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Το ίχνος του Μιχάλη Πιερή
Έκθεση εργογραφίας του προσφάτως

αποβιώσαντα καθηγητή Μιχάλη
Πιερή φιλοξενεί η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου

Κύπρου σε ειδικά διαμορφωμένο

χώρο στο ισόγειο των εγκατα
στάσεών της στην Πανεπιστημιούπολη
Στόχος της έκθεσης είναι να τιμήσει την
πολύχρονη και πολύπλευρη προσφορά

του για ανάδειξη της νεοελληνικής
γλώσσας και λογοτεχνίας καθώς και την
πολυεπίπεδη δράση του στον τομέα των

τεχνών Σε περίοπτη θέση βρίσκονται
βεβαίως οι ποιητικές του συλλογές τα

θεατρικά του έργα ψηφιακοί δίσκοι
φιλολογικές

και κριτικές μελέτες αλλά και

η συλλογή πεζών Μες στο ρυθμό του
Φονικού Περιλαμβάνονται επίσης εκδόσεις

προγράμματα από τις ιστορικές
παραστάσεις του Θεατρικού Εργαστηρίου

του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και
από τις συνεργασίες του με τον ΘΟΚ Το

Πανεπιστήμιο τιμά τη δράση ενός χαρισματικού

μελετητή δημιουργού και
δασκάλου που έφυγε αναπάντεχα στις
2 Νοεμβρίου ενώ σιγά-σιγά θα πρέπει
να δρομολογήσει και τις διαδικασίες κά

λυψηςτου δυσαναπλήρωτου κενού που

προκύπτει στο Πολιτιστικό Κέντρο της
Αξιοθέας Γ ΣαΒ
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