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ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ
Μετά από έξι χρόνια κατά τα οποία δεν δόθηκε βραβείο
στην κατηγορία ντοκιμαντέρ, η κριτική επιτροπή του
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, βράβευσε το
κυπριακό ντοκιμαντέρ «Υπέρβαση»
EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΜΑΡΙΝΑ ΣΧΙΖΑ - marina.schiza@phileleftheros.com

H «Yπέρβαση» του Στέλιου Πισή
Κώστας Κακογιάννης και Πάμπος Κουζάλη έλαμψαν στη Δράμα

Μ

ετά από έξι χρόνια κατά τα οποία δεν δόθηκε βραβείο στην κατηγορία ντοκιμαντέρ, η
κριτική επιτροπή του
31ου Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Δράμας, με πρόεδρο τον
σκηνοθέτη Μανούσο Μανουσάκη, αποφάσισε να βραβεύσει το κυπριακό ντοκιμαντέρ
«Υπέρβαση» των Κώστα Κακογιάννη και Πάμπου Κουζάλη. Το ντοκιμαντέρ αναφέρεται
στο νεαρό μουσικό Στέλιo Πισή, ο οποίος είναι καθηλωμένος στο κρεβάτι εδώ και χρόνια,
λόγω μυϊκής δυστροφίας. Κι ενώ μπορεί να κινεί μόνο τα δάχτυλα του ενός χεριού, ο Στέλιος Πίσης κάνει τη δική του υπέρβαση. Με το
ποντίκι του ηλεκτρονικού υπολογιστή και με
τη βοήθεια της τεχνολογίας, γράφει και ενορχηστρώνει μουσική. Στο ντοκιμαντέρ μιλά ο
ίδιος για τη μουσική, το πρόβλημά του και το
βαθύτερο νόημα της ζωής. Επίσης μιλούν η
μητέρα του Αγλαΐα και η τραγουδίστρια και
συνεργάτιδά του Μαρία-Έλενα.
Η ταινία, συγκίνησε ιδιαίτερα με το θέμα
της και την ευαισθησία με την οποία το χειρίστηκαν οι δύο σκηνοθέτες. Η όλη παραγωγή
της ταινίας έγινε στο Παράκεντρο, στο χωριό
Λεμύθου.
Παρόλες τις ιδιαίτερες δυσκολίες κατά τα
γυρίσματα λόγω της καθήλωσης του Στέλιου
στο κρεβάτι με αναπνευστήρα και παρά την
αναπόφευκτη στατικότητα, οι Κακογιάννης
και Κουζάλης κατάφεραν να προσδώσουν ζωντάνια και κίνηση, χρησιμοποιώντας συμβολικές εικόνες από εξωτερικούς χώρους. «Καθοριστικός άξονας του σεναρίου», λέει ο Κώστας Κακογιάννης, «ήταν τα πλάνα με το εκκλησάκι στον υδατοφράκτη της Άλασσας, που
καταγράψαμε σε διάφορες χρονικές στιγμές και το οποίο παρουσιάζεται να βυθίζεται
σιγά-σιγά στο νερό. Πέρα από τον συμβολισμό που αποδίδει τη σταδιακή παράλυση και
την ακινησία, το εκκλησάκι αντικατοπτρίζει
την πίστη του Στέλιου στο Θεό και τη δύναμη
ψυχής που αντλεί από αυτήν. Ο ίδιος, άλλω-

στε, αναφέρει ότι το σημαντικότερο πράγμα
που του έχουν προσφέρει οι γονείς του, είναι η γνωριμία του με τον Θεό».
«Είναι αυτονόητο ότι η όποια επιβράβευση, ηθική και υλική, ανήκει πρώτιστα στον Στέλιο και στους γονείς του», λέει ο Πάμπος Κουζάλης. «Η γνωριμία μας μαζί τους και η παραγωγή της ταινίας μάς έχουν σημαδέψει βαθιά και έχουν επανακαθορίσει για μάς το πραγματικό νόημα της ζωής. Στόχος μας είναι η προβολή του σπουδαίου μουσικού έργου που δημιουργεί ο Στέλιος, αλλά και του θαύματος
που πραγματοποιείται καθημερινά στο σπίτι
του στη Λεμεσό. Γι' αυτό, με το χρηματικό
ποσό του βραβείου θα προχωρήσουμε στην
έκδοση του ντοκιμαντέρ σε DVD για να διανεμηθεί σε όλα τα σχολεία της Κύπρου και της
Ελλάδας».

Οι Κύπριοι ξεχώρισαν
Στην κατηγορία ταινιών μικρού μήκους και
animation διαγωνίστηκαν φέτος είκοσι ταινίες. Η ταινία μικρού μήκους του Κύπριου σκηνοθέτη Κωνσταντίνου Γιαλλουρίδη Οδηγίες
Χρήσεως, που έχει ήδη συμπεριληφθεί στο
διαγωνιστικό τμήμα και άλλων σημαντικών

διεθνών Φεστιβάλ, τιμήθηκε με τα ακόλουθα
βραβεία: Βραβείο Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και το Βραβείο του Διεθνούς οργανισμού FNAC. Επίσης απονεμήθηκε στην
ταινία το βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης
Κριτικών Κινηματογράφου με το ακόλουθο
σκεπτικό:
Για την πρωτότυπη και νεανική ματιά αλλά
και το βλέμμα αγάπης για το αιχμηρό σχόλιο
για την κοινωνία της αποξένωσης και τη ζοφερή εικόνα ενός μέλλοντος όπου οι ανθρώπινες
αισθηματικές επιλογές και οι αποφάσεις τείνουν να ελέγχονται από έξωθεν σχεδιασμούς».
Επίσης στο Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ προβλήθηκε και απέσπασε πολύ ενθαρρυντικά σχόλια από κοινό και ειδικούς, η ταινία της Κύπριας σκηνοθέτιδας Αλεξίας Roider
με τίτλο «ΣΤΥΞ». Στο Διαγωνιστικό Τμήμα για
ταινίες που έχουν παραχθεί ψηφιακά (digi
2008), προβλήθηκε με πολλή επιτυχία η ταινία «ΦΛΑΤ» του σκηνοθέτη Αλέξη Ιωάννου.
Η ταινία είχε συμπεριληφθεί φέτος στο Μάρκετ του διεθνούς φεστιβάλ των Κανών (Short
Film Corner) και στο Μάρκετ του Φεστιβάλ Βενετίας (Circuit Off).
Όλες οι ταινίες έχουν χρηματοδοτηθεί από

το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού-Πολιτιστικές Υπηρεσίες.

Άλλα βραβεία
Η ταινία μικρού μήκους Partners της Ιωσηφίνας Μαρκαριάν, κόρης του συγγραφέα Πέτρου Μάρκαρη, απέσπασε το πρώτο βραβείο
μυθοπλασίας. Η ταινία περιγράφει τη σχέση
δύο εντελώς διαφορετικών ανθρώπων: μίας
νεαρής μετανάστριας στην Ελλάδα και ενός
Έλληνα που την προσλαμβάνει στην ταβέρνα του στην Αθήνα.
Το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη «Ντίνος Κατσουρίδης» έλαβε ο μόλις 19
ετών σκηνοθέτης από την Αλβανία Νεριτάν Ζιντζιρία για την ταινία «Η καλύτερη νύφη».
Το ειδικό βραβείο του υπουργείο ΜακεδονίαςΘράκης έλαβε η «Οδομαχία» του Χρήστου Κανάκη.
Η ταινία «Nebraska» διακρίθηκε για καλύτερο σενάριο, βραβείο καλύτερης γυναικείας
ερμηνείας έλαβε η Ελευθερία Γεροφωκά για
την ερμηνεία της στην ταινία «When fish fly»
και καλύτερης ανδρικής ερμηνείας ο Γιάννης
Βουλγαράκης, πρωταγωνιστής της ταινίας
Οδομαχία.

ΠΕΡΙ ΤΕΧΝΗΣ

O ΘΟΚ απαξιώνει το Εθνικό
Mε μια επιδεικτική αποχώρηση του προέδρου του, Δημήτρη Καραγιάννη από την παράσταση «BAΤΡΑ-X», ο ΘΟΚ «εγκαινίασε» το
πρωτόκολλο συνεργασίας που υπέγραψε το καλοκαίρι στην Αθήνα με το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας.
Η παράσταση «ΒΑΤΡΑ-Χ» του Εθνικού Θεάτρου, η οποία ανέβηκε
το καλοκαίρι στην Επίδαυρο σε διασκευή-σκηνοθεσία Δημήτρη Λιγνάδη, παρουσιάστηκε τη Δευτέρα το βράδυ στη Σχολή Τυφλών
στο φεστιβάλ «Κύπρια».
Ο κ. Καραγιάννης καθόταν στη δεύτερη σειρά του κεντρικού διαζώματος του αμφιθεάτρου της Σχολής Τυφλών και κάπου στο μέσο
της παράστασης όταν η «Μούσα» κάλεσε το
Tης
κοινό να σηκωθεί και να συμμετάσχει στην
Μαρίνας Σχίζα
παράσταση, ο κ. Καραγιάννης αποχώρησε
αφήνοντας άφωνο τον κόσμο, προκαλώντας
οργή σε πολλούς και προκαλώντας πολλά ερωτηματικά. Πολλοί
θεώρησαν ότι συνέβηκε κάτι στον ίδιο, γι' αυτό η ξαφνική αποχώρησή του.
Ο «Φ» επικοινώνησε με τον πρόεδρο του ΘΟΚ,
για να επιβεβαιώσει ο ίδιος ότι αποχώρησε
Mε την
γιατί όντως δεν του άρεσε η παράσταση. Διαποχώρηση
ευκρίνισε ότι «δεν προσέβαλε κανένα με την
του προέδρου αποχώρησή του και είχε δικαίωμα να φύγει
του, ο ΘΟΚ
από τη στιγμή που δεν άντεχε άλλο». Σε παεγκαινίασε το ρατήρηση του «Φ» ότι εκεί παρευρισκόταν ως
πρωτόκολλο
πρόεδρος του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου,
συνεργασίας
ο κ. Καραγιάννης είπε ότι την παράσταση δεν
τη φιλοξενούσε ο ΘΟΚ, αλλά αυτή εντασσόμε το Εθνικό
ταν στο πρόγραμμα του φεστιβάλ «Κύπρια».
Θέατρο
Σημείωσε ότι έχει πολύ έντονες απόψεις όσον
αφορά τα θεατρικά πράγματα, όταν αυτά τείνουν να μεταφέρουν στη θεατρική σκηνή στοιχεία από την τηλεοπτική πραγματικότητα.
Μάλιστα, τόνισε ότι συμφωνεί τόσο με την κριτική του Κώστα Γεωργουσόπουλου όσο και με τον Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Επίδαυρο, κάνοντας προσβλητικές δηλώσεις για την παράσταση.
Ο Κώστας Γεωργουσόπουλος σε κριτικό σημείωμά του στα «Νέα» τόνισε μεταξύ άλλων για τον σκηνοθέτη Δημήτρη Λιγνάδη: «Ο οιηματίας
σκηνοθέτης του ανεκδιήγητου σκουπιδοτενεκέ που κόπρισε πάνω στο
έργο και στο όνομα του Αριστοφάνη ευτύχησε, και λόγω ειδικής εύνοιας, να πρωταγωνιστήσει στην Επίδαυρο δίπλα στον Μινωτή, με σκηνοθέτη τον Σολομό, τον Ευαγγελάτο»… «Από πού κι ώς πού ο σπουδαρχίδης, δυστυχώς φιλόλογος, γιος φιλολόγου και αδελφός φιλολόγου, σκηνοθέτης (κατά δήλωσή του) ονομάζει, στις συνεντεύξεις
του και με θλιβερά στιχάκια ημερολογίου στην παράσταση, μουσείο,
νεκροταφείο τις προσπάθειες αναβίωσης του δράματος…».
Πάντως σε συνέντευξή του στον «Φ» ο Δημήτρης Λιγνάδης (14/9)
απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο «επενέβη στο έργο του Αριστοφάνη, αρχίζοντας μάλιστα από τον παιγνιώδη τίτλο «ΒάτραΧ» διευκρίνισε: «Έχω επέμβει σε ένα βαθμό που τον θεώρησα
απαραίτητο. Έτσι κι αλλιώς υπέγραφα, εντίμως θέλω να πιστεύω,
Βάτραχοι του Αριστοφάνη σε διασκευή-σκηνοθεσία Δημήτρη
Λιγνάδη. Η άποψη της παράστασης μου ζητά μια παρέμβαση
στο κείμενο, γιατί το έργο των Βατράχων το χρησιμοποιώ σαν
μια αφορμή για να ξαναεξετάσουμε τη θέση του Αριστοφάνη
σήμερα»…

EΠΙΛΕΓΕΙ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΒΒΙΝΙΔΗΣ - giorgos.savvinides@phileleftheros.com

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

7η έκθεση της Φωτοδού

Ο Καφετζόπουλος «Αγησίλαγος»
ΕΠΙ ΣΚΗΝΗΣ στο Σκαλί Αγλαντζιάς,
ο γνωστός ηθοποιός Αντώνης Καφετζόπουλος αφηγείται τις περιπέτειες του Αγησίλαγου, ήρωα του
δεύτερου παραμυθιού του Δημήτρη Μπασλάμ. Η παιδική παράσταση, που παρουσιάζεται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αγλαντζιάς, έχει
ως θέμα ένα λαγό του οποίου το χόμπι είναι η μαγειρική και τα μεγάλα τραπέζια που ετοιμάζει για τους
φίλους του, τα διάφορα ζώα του
δάσους. Όμως ένα πρωί, κοιτώντας
στον καθρέφτη βλέπει ότι έχει βγάΠΑΙΔΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
λει μαγουλάδες και ζητά τη γνώμη του γιατρού πελεκάνου… Ο ΚαΛευκωσία, Σκαλί
φετζόπουλος αφηγείται την ιστοΑγλαντζιάς, 7.30μ.μ.
ρία πλαισιωμένος από μια ομάδα
μουσικών αποτελούμενη από τους
Δημήτρη Μπασλάμ, Φώτη Σιώτα, Σπύρο Χατζηκωνσταντίνου, Χρήστο Παπά, Γιάννη Μαρίνο και Θεοδώρα Γκουράνη. Η διήγηση είναι γεμάτη ρύμες,
παρηχήσεις, ομοιοκαταληξίες, μεταφορές, μέτρο και ρυθμό και φυσικά
δεν είναι μονοκόμματη. Το εξαιρετικό παραμύθι του Μπασλάμ, εκτός από
τον παιδαγωγικό και τον ψυχαγωγικό του χαρακτήρα, δίνει στα παιδιά
την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν μια συναυλία που απευθύνεται σ'
αυτά.
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Κοάζουν στο Κούριο
Η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ πλειοψηφία του κοινού της Λευκωσίας αγκάλιασε την
πρόταση του Δημήτρη Λιγνάδη που
παρουσίασε τη Δευτέρα το Εθνικό Θέατρο της Ελλάδας και αντάμειψε τους
συντελεστές με ένα ζεστό και παρατεταμένο χειροκρότημα. Η παράσταση όπου και αν παρουσιάστηκε προκάλεσε ποικίλα σχόλια και το σίγουρο είναι ότι… δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι κατά Λιγνάδη «Βάτρα-Χ» κλείνουν απόψε στο Κοίλο του Κουρίου
τον κύκλο των θυελλωδών παραστάσεων που άνοιξε στους Δελφούς στις
4 Ιουλίου και ετοιμάζονται να περάΘΕΑΤΡΟ
σουν στην Ιστορία ή (και) στη Λήθη. Η
Λεμεσός αποτελεί τελευταίο σταθμό
Λεμεσός, Αρχαίο Θέατρο
μιας πορείας που πέρασε από μύρια
Κουρίου, 8.30μ.μ.
κύματα και προκάλεσε τεράστια συ7777775, 25878744
ζήτηση στην Ελλάδα για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται ο Αριστοφάνης και γενικότερα το αρχαίο δράμα.
Αποδίδεται σε μετάφραση Νίκου Χαραλαμπόπουλου και συμμετέχουν λαμπεροί πρωταγωνιστές, μεταξύ των οποίων ο ίδιος ο σκηνοθέτης Δημήτρης Λιγνάδης, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, ο Γιώργος Μαρίνος και η
Στεφανία Γουλιώτη. Οι χορογραφίες είναι του Φωκά Ευαγγελινού και η
μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου.
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cinema

Τζαζ με τους Petsteppers
MΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑτζαζ με το δυναμικό σχή- του Xάρη Iωάννου στο σαξόφωνο έδωμα Petsteppers, με έδρα τη Λευκωσία, σαν σάρκα και οστά στην μπάντα. Tο ρεπεριλαμβάνει απόψε το πρόγραμμα του περτόριό τους καλύπτει κυρίως πρωτό11ου Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανε- τυπη μουσική που συνθέτουν οι ίδιοι οι
πιστημίου Κύπρου. Το σχήμα, που ζει μουσικοί, καθώς επίσης και έργα θρύκαι «αισθάνεται» στη Λευκωσία δημι- λων της τζαζ όπως ο Μάικλ Μπρέκερ,
ουργήθηκε απ' την αγάπη και την επι- ο Τσικ Κορία και ο Σένταρ Γουόλτον. Tο
θυμία των μελών του να
σχήμα εισήλθε ήδη στο
καταστούν ένα «δυναστούντιο και ηχογραΜΟΥΣΙΚΗ
μικό» μουσικό τρίο. Oι
φεί τον πρώτο του δίπολυρυθμικοί ήχοι του
σκο. Στην αποψινή παΛευκωσία, Αρχοντικό
Iωάννη Bαφέα στα
ράσταση συμμετέχουν
Αξιοθέας, 8.30μ.μ.
ντραμς, η δεξιοτεχνία
και οι μουσικοί Γιώργος
22894572
του Mιχάλη Mέσσιου
Kοντραφούρης, στο
στο εξάχορδο μπάσο,
πιάνο και Ίλια Ρέιναλλά και η τραχύτητα και οι λυρικοί ήχοι γκουντ στο τρομπόνι.
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Ο θρήνος της Διδούς
O ΚΥΚΛΟΣ παραστάσεων της όπερας
«Διδώ και Αινείας» του Χένρι Πάρσελ,
που προτείνει ο Κυπριακός Οργανισμός
Όπερας, κλείνει απόψε στην Αγία Νάπα. Η όπερα αυτή αποτέλεσε μοναδικό κεφάλαιο για την αγγλική μουσική
ιστορία, αφού το συγκεκριμένο είδος
δεν συνεχίστηκε και χαρακτηρίζεται
από τους ειδικούς ως η γέννηση και ο
θάνατος της αγγλικής όπερας. Η όπερα, με πιο γνωστή άρια το φημισμένο
θρήνο της Διδούς είναι μικρή σε διάρκεια και το θέμα της είναι εμπνευσμένο από τη ρωμαϊκή και ελληνική μυθολογία. Πρωτοπαρουσιάστηκε το
1689, ειδικά γραμμένη για ένα παρθεναγωγείο στο Τσέλσι και το λιμπρέτο βασίζεται με μικρές τροποποιήσεις
στην «Αινειάδα» του Βιργιλίου. Λαμβάνουν μέρος σαράντα Κύπριοι καλλιτέχνες (σολίστες, χορωδία και μικρή
ορχήστρα) υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Βέρας Πέτροβα. Τη σκη-

ΛΕΥΚΩΣΙΑ: K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1 (77778383) Hancock K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 Wall-E (EN) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 3 Hellboy 2: The Golden Army/ Kung
Fu Panda (GR) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4 You Don’t MessWith The Zohan/ Wall-E (GR) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 5 Wedding Daze/ Kung Fu Panda (EN)
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 6 Τhe Mummy: Τomb Of The Dragon Emperor/ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian ΤHE MALL 1 Hancock
ΤHE MALL 2 Wall-E (EN) ΤHE MALL 3 You Don’t Mess With The Zohan Kung Fu Panda (GR) ΤHE MALL 4 Τhe Mummy: Τomb
Of The Dragon Emperor/ Wall-E (GR) ΤHE MALL 5 Wedding Daze/ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
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ΟΠΕΡΑ
Αγία Νάπα, Πλατεία Σεφέρη,
8.30μ.μ. 99888181

νογραφία υπογράφει ο Γρηγόρης Ιωάννου Τουμάζου και την ορχήστρα διευθύνει ο Μίλτος Γεωργίου.

ΔΩΔΕΚΑ φωτογράφοι
συμμετέχουν στη φετινή
έκθεση του σωματείου
Φωτοδός, που πραγματοποιείται από σήμερα μέχρι και τις 17 Οκτωβρίου.
Συγκεκριμένα, συμμετέχουν οι φωτογράφοι Μιχάλης Θεοχαρίδης, Μίριαμ Μπάτλερ, Ιωάννης
Γέρου, Zήνων ΣιερεπεΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
κλής, Γιάννος Δημητρίου,
Μάριος Χαραλάμπους, ΣοΛευκωσία,
φία Χατζηγεωργίου, ΓιανΠολυδύναμο Κέντρο
νάκης Βάκης, Μάκης ΟιΠαλουριώτισσας.
κονομίδης, Ιωάννης ΕνταΕγκαίνια 8μ.μ. Μέχρι
φιανός, Πάμπος Χαραλά17 Οκτωβρίου
μπους και Φώτης Θεοδωρόπουλος. Η 7η Ομαδική
Έκθεση Καλλιτεχνικής Φωτογραφίας του σωματείου Φωτοδός λαμβάνει χώρα στον εκθεσιακό χώρο του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Παλιάς Αγοράς Παλουριώτισσας,
που αποτελεί και το νέο χώρο όπου η Φωτοδός θα πραγματοποιεί τις εκδηλώσεις της. Χορηγοί επικοινωνίας της έκθεσης είναι «Ο Φιλελεύθερος» και το «Yστερόγραφο». Τα
εγκαίνια θα τελέσει ο γνωστός δάσκαλος, συγγραφέας
και φωτογράφος, Πλάτων Ριβέλλης, ο οποίος φιλοξενείται
από το σωματείο προκειμένου να δώσει δυο σειρές διαλέξεων, από δέκα ώρες η καθεμία, με θέμα τον διάλογο φωτογραφίας και κινηματογράφου.
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»

Συμπεράσματα
και περάσματα
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ πολλών διαστάσεων εκθέτουν απόψε στο Θέατρα Ένα Λεμεσού η Εύα Κοραή
και το «Χτύπα Ξύλο». Στην έκθεση με τίτλο «Συμπεράσματα
+ Περάσματα» τα ίδια τα έπιπλα
κι αντικείμενα σιωπηλά σχολιάζουν τις παραλείψεις και τα εκκωφαντικά λάθη μιας τεμπέλας
κοινωνίας που προσποιείται προσιτή, διαλαλώντας τη φιλοξενία
ΕΚΘΕΣΗ
της, αφήνοντας όμως, πίσω της
τις μονάδες που την αποβάλλουν
Λεμεσός,
να καρκινοβατούν. Η Εύα Κοραή
Θέατρο Ένα (Β'
στηρίζει τα έργα της στη δική της
Δημοτική
αντίληψη του σήμερα. Στα δύΑγορά), 8μ.μ.
σκολα περάσματα τα οποία την
99528084
εξανάγκασαν σε κάποτε αυθαίρετα και κάποτε βάσιμα συμπεράσματα τα οποία θα είναι πάντοτε -μοιραία- υπό εξέτασιν.
Υπό επιβεβαίωσιν ή αναίρεσιν…

ΛΕΜΕΣΟΣ: ΡΙΟ 1 (25871410) Hancock ΡΙΟ 2 Wall-E (EN) ΡΙΟ 3 Hellboy 2: The Golden Army/ Kung Fu
Panda (GR) ΡΙΟ 4 You Don’t Mess With The Zohan/ Kung Fu Panda (EN) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1 (77778383)
Hancock/ Wall-E (GR) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 Wall-E (EN) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 3 Hellboy 2: The Golden Army/ Kung Fu
Panda (GR) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4 You Don’t Mess With The Zohan/ Kung Fu Panda (EN) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 5 Τhe
Mummy: Τomb Of The Dragon Emperor/ Wedding Daze/ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian
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◗ Κάτω Πολεμίδια, Συναυλία «Εν αρχή ην ο λόγος», με τραγούδια μεγάλων συνθετών, με τους Ευδοκία Καδή,
Μάριο Χασάπη, Ελευθερία Ελευθερίου, Μάριο Μελέκκη, 9μ.μ.

ΘΕΑΤΡΑ
◗ Πύλα, Θέατρο Σκάλα, «Ο Λεοντόκαρδος στην Κύπρο» του Άντρου Παυλίδη, σε σκηνοθεσία Ανδρέα Μελέκκη, με τους Ανδρέα Μελέκκη, Ελένη
Καούλλα, 8.30μ.μ. 24637952
◗ Λεμεσός, Δημοτικό Κηποθέατρο, Mιούζικαλ «The Producers» του Μελ
Μπρουκς, σε διασκευή- σκηνοθεσία
Γιάννη Καλατζόπουλου, με τους Ευτύχιο Πουλλαΐδη, Χριστόδουλο Μαρτά, 9μ.μ. 25343341 - 7777271724665795

EΚΘΕΣΕΙΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
◗Στοά Αισχύλου (22433418). Έκθεση
«Big Other'sLittle Others». Μέχρι 27/9
◗ Δημαρχείο Στροβόλου. Ζωγραφική
Σταύρης Περικλέους. Μέχρι 26/9
◗ Αργώ (22754009). Έκθεση «Open
Studio 08». Μέχρι 27/9
◗ Φάρος (22663871). Έκθεση-εγκατάσταση Ζοσέ Πατρίσιο. Μέχρι 2/10
◗ Δημοσιογραφική Εστία. Έκθεση ζωγραφικής, ψηφιδωτού, βιτρό και κοσμημάτων 17 καλλιτεχνών. Μέχρι
26/9
◗ Διάτοπος (22766117). Ζωγραφική
Κατερίνας Κατωδρύτου. Μέχρι 16/10
◗ Διαχρονική (22680145). Ξυλογλυπτική Ιωσήφ Γιανανασβίλι. Μέχρι 30/9
◗ Γκλόρια (22762605). Ζωγραφική Δέσπως Φρειδερίκου. Μέχρι 6/10
ΛΕΜΕΣΟΣ
◗ Κέντρο Ευαγόρα Λανίτη (25342123).
Διεθνής Έκθεση Βίντεο «Mirror Stage».
Mέχρι 29/9
◗ Silks (25323220). Ζωγραφική Δώρας Ορόντη. Μέχρι 30/9
◗ Πλατεία Ηρώων. Ομαδική έκθεση.
Μέχρι 27/9
ΛΑΡΝΑΚΑ
◗ Κυπριακή Γωνιά (24621109). Ζωγραφική Ιωσήφ Χατζηκυριάκου. Μέχρι 4/10
◗ Aspelia (24621743). Ζωγραφική
Αντρέα Μιχαήλ. Μέχρι 27/9
ΠΟΛΗ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ
◗ Kατασκηνωτικός Χώρος. Διεθνές Συμπόσιο Γλυπτικής. Μέχρι 30/9
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ
◗ Όραμα (23721999). Ζωγραφική και
βυζαντινή αγιογραφία. Μέχρι 30/10

ΛΑΡΝΑΚΑ: K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 1 (77778383) Hancock K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 2 Wall-E
(EN) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 3 Hellboy 2: The Golden Army/ Kung Fu Panda (GR)
K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 4 You Don’tMessWith The Zohan/ Wall-E(GR) K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ
5 Wedding Daze/ Kung Fu Panda (EN)K-ΣΙΝΕΠΛΕΞ 6 Τhe Mummy: Τomb
Of The Dragon Emperor/ The Chronicles of Narnia: Prince Caspian

ΠΑΦΟΣ: ΣΙΝΕΟΡΑΣΙΣ 1
(26932518) The DarkKnight
ΣΙΝΕΟΡΑΣΙΣ 2 Kung Fu Panda
(EN)/ Τhe Mummy: Τomb Of
The Dragon Emperor

