspired by the philoso-
phy of water, creating a personal universe made up of traditional techniques, of the presence of water, of an artistic gesture that
focuses on the nostalgia of the flow and the unobstructed circulation of water forks.

As mentioned by the art critic Evangelia Ledaki : "Looking at the entire artistic practice of Kyriaki Costa, we see an emergence
of recurrent thematic and iconographic motifs, each time with different manifestations. Amongst these are water and its net-
works, soil and rocks, a sensitive geology or a superficial archeology of consciousness. Costa uses a variety of approaches.
She sometimes focuses on the monitoring of architectural typologies, on fieldwork and construction of records and at other
times intertwines natural materials with vocal or musical performances and weaves guided by her own hybrid aesthetic pro-
gram.The ground functions as an interface (zone): an arena where the things that keeps us alive are accomplished and visual-
ized. A continuous material which forms not only the land we inhabit, but mainly the layer from which the water is released and
in which the plant world is rooted. This territorial interface facilitates the daily realisation of a vast web of exchanges and distribu-
tions. 

Costa hase been intensely engaged with this procedure: the constant questioning of the action of materials binding the world to-
gether.

Το νερό της: Κρήνες και πηγές της Λευκωσίας
Μια υδρόγεια έρευνα πεδίου

Η νέα δουλειά της Κύπριας καλλιτέχνιδας Κυριακής Κώστα  με τίτλο "Το Νερό της. Κρήνες και πηγές της Λευκωσίας"
εκτίθεται αυτές τις μέρες στο Point Art Center.

Πρόκειται για ένα πρότζεκτ που έχει στον πυρήνα του την ιδέα του νερού ως κοινού και πολύτιμου αγαθού, ως δι-
καιώματος, ως στοιχείου φυσικού που μας συνδέει με βαθύτερες υπαρξιακές και ανθρώπινες ανάγκες, διαθέτοντας
τα στοιχεία εκείνα που εναρμονίζονται με τη φιλοσοφία των κοινών και την καθαρή αλήθεια.

Η Κυριακή Κώστα παρακολουθεί εδώ και χρόνια την υδάτινη χαρτογραφία της Λευκωσίας εντοπίζοντας ανενεργές
εστίες υδατοπαροχής όπως κρήνες, βρύσες, σιντριβάνια, όλα θραύσματα και μνημονικά ίχνη που βρίσκονται ανεξή-
γητα εκτός τόπου και κάποτε αποτελούσαν σημεία συνάντησης των ανθρώπων και μας καταθέτει ένα προσωπικό πό-
νημα με τις «ροές» του νερού στην πόλη, με αξία εικαστική, αρχιτεκτονική, πολιτιστική. Η εγκατάσταση στο Point Art
Center, αποτελεί ένα μέρος της σύνολης δράσης και εμπνέεται από τη φιλοσοφία του νερού, δημιουργώντας ένα προ-
σωπικό σύμπαν παραδοσιακών τεχνικών, υδάτινης παρουσίας, μιας εικαστικής χειρονομίας που εστιάζει στη νοσταλγία
της ροής και της ανεμπόδιστης κυκλοφορίας των διακλαδώσεων του νερού.

Όπως αναφέρει η τεχνοκριτικός Ευαγγελία Λεδάκη: «Κοιτάζοντας το σύνολο της καλλιτεχνικής πρακτικής της Κυρια-
κής Κώστα, βλέπουμε να αναδύονται επανερχόμενες θεματικές και εικονογραφικά μοτίβα τα οποία κάθε φορά λαμβά-
νουν διαφορετικές εκφάνσεις. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν το νερό και τα δίκτυά του, το χώμα και τα πετρώματα, μια
αισθαντική γεωλογία ή μια επιφανειακή αρχαιολογία των συν-αισθήσεων. Οι τακτικές που ακολουθεί ποικίλουν. Άλ-
λοτε αφοσιώνεται στην παρακολούθηση αρχιτεκτονικών τυπολογιών, την επιτόπια έρευνα και τη σύνταξη αρχείων και
άλλοτε συναρμόζει φυσικά υλικά, φωνητικές ή μουσικές επιτελέσεις και υφάνσεις τις οποίες δημιουργεί σύμφωνα με
ένα δικό της υβριδικό αισθητικό πρόγραμμα... Το έδαφος λειτουργεί ως ζώνη διεπαφής: ένα πεδίο όπου επιτελούνται
και γίνονται ορατά όλα εκείνα που μας συγκρατούν στη ζωή. Ένα συνεχές υλικό το οποίο εδώ δεν συνιστά μόνο την
έκταση που κατοικούμε, αλλά -κυρίως- το στρώμα από το οποίο εκλύεται το νερό και μέσα στο οποίο ριζώνει ο φυτι-
κός κόσμος. Η εδαφική διεπαφή επιτρέπει την καθημερινή τέλεση ενός αχανούς πλέγματος ανταλλαγών και διανο-
μών. Αυτή η τέλεση έχει απασχολήσει επί μακρόν την Κώστα: η υπό συνεχή διερώτηση δράση των υλικών που
συνέχουν τον κόσμο.Water path 4metreX40cm / Aυλάκι 4μέτραΧ40εκ.





Cement mosaic sculpture, 52cmX20cm (traditional cypriot technique) / Τσιμεντένιο μωσαϊκό γλυπτό, 55cmX20cm (κυπριακή παραδοσιακή τεχνική)



The anthropology of the line and a global fieldwork

Looking over at Kyriaki Costa’s artistic practice as a whole, a dense and multifaceted production that, over the years, has formed a

prominent material stratification, we perceive recurrent thematic and iconographic motifs emerge, taking different forms with each incar-

nation. Amongst them standing out, are water and its networks, soil and rocks, a sensuous geology or a superficial archaeology of the

senses. She chooses varying tactics; sometimes dedicating herself to the monitoring of architectural typologies, fieldwork and the cre-

ation of archives, and at others matching natural materials, vocal or musical performances and embroidery, guided in her creation by

her personal hybrid aesthetics. She maintains on all occasions a structurally coherent and recognisable personal style.  Besides, all the

different objects that she puts together interest her in terms of concept as well as form. She speaks of the poetry of the upper tier refer-

ring to the ground as a surface, which simultaneously separates and unites all that is above and below it.

The ground functions as an interface; a field where all that keeps us alive is acted upon and becomes visible.  A continuous material

which, other than making up the territory in which we live, forms primarily the layer which attracts water and in which the plant world

roots.  This territorial interaction enables the daily performance of a vast matrix of exchanges and distributions.  This ritual has for a

long time captured the interest of Costa: the – never-ending quest – on the action of materials that constitute the cosmos.  

As she discovers the musicality of underground water flows and the rustling of the ground, she is actually listening to the networks of

interface and demonstrates the subtle and implicit method in which materials define the social dimension: the historical process of soil

mixing with water and its resulting effect on cultural identity and on the personal narrative.  In these fragments and flows, which she

faces and repeatedly encounters in her prolonged ventures of ethnographic reconnaissance, she discovers the role of natural re-

sources in the determination of collective and personal definitions and confronts the emergence of the political. The political can be

found precisely at the unexpected encounter with the conditions of the real; the condition causing the desertification of Nicosia’s transi-

tion zone and the realisation that the divided city draws its water from common groundwater sources. These are observations and

thoughts inevitably expressed, which come in bursts and request some restoration of meaning and the establishment of an agreement

that reflects internal human reason and not international arrangements. Thoughts that become requests and search for a way out, tear-

ing through the illogical current political status, which incessantly fragments and results in alienation. Costa’s practice keeps revisiting

political issues and acts as enactment and peculiar activism, which requires uninstalling the naturalized incomprehensible condition.  A

condition which, while having gained broad acceptance in daily life, is constantly shaking basic instincts and darkens the mnemonic

echo of a founding scene of unity and harmony.

According to the British anthropologist Timothy Ingold, a comparative anthropology of the line, can be traced in the work of Kyriaki

Costa. On her tours of Nicosia, on the walks she takes and the materials which she observes and isolates, one can see a constant

process of assembly and weaving. While sometimes figurative, the weaving does not cease to function with literal terms. The walk, the

threads and yarns, the serial juxtapositions of photographic records and archives she creates, all constitutes her own anthropology of

the lines. Costa selectively studies a series of materials and elements of building and connects them:  she consolidates them in a net,

which combines orientation, directions in movement, objects and natural resources. It is interesting to scrutinize the texture of the ob-

jects she handles.  Some of them are tangible -like water-, while others can be felt and comprehended while being invisible and intangi-

ble.  Such elements are air and temperature, which appear in the recordings of her successive investigations on location.  In this

manner, in her work Diaspora (2014) she gazes at the gusts of wind, contemplates the possibility of transferring and replanting seeds

and reaches - as she notes – a state of anticipation until the seeds that fall from the sky germinate.  Through this visionary venture she

senses the temperature, listens to the wind and to the sound of things and creates an imaginary line between the location – Cyprus -

and its neighbouring areas, which are in a state of war or turmoil.

It is rare to find all these elements combined in contemporary art.  This is what makes Kyriaki Costa’s practice so global, as her inciden-

tal field studies have a distinctive referential nature: they can be reduced in the aggregate.  Consequently, that which is partial reveals

here the dimension of the whole and allows us to observe the architectural structure of our world.  Characteristic in this direction is the

2009 exhibition “Absence in Presence” (Η Απουσία στην παρουσία) at the Centre of Contemporary Art Diatopos, where the artist first

started forming a polyphonic dialogue with ready-made objects and large fabric pictures which aligned themselves to weave a complex

field made of traces and quotes of memory.  Corresponding respectively, the 2013 installation “Hearing” (Ακρόαση) in the Nicosia Mu-

nicipal Arts Centre, presented musical instruments; especially brass instruments-that were donated by public schools. During the exhi-

bition, the instruments were removed from their original environment and posed silently, as a reminder of the potential sound which the

visitor was supposed to recall or assume.  Through this action, Costa highlighted the gradations of silence, sound, noise and musicality.

At the same time, a score in Braille and even an embroidered score, were placed between the instruments.  These music scores tran-

scribed the pictorial world of music and acted as paradox manuals and crossroads where sensory difficulties became the motive for the

invention of hybrid translations.

Following the same logic the videos Makarios (2011), Water (2006) and Waterways (2012) exhibit a vivid visionary dimension: in the

first two we find ourselves facing the sudden activation of inert public spaces, while the nightmarish landscape of Waterways is consti-

tuted by the composition of heterogeneous scenes: the raising of an unearthly figure, an unexpected detonation and the imminent exe-

cution of a female figure in white crinoline.  The videos, rich in detail and elaborate texture, are mostly the result of digital transfer of the

kinetic unfolding of embroidery.  When the latter is compared with the embroidery, an untamed iconography is revealed, a source and

uncontrolled vocabulary that is both wild and dark: a special art brut, which teeters between the idyllic and nightmarish, between surreal

dreamlike imagery and a persistent folklore intonation of high manual fidelity. The yarns, grids, networks and roots define the borders of

the essence of her own language and express wonderfully that which Ingold refers to as the parliament of lines.  The archive recording,

field research with ethnographic and archaeological features, her preoccupation with the soil and subsoil, their ontology and symbol-

ism, are some of the many incarnations of her practice. At the same time, the charts created by cutting and joining fabrics or knitting

with threads and yarns, operate as a linear arrangement of her interests.  A type of crystallization, which sometimes follows the flow of

water and at others –in a brutally honest way -, takes the shape of a fabric pleat.

Ledaki Evangelia/ 2016

Curator, art critic



Η ανθρωπολογία της γραμμής και μια υδρόγεια έρευνα πεδίου. 

Κοιτάζοντας το σύνολο της καλλιτεχνικής πρακτικής της Κυριακής Κώστα, μια πυκνή και πολύπλευρη παραγωγή που
μέσα στα χρόνια έχει σχηματίσει μια εξέχουσα υλική διαστρωμάτωση, βλέπουμε να αναδύονται επανερχόμενες
θεματικές και εικονογραφικά μοτίβα τα οποία κάθε φορά λαμβάνουν διαφορετικές εκφάνσεις. Ανάμεσά τους
ξεχωρίζουν το νερό και τα δίκτυά του, το χώμα και τα πετρώματα, μια αισθαντική γεωλογία ή μια επιφανειακή
αρχαιολογία των αισθήσεων. Οι τακτικές που ακολουθεί ποικίλουν. Άλλοτε αφοσιώνεται στην παρακολούθηση
αρχιτεκτονικών τυπολογιών, την επιτόπια έρευνα και τη σύνταξη αρχείων και άλλοτε συναρμόζει φυσικά υλικά,
φωνητικές ή μουσικές επιτελέσεις και υφάνσεις τις οποίες δημιουργεί σύμφωνα με ένα δικό της υβριδικό αισθητικό
πρόγραμμα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις διατηρεί μια δομικά συνεκτική και αναγνωρίσιμη προσωπική υφολογία.
Εξάλλου, αυτά τα ετερογενή αντικείμενα που συναρμόζει, την απασχολούν τόσο ως έννοιες όσο και ως φόρμες. Η
ίδια μιλά για την ποιητική του άνω διαζώματος και με τούτο εννοεί το έδαφος ως επιφάνεια που ταυτόχρονα χωρίζει
και ενοποιεί όσα βρίσκονται κάτω και πάνω από αυτό. 

Το έδαφος λειτουργεί ως ζώνη διεπαφής· ένα πεδίο όπου επιτελούνται και γίνονται ορατά όλα εκείνα που μας
συγκρατούν στη ζωή. Ένα συνεχές υλικό το οποίο εδώ δεν συνιστά μόνο την έκταση που κατοικούμε, αλλά –κυρίως–
το στρώμα από το οποίο εκλύεται το νερό και μέσα στο οποίο ριζώνει ο φυτικός κόσμος. Η εδαφική διεπαφή επιτρέπει
την καθημερινή τέλεση ενός αχανούς πλέγματος ανταλλαγών και διανομών. Αυτή η τέλεση έχει απασχολήσει επί
μακρόν την Κώστα: η –σε μόνιμη διερώτηση– δράση των υλικών που συνέχουν τον κόσμο. 

Όταν εντοπίζει τη μουσικότητα των υπόγειων ροών και τα θροΐσματα του εδάφους, στην πραγματικότητα
αφουγκράζεται τα δίκτυα διεπαφής και μας δείχνει με μέθοδο λεπτοφυή και υπόρρητη πώς τα υλικά ορίζουν τη
διάσταση του κοινωνικού: την ανάμιξη του χώματος και του νερού με την ιστορική διαδικασία, την επίδρασή τους
στην πολιτισμική ταυτότητα και την προσωπική αφήγηση. Σε αυτά τα θραύσματα και σε αυτές τις ροές που βρίσκονται
μπροστά της, που επανειλημμένα θα συναντήσει στις παρατεταμένες εθνογραφικές αναγνωρίσεις της, ανακαλύπτει
τη διαπλοκή των φυσικών πόρων στον καθορισμό των συλλογικών και των προσωπικών προσδιορισμών και εκεί
έρχεται αντιμέτωπη με την ανάδυση του πολιτικού. Το πολιτικό εγγράφεται ακριβώς στην απρόσμενη συνάντηση με
τις συνθήκες του πραγματικού· με τη συνθήκη ερήμωσης της μεταβατικής ζώνης της Λευκωσίας και με τη
συνειδητοποίηση ότι η διαχωρισμένη πόλη υδροδοτείται από κοινές υπόγειες πηγές. Πρόκειται για παρατηρήσεις και
για σκέψεις που διατυπώνονται αναπόφευκτα, που έρχονται καταιγιστικά και αιτούνται κάποια αποκατάσταση του
νοήματος, την εγκαθίδρυση μιας συνθήκης που θα ανταποκρίνεται στην εσωτερική ανθρώπινη λογική και όχι στους
διεθνείς διακανονισμούς. Σκέψεις που γίνονται αιτήματα και αναζητούν διέξοδο, τη διάσχιση του παράλογου της
τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας, η οποία συνεχώς κατακερματίζει και δημιουργεί αποξενώσεις. Η πρακτική της Κώστα
επανέρχεται διαρκώς σε πολιτικά ζητήματα και λειτουργεί ως εκδραμάτιση και ως ιδιότυπος ακτιβισμός που απαιτεί
την απεγκατάσταση της φυσικοποιημένης προϋπόθεσης του ακατανόητου. Μια προϋπόθεση η οποία, ενώ έχει γίνει εν
πολλοίς αποδεκτή στην καθημερινότητα, συνεχώς κλονίζει την πρωταρχική επιθυμία και συσκοτίζει τη μνημονική
αντήχηση μιας ιδρυτικής σκηνής ενότητας και αρμονίας. 

Στην πρακτική της Κυριακής Κώστα, μπορούμε να αναγνωρίσουμε σύμφωνα με τη θεώρηση του Βρετανού
ανθρωπολόγου Timothy Ingold, μια συγκριτική ανθρωπολογία της γραμμής. Στις περιηγήσεις που κάνει στην Λευκωσία,
στις πορείες που διαγράφει και στα υλικά τα οποία παρατηρεί και απομονώνει, βλέπουμε μια διαρκή διαδικασία
συναρμογών και υφάνσεων. Οι υφάνσεις αυτές παρότι ενίοτε είναι μεταφορικές, δεν παύουν να λειτουργούν με
κυριολεκτικούς όρους. Ο περίπατος, οι κλωστές και τα νήματα, οι σειριακές παραθέσεις των φωτογραφικών
καταγραφών και τα αρχεία που καταρτίζει, όλα μαζί συγκροτούν τη δική της ανθρωπολογία των γραμμών. Η Κώστα
ακολουθεί επιλεκτικά μια σειρά από υλικά και κτιστά στοιχεία και τα συνδέει: τα εμπεδώνει μέσα σε ένα δίχτυ που
εμπλέκει προσανατολισμούς, κινητικές κατευθύνσεις, πράγματα και φυσικούς πόρους. Έχει ενδιαφέρον να
περιεργασθούμε την υφή των αντικειμένων που μεταχειρίζεται. Ανάμεσά τους κάποια είναι απτά –όπως το νερό–, ενώ
άλλα τα νιώθουμε και τα αντιλαμβανόμαστε παρότι ούτε τα βλέπουμε ούτε μπορούμε να τα πιάσουμε. Τέτοια είναι ο
αέρας και η θερμοκρασία, που εμφανίζονται μέσα από τις ηχογραφήσεις τις οποίες πραγματοποιεί η καλλιτέχνιδα στη
διάρκεια αλλεπάλληλων επιτόπιων ερευνών. Έτσι, στο έργο Διασπορά (2014) ατενίζει τις ριπές του ανέμου, στοχάζεται
την πιθανότητα μεταφοράς και μεταφύτευσης σπόρων και φθάνει –όπως σημειώνει η ίδια– σε μια συνθήκη αναμονής
μέχρι να φυτρώσουν οι σπόροι που πέφτουν από τον ουρανό. Σε αυτό το οραματικό εγχείρημα αισθάνεται τη
θερμοκρασία, ακούει τον άνεμο, τους ήχους των πραγμάτων και δημιουργεί μια νοητή γραμμή μεταξύ του τόπου –της
Κύπρου– και των γειτονικών περιοχών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση ή σε αναταραχή. 

Όλα αυτά τα συστατικά σπανίως τα συναντούμε συναρθρωμένα στη σύγχρονη τέχνη. Και είναι αυτή ακριβώς η
συνάρθρωση που καθιστά την πρακτική της Κυριακής Κώστα υδρόγεια, με την έννοια ότι οι περιπτωσιακές μελέτες
πεδίου, έχουν έναν διακριτά αναγώγιμο χαρακτήρα: μπορούν να αναχθούν στο συνολικό. Επομένως, το μερικό
αποκαλύπτει εδώ τη διάσταση του ολικού και μας επιτρέπει να παρατηρήσουμε την αρχιτεκτονική δομή του κόσμου
μας. Χαρακτηριστική ως προς αυτή την κατεύθυνση είναι η έκθεση Η Απουσία στην παρουσία το 2009 στο Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης Διάτοπος, που αποτέλεσε το εναρκτήρια σημείο κατά το οποίο η καλλιτέχνιδα διαμόρφωσε έναν
πολυφωνικό διάλογο, με ready-made αντικείμενα και μεγάλων διαστάσεων υφασματογραφίες να συμπαρατάσσονται
και να διαπλέκουν έναν σύνθετο πεδίο από ίχνη και μνημονικά αποσπάσματα. Αντίστοιχα, στην εγκατάσταση Ακρόαση
(2013) στη Δημοτική Πινακοθήκη Λευκωσίας, παρουσιάστηκαν μουσικά όργανα –ιδίως ορειχάλκινα πνευστά–, που
παραχωρήθηκαν από δημόσια σχολεία. Στη διάρκεια της έκθεσης, τα όργανα αποσπάσθηκαν από το αρχικό τους
περιβάλλον και στάθηκαν σιωπηλά, σαν υπενθύμιση του ενδεχόμενου ήχου τον οποίο ο επισκέπτης θα έπρεπε να
ανακαλέσει διά της μνήμης ή να υποθέσει. Με αυτήν την χειρονομία, η Κώστα υπογράμμισε τις διαβαθμίσεις της

Cement mosaic sculpture, 40cmX10-20cm / Τσιμεντένιο μωσαϊκό γλυπτό, 40cmX10-20cm 



σιωπής, του ήχου, του θορύβου και της μουσικότητας. Ταυτόχρονα, μια παρτιτούρα σε Braille και ακόμα μια κεντητή,
βρίσκονταν τοποθετημένες ανάμεσα στα όργανα. Αυτές οι παρτιτούρες μετέγγραψαν τον εικονογραφικό κόσμο της
μουσικής και έδρασαν ως παράδοξα εγχειρίδια και ως σταυροδρόμι όπου οι αισθητηριακές δυσκολίες έγιναν η
αφορμή για την επινόηση υβριδικών μεταφράσεων. 

Στην ίδια λογική, τα βίντεο Makarios (2011), Water (2006) και Waterways (2012) εμφανίζουν μια έντονα οραματική
διάσταση: στα δυο πρώτα βρισκόμαστε μπροστά σε έξαφνες ενεργοποιήσεις αδρανών δημόσιων χώρων, ενώ το
εφιαλτικό τοπίο του Waterways στοιχειοθετείται από τη σύνθεση ετερογενών σκηνών: η ανύψωση μιας απόκοσμης
φιγούρας, μια απρόσμενη εκπυρσοκρότηση και η επικείμενη εκτέλεση μιας γυναικείας μορφής που φορά λευκό
κρινολίνο. Τα βίντεο εξάλλου, διάστικτα καθώς είναι από λεπτομέρειες και περίτεχνες υφές, στην πλειονότητά τους
αποτελούν ψηφιακή μεταφορά και κινητική εκδίπλωση των κεντημάτων. Αν τα δούμε δε σε αντιπαραβολή με τα
κεντήματα μάς αποκαλύπτεται μια αδάμαστη εικονογραφία, ένα πηγαίο και ανεξέλεγκτο λεξιλόγιο, άγριο και σκοτεινό:
μια ιδιάζουσα art brut η οποία ακροβατεί μεταξύ ειδυλλίου και εφιάλτη, ανάμεσα στη σουρεαλιστική ονειρική
εικονογραφία και σε έναν έμμονο λαογραφικό επιτονισμό υψηλής χειρωνακτικής πιστότητας. Τα νήματα, τα πλέγματα,
τα δίκτυα και τα ριζώματα, οριοθετούν το βασικό σημαίνον της δικής της γλώσσας και αναδιατυπώνουν θαυμάσια
εκείνο το οποίο ο Ingold ονομάζει κοινοβούλιο των γραμμών. Η αρχειακή καταγραφή, η έρευνα πεδίου με
εθνογραφικά και αρχαιολογικά χαρακτηριστικά, η ενασχόληση με το έδαφος και το υπεδάφος, με την οντολογία και
τους συμβολισμούς τους, αποτελούν ορισμένες από τις πολλαπλές εκδοχές που έχει λάβει η πρακτική της.
Παράλληλα, τα διαγράμματα που δημιουργεί κόβοντας και ενώνοντας υφάσματα ή πλέκοντας με κλωστές και νήματα,
λειτουργούν ως γραμμική διάταξη όσων την απασχολούν. Μια μορφή αποκρυστάλλωσης που άλλοτε ακολουθεί τη
ροή του νερού κι άλλοτε –με τρόπο εντελώς απροσποίητο– παίρνει το σχήμα μιας υφασμάτινης πτύχωσης. 

Η Ευαγγελία Λεδάκη είναι κοινωνική ανθρωπολόγος και επιμελήτρια εκθέσεων
Evangelia Ledaki. Evangelia Ledaki is an independent curator and art critic based in Athens.

Folded embroideries, dimensions variable, 2013-15 / Διπλωμένα κεντήματα, διαστάσεις μεταβλητές, 2013-15



Embroidery, cotton fabric, 50cmX37cm, 2015 / Κέντημα, βαμβακερό ύφασμα, 50εκ.X37εκ., 2015



The exhibition was accompanied by a catalogue of this multilateral project, a result of years of the artists’ fieldwork, containing photos and information about the forgotten and inactive sources of water in the city of Nicosia.
Η έκθεση της Κυριακής Κώστα συνοδεύεται από τον κατάλογο του πολύπλευρου πρότζεκτ της εικαστικού, αποτέλεσμα της επιτόπιας έρευνας χρόνων, με φωτογραφίες και στοιχεία για τις ξεχασμένες και ανενεργές πηγές νερού στην πόλη της Λευκωσίας. 



Μερικές πρώτες σκέψεις για το νερό ως στοιχείο αναγέννησης και επανένωσης

Το 1917 μια κρήνη άλλαξε την πορεία της τέχνης. Ένα ουρητήριο, ένα δοχείο για όρθια απόθεση υγρών ανδρικών
εκκριμάτων περιστράφηκε κατά ενενήντα μοίρες γύρω από τον άξονα του, τοποθετήθηκε σε ένα βάθρο και
ονοματίσθηκε κρήνη [που εκκρίνει (υγρόν) ύδωρ]. ‘Ολα αυτά από τον Marcel Duchamp βεβαίως. Ποιά είναι άραγε η
βαθύτερη σημασία αυτής της μετονομασίας πέρα από τις προφανείς και πολυσυζητημένες ερμηνείες για τα ready-
mades και το τέλος της πρόσληψης της τέχνης δια του αμφιβληστροειδούς; 

Μπορεί αυτό το ουδέτερο αντικείμενο υδραυλικής να εκφράζει οικουμενικότερες αρχές περί της δημιουργίας; Μέσα
από αυτήν την εν δυνάμει μετατροπή ενός αποκλειστικά ανδρικού οργάνου σε γυναικείο: από ουρητήριο – πέος σε
κρήνη-μήτρα που εμπεριέχει το υγρό στοιχείο δημιουργίας φανερώνεται ένα ακόμη παιγνίδι του θεμελιωτή της
εννοιολογικής τέχνης ως προς την αμφισημία των φύλων και την ανδρόγυνη υπόσταση της δημιουργίας. 

Η αλχημική υπόσταση της κρήνης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα επίσης. Το νερό αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στην
όλη αλχημική διαδικασία, τόσο μεταφυσικά όταν αναφερόμαστε στα στοιχεία, όσο και πρακτικά κατά τη διαδικασία
του Μεγάλου Έργου, της παραγωγής δηλαδή της φιλοσοφικής λίθου και του εξευγενισμού των μετάλλων. Η Αλχημεία
ήταν μια σειρά από πολύπλοκες διαδικασίες και διεργασίες σε διάφορα επίπεδα, που πέρα από την πρακτική διαδικασία
του εξαγνισμού των μετάλλων είχε ως σκοπό την πνευματική αναγέννηση των μυημένων αλχημιστών. Η Αλχημεία
μέσα από την αναζήτηση των μυστικών της φύσης επιζητούσε την ένωση του ανθρώπου με το θείο ενώνοντας το
πάνω με το κάτω, το θετικό με το αρνητικό, το αρσενικό με το θηλυκό. 

Σύμφωνα με τον Marc Stavish ο οποίος μελέτησε τα εσωτερικά πνευματικά  μονοπάτια της Αλχημείας, η πρωταρχική
δύναμη του νερού έγκειται στο να συμβάλει στη δημιουργία ανώτερων μορφών έκφρασης της ανθρώπινης
συνείδησης, παρέχοντας τροφή για τη συνεχή παρουσία των στοιχείων αλλά και για τον φυσικό εξαγνισμό τους. Το
νερό το επιτυγχάνει αυτό λειτουργώντας ως καλός αγωγός υψηλότερης και εντονώτερης ψυχικής ενέργειας. Για να
το επιτύχει αυτό το νερό πρέπει να είναι ηλεκτρικά φορτισμένο τόσο από συγκεκριμένα χημικά στοιχεία όσο και σε
σχέση με τις αστρικές σχέσεις των πλανητών αλλά και τον ιονισμό της ατμόσφαιρας. Οι αλχημιστές μάζευαν, για
παράδειγμα, πρωϊνές σταγόνες βροχής, για να τις χρησιμοποιήσουν στα πειράματα τους στο εργαστήριο, κατά τους
μήνες Απρίλιο και Μάιο και κατά προτίμηση μετά από μια καταιγίδα με κεραυνούς. Το νερό που μαζευόταν είχε
εξαιρετικές ιδιότητες και μόνο με αυτό μπορούσαν να προχωρήσουν στα διάφορα στάδια του μεγάλου έργου.

Στο περίφημο Λεξικόν της Αλχημείας του Martinus Rulandus του πρεσβύτερου, (1532-1602), Γερμανού γιατρού και
αλχημιστή στην αυλή του Rudolf του ΙΙ, το νερό έχει τριάντα διαφορετικές ονομασίες. Μεταξύ άλλων: το νερό του
μικροκόσμου, το νερό των ισημεριών, το νερό της φωτιάς, το νερό της αγνότητος και το νερό του έρωτα, το οποίο
είναι ένα εκχύλισμα του ανθρωπίνου αίματος που κατά τον Beguin χρησιμοποιείται ως συστατικό στοιχείο του φίλτρου
της αγάπης.

Μια από τις πιο συνηθισμένες εικόνες που χρησιμοποιούν οι αλχημιστές για να περιγράψουν το αλχημικό έργο είναι ο
θάνατος και η αναγέννηση από το νερό. Ως γνωστόν το νερό, ή η θάλασσα είναι ένα από τα πιο κοινά σύμβολα του
άμορφου κενού, από το οποίο πρόβαλε η δημιουργία. Στην αιγυπτιακή μυθολογία η δημιουργία αρχισε με την
εμφάνιση του πρώτου λοφίσκου όταν αποτραβήχτηκαν τα νερά του Νείλου. Στην ινδουιστική μυθολογία ο Βισνού
δημιούργησε τον κόσμο, καθώς κοιμόταν πάνω στις κουλούρες ενός τεράστιου φιδιού, συμβόλου του νερού, της
κοσμικής ουσίας του πνεύματος. Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης άρχισε τη δημιουργία κινώντας το πνεύμα του πάνω
από τα νερά. 

Στην αλχημιστική διαδικασία ο βασιλιάς και η βασίλισσα βρίσκονται στο φιλοσοφικό λουτρό. Ζευγαρώνοντας
διαλύονται και τα μαυρισμένα σώματα τους ξαναγενιώνται δημιουργώντας το rebis το αλχημικό ανδρόγυνο, τη
φιλοσοφική λίθο, ολοκληρωμένη και πλήρη καθαυτή, αρσενική και θηλυκή και επομένως ικανή να αναπαράγει τον
εαυτό της. Η πολλαπλότητα ταυτίζεται με το υπερβατικό σημείο της αρχής όπως και στους περισσότερους
κοσμογονικούς μύθους αλλά και τα θρησκευτικά συστήματα. Το βάπτισμα προέρχεται από την πίστη ότι το νερό είναι
η πηγή της ζωής και κατά συνέπεια η πηγή της αναγέννησης και της αθανασίας.

Το πρότζεκτ της Κυριακής Κώστα χαρτογραφεί και επιζητεί να ενεργοποιήσει κρήνες στην επικράτεια της Λευκωσίας
βόρεια και νότια, πάνω και κάτω. Από μαι πρώτη επισκόπηση  η ενεργοποίηση αυτού το δικτύου μπορεί να επεκταθεί
σε ολόκληρη την Κυπριακή επικράτεια, βόρεια και νότια. Στις σημερινές μας πόλεις, στις πλατείες των χωριών, στην
ύπαιθρο, υπάρχουν ακόμη διάσπαρτα σπαράγματα αυτών των δρόμων του νερού, υπόγειων ή επίγειων: πηγές,
ποτάμια, πηγάδια, υδραγωγεία, σωληνώσεις, κρήνες και βρύσες - από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο και από τους
Φράγκους και τους Ενετούς μέχρι και τους Οθωμανούς και τους Άγγλους. Στις πλατείες των χωριών των
κατεχομένων, για παράδειγμα, υπάρχουν ακόμη και σήμερα οι γνωστές τσιμεντένιες βρύσες με το έμβλημα της
Κυπριακής Δημοκρατίας του 1960. 

Μπορεί άραγε αυτό το υπόγειο αλλά και επίγειο ριζωματικό δίκτυο μεταφοράς υγρών να παρομοιασθεί με το
ανθρώπινο σώμα όπου η ζωτική και ψυχική ενέργεια μεταφέρονται μέσω του αίματος στα όργανα, ενώ οι διάφορες
ενδοκρινείς εκκρίσεις μεταφέρουν ειδικές εντολές για υγεία και ευεξία και όπου βέβαια τα σεξουαλικά υγρά
μεταφέρουν την ουσία της ζωής; Μπορεί το υγρό στοιχείο ως το πρωταρχικό των κοινών να λειτουργήσει ως φορέας
επανένωσης, εξαγνισμού και αναγέννησης; Μπορεί η φόρτιση του, με ικανή και κατάλληλη ψυχική και αιθερική
ενέργεια να αποφορτίσει τάσεις και εντάσεις αιώνων; Μπορεί το δίκτυο αυτό που θα δημιουργηθεί να ενωθεί και με

άλλα δίκτυα και πεδία, νοητικά, ψυχικά αλλά και γεωγραφικά ώστε να λειτουργήσει ως ένας καλός αγωγός μιας
καινούργιας παγκόσμιας τάξης; 
Οι κοινές προσπάθειες των Κυπρίων στο νότο και το βορρά συνετέλεσαν ώστε το 1978 να λειτουργήσει το
εργοστάσιο επεξεργασίας λυμάτων νότια του ποταμού Πεδιαίου και νοτιοανατολικά του χωριού Μια Μηλιά, η
κατασκευή του οποίου διακόπηκε από η εισβολή του 1974.  Η επεξεργασία, για την οποία γινόταν τότε εισήγηση,
αφορούσε αεριζόμενες ανοικτές δεξαμενές καθώς και επαμφοτερίζουσες δεξαμενές.  Η ποιότητα του
επεξεργασμένου νερού θα ήταν τέτοια που να επέτρεπε την επαναχρησιμοποίηση  για αρδευτικούς σκοπούς ή και για
απόρριψη στον Πεδιαίο ποταμό κατά την διάρκεια των χειμερινών μηνών.  

Η επεξεργασία των ανθρώπινων εκκρίσεων και η μετατροπή τους σε ύδωρ, πηγή ζωής αλλά και αθανασίας παραπέμπει
άμεσα στο αλχημικό μεγάλο έργο αλλά και στον Duchamp. Ο καθαρισμός προϋποθέτει μια σειρά από στάδια όπου
αφαιρούνται όλες οι ακαθαρσίες μέχρι την ολοκλήρωση του έργου και την παραγωγή της φιλοσοφικής λίθου, του
πλέον ευγενούς στοιχείου. Σημαντική στην περίπτωση αυτή είναι η διαδικασία. Στο ουρητήριο-κρήνη αυτός ο
μετασχηματισμός γίνεται εννοιολογικά και αλληγορικά, το αρσενικό με το θηλυκό ενώνονται, το υγρό στοιχείο
λειτουργεί ως το μέσον και ο παράγοντας της επανένωσης των αντιθέτων. Ο εξαγνισμός είναι κατά συνέπεια
καταλυτικός και η φιλοσοφική λίθος γίνεται η γενεσιουργός ουσία και αιτία άπειρων πολλαπλοτήτων και πιθανοτήτων
ένωσης και επανένωσης, ζωής και αναγέννησης.

Αυτή είναι η δύναμη του νερού. Μια δύναμη αναμφισβήτητα γυναικεία, αλλά ταυτόχρονα και ουσιαστικά ανδρική. Μια
ανδρόγυνη δύναμη στην οποία η φύση και η βιολογία είναι κυρίαρχα στοιχεία. Η γενεσιουργός αυτή δύναμη είναι ο
δημιουργός του πρωταρχικού ωκεανού μέσα στον οποίο συμπλέει το υλικό και το άυλο, το γήινο και το ουράνιο, το
οργανικό και το ανόργανο, το απολλώνιο και το διονυσιακό: ο μικρόκοσμος του σώματος και ο μακρόκοσμος του
σύμπαντος. 

Γιάννης Τουμαζής


