
Βιογραφικό σημείωμα 

Ο Αλέξανδρος Γιωρκάτζης γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1981.  Από τα 8 του χρόνια μέχρι τα 16, 

παρακολούθησε μαθήματα τέχνης με το γλύπτη Χρήστο Συμεωνίδη.  Μετά την αποφοίτησή του από το 

Λύκειο Αρχαγγέλου στον κλάδο των γραφικών τεχνών, συνέχισε τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών 

Τεχνών στην Περούτζια στον κλάδο της γλυπτικής. 

Αφού επισκέφθηκε τις ακαδημίες της Ρώμης, του Μιλάνο, της Φλωρεντίας, της Καράρας επέλεξε να 

κάνει μεταγραφή στην ακαδημία Καλών Τεχνών της Μπολόνιας, όπου υπήρχαν περισσότερα 

εργαστήρια και χώρος για έρευνα καινούριων τεχνικών και υλικών. 

Το 2006 – 2007 πήγε με το πρόγραμμα Erasmus στην ακαδημία Καλών Τεχνών της Μασσαλίας στη 

Γαλλία.  Με την επιστροφή του στη Μπολόνια έκανε την πρώτη ατομική έκθεση, στην γκαλερί Art 

Synergy, με την υποστήριξη της Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Μπολόνιας σαν επίσημο παράλληλο 

δρώμενο στα πλαίσια της Art Fair της Μπολόνιας.  Τον ίδιο χρόνο προτάθηκε και κέρδισε το πρώτο 

κρατικό βραβείο στη γλυπτική(premio nazionale de le arti) με το έργο «conflitto» το οποίο εκτίθεται στο 

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Ιταλίας, στη Ρώμη.  Παράλληλα με τις σπουδές έλαβε μέρος σε 

διάφορες εκθέσεις όπως: «TinaB», The Praque Contemporary Art Festival στη Τσεχία, «Imagina Arte», 

10th Art Fair στην Reggio Emilia(Ιταλία), «Umano», International Film Festival Human Rights Night 9th 

Edition Bologna, «Stile Libero Italiano» στο Studio Darte Cannaviello Milano κ.α. 

Το 2011 αποφοίτησε με άριστα από την Ακαδημία Καλών Τεχνών της Μπολόνιας και η διπλωματική 

του έρευνα «Documento Essere Umano», με το γλυπτό «Documento» επιλέχθηκε από τους γλύπτες 

που αποφοίτησαν τα τελευταία 10 χρόνια από την Ακαδημία όπου προτάθηκε και έλαβε μέρος στην 

54η διεθνή έκθεση τέχνης στην Μπιενάλε της Βενετίας «State of the Arts», Academies of Fine Arts στην 

Arsenale, Tesse di San Cristoforo. 

Συνέχισε να ζει και να εργάζεται στη Μπολόνια λαμβάνοντας μέρος σε εκθέσεις και πολιτιστικά 

δρώμενα σε Ιταλία και Γερμανία. 

Με την επιστροφή του στην Κύπρο το 2013, έκανε την πρώτη του ατομική έκθεση στην γκαλερί Alpha 

C.K.  Το 2014 προσκλήθηκε και έλαβε μέρος σε ατομική έκθεση «Harmony and Contrast» στο μουσείο 

γλυπτικής «Il Cassero per la Scultura Italiana dell’ottocento e del novecento» που επιμελήθηκε από τον 

διευθυντή του μουσείου, Ακαδημαϊκό και Ιστορικό Τέχνης με ειδίκευση στη γλυπτική, Alfonso Panzetta. 

Μεταξύ άλλων εκθέσεων το 2015 έλαβε μέρος στη Διεθνή Έκθεση του Design «Salone del mobile» στο 

Μιλάνο με την γκαλερί Barbara Friggerio, το 2016 στη Διεθνή Έκθεση Τέχνης Art Athina με την γκαλερί 

Alpha C.K., σε ομαδική έκθεση στη Minima Gallery στη Μύκονο όπου και συνεργάζεται.  Το 2018 

λαμβάνει μέρος στην 16η Διεθνή Έκθεση Αρχιτεκτονικής στην Bienale της Βενετίας στο κυπριακό 

παβίλιον «I am where you are» όπως επίσης και στην πρώτη Bienale της Λάρνακας οπου κέρδισε το 

πόρτο βραβείο. 

Έργα του βρίσκονται στις συλλογές του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Ιταλίας στη Ρώμη, στη 

συλλογή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, στη Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, στο American Heart 

Institute και σε ιδιωτικές συλλογές στην Ιταλία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Αλβανία, Βερολίνο, Κολομβία και 

Κύπρο.  Ένα από τα κύρια θέματα του Αλέξανδρου είναι η ανθρώπινη ύπαρξη και η εξέλιξη της 

συνείδησης. 

 


