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Τελευταίες πέντε παραστάσεις για το έργο «Ψηλά από τη γέφυρα»
Το Σατιρικό Θέατρο ανακοίνωσε τις τελευ-

ταίες πέντε παραστάσεις του συγκλονιστικού

έργου του Άρθουρ Μίλερ «Ψηλά από τη γέ-

φυρα». «Το θεατρόφιλο κοινό της Λευκωσίας

θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια

δυνατή παράσταση, η οποία έλαβε εξαιρετικά

σχόλια τόσο για την σκηνοθεσία του Στέλιου

Καυκαρίδη και την σκηνογραφία του Στέφα-

νου Αθηαινίτη, όσο και για τις έξοχες ερμη-

νείες των ηθοποιών», σημειώνεται στο δελτίο

Τύπου για τον τελευταίο μήνα παραστάσεων

από την Κεντρική Σκηνή του Σατιρικού.

Παραστάσεις: Κυριακή 10/12, Σάββατο

16/12, Κυριακή 17/12, Σάββατο 23/12, Σάβ-

βατο 30/12. Το Σάββατο οι παραστάσεις ξεκι-

νούν στις 20:30 και την Κυριακή στις 18:30.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Στέλιος Καυκαρίδης. Σκηνικά

– κοστούμια: Στέφανος Αθηαινίτης. Επιμέ-

λεια μουσικής: Μαριάννα Καυκαρίδου. Βοη-

θός σκηνοθέτη: Έφη Παπαγεωργίου. Βοηθός

σκηνογράφου: Μόνικα Χατζηβασιλείου.

Εκτέλεση σκηνικού: Μιχάλης Μανελλίδης.

Ζωγραφική εκτέλεση σκηνικού: Martin Mea-

son. Φωτισμοί: Βικέντιος Χριστιανίδης. Παί-

ζουν οι ηθοποιοί: Μαριάννα Καυκαρίδου,

Σπύρος Γεωργίου, Βασίλης Μιχαήλ, Αντώνης

Καλογήρου, Ανδρέας Ρόζου, Ειρήνη Καρα-

γιώργη, Έφη Παπαγεωργίου, Κώστας Καν-

τζηλιέρης, Γιώργος Νικολάου, Λεωνίδας Έλ-

ληνας, Αλέξανδρος Γ. Μαρτίδης, Μιχάλης

Καζάκας.

Παράλληλα η Παιδική Σκηνή του Σατιρι-

κού συνεχίζει να παρουσιάζει κάθε Κυριακή

(10:30 το πρωί) το έργο «Οδυσσεβάχ» της Ξέ-

νιας Καλογεροπούλου.

Πληροφορίες / Κρατήσεις: 22312940,

22421609.

Ολοκληρώνεται τον Δεκέμβρη
η παρουσίαση του έργου του

Άρθουρ Μίλερ από το Σατιρικό

Παραμυθική αφήγηση στον αρχέγονο 
χρόνο με έργα από τον Ματθαίο Χρίστου
Εγκαινιάζεται την Παρασκευή στην Γκαλερί Κ η έκθεση Once Upon a Time

Με τον γενικό τίτλο Once Upon a Time

ο Ματθαίος Χρίστου εκθέτει στην Γκαλερί

Κ στο Στρόβολο, 240 έργα χωρισμένα σε

12 ενότητες, η κάθε μία από τις οποίες αν-

τιπροσωπεύει ένα μήνα του χρόνου.

«Πρόκειται για μια παραμυθική αφήγηση

που καταδύεται σε χρόνο αρχέγονο για να

φτάσει στο σήμερα», σημειώνεται στο δελ-

τίο Τύπου. 

Την έκθεση θα ανοίξει η δημοσιογρά-

φος και παρουσιάστρια Αλεξία Καρακάν-

να την Παρασκευή 8 του Δεκέμβρη

(19:00) και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι

τις 30/1/2018. 

Η παρούσα είναι η 15η ατομική έκθεση

του Ματθαίου Χρίστου. Ο ζωγράφος γεν-

νήθηκε στη Λεμεσό και σπούδασε ζωγρα-

φική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών

Αθηνών με δασκάλους τους Μυταρά,

Μαυροΐδη και Δεκουλάκο. Έχει παρουσιά-

σει 14 ατομικές σε Λεμεσό, Λευκωσία και

Λονδίνο και έχει λάβει μέρος σε ομαδικές

εκθέσεις σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λονδίνο

και Ρώμη. 

Παιχνίδι της καμπύλης
«Στην παρούσα δουλειά του ο Ματθαί-

ος Χρίστου εξελίσσει το παιχνίδι της καμ-

πύλης σπάζοντας τη φόρμα και δημιουρ-

γώντας μια εσωτερική κίνηση. Ενα από τα

πιο ενδιαφέροντα στοιχεία είναι ότι ενώ

χρησιμοποιεί την καμπύλη, και μάλιστα σε

πολλά έργα ως αλληγορία της γονιμότη-

τας, δεν κυριαρχεί πάντοτε το θηλυκό

στοιχείο αλλά αντίθετα η στιβαρή και επι-

βλητική μορφή», σημειώνεται ανάμεσα σε

άλλα στο δελτίο Τύπου. 

«Η καμπύλη με απασχολεί μορφοπλα-

στικά και αφηγηματικά. Με απασχόλησε

αρχικά ως γραμμή του προσώπου και στη

συνέχεια ως γραμμή που είχε τη δυνατό-

τητα να ξεφύγει από το πρόσωπο και να

περιπλανηθεί στο φυσικό χώρο του τελά-

ρου δημιουργώντας τη σύνθεση. Δανειζό-

μενος την ουσία των λόγων του Καντίν-

σκι, η πρώτη καμπύλη που ζωγραφίζω

στον καμβά οριοθετεί τις δυνατότητές της

στο χώρο και λειτουργεί ’δυναστικά’,

αναγκάζοντάς με να ακολουθήσω τις πα-

ρεμβάσεις που έχει προαποφασίσει και

που μου αποκαλύπτει σταδιακά», αναφέ-

ρει για το έργο του ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Έργα που ταξιδεύουν 
τον θεατή σε διαφορετικές εποχές

Όπως σημειώνεται στο δελτίο Τύπου,

τα έργα του Ματθαίου ταξιδεύουν τον θε-

ατή σε διαφορετικές εποχές: «Κάποια απ’

αυτά παραπέμπουν σε αρχέτυπα σύμβολα,

όπως τα κυκλαδίτικα ειδώλια. Σε κάποια

άλλα τα πρόσωπα ξυπνούν βυζαντινές

μνήμες ενώ οι κατακόρυφοι κίονες μετα-

φέρουν τον θεατή στον αρχαίο ελληνικό

κόσμο». 

«Το χρυσό και το κόκκινο που κυριαρ-

χούν σε κάποια έργα λειτουργούν αλληγο-

ρικά και γίνονται σύμβολα και δεήσεις

στον ζωοδότη ήλιο των αρχαίων τελε-

τουργικών. Οι καρποί και τα φυτά παρα-

πέμπουν στην αναγέννηση της φύσης

ενώ σε κάποια έργα βρίσκει κανείς ανα-

φορές στο σήμερα, όπως υποδηλώνει ένα

παιδικό ποδήλατο», αναφέρεται χαρακτη-

ριστικά στο δελτίο Τύπου. 

Η έκθεση στην Γκαλερί Κ (Εύρου 4,

Στρόβολος, 2003) θα είναι ανοικτή Δευτέ-

ρα με Παρασκευή στις 9:30 - 13:00 και

15:30 - 19:00 και Σάββατο στις 9:30 -

13:00.

Πληροφορίες: 22341122.

«Πανόραμα ελληνικού κινηματογράφου» για πρώτη φορά στην Κύπρο
Για πρώτη φορά μια πλημμυρίδα από ελλη-

νικές ταινίες που καλύπτουν την περίοδο από

τις απαρχές του Ελληνικού Κινηματογράφου τη

δεκαετία του 1950 μέχρι και το τέλος της χιλιε-

τίας που μας άφησε, θα προβληθούν στο κυ-

πριακό κοινό, όπως σημειώνεται στο δελτίο Τύ-

που. Πρόκειται για το «Πανόραμα ελληνικού κι-

νηματογράφου 1950-2000», το οποίο διοργα-

νώνει στη Λευκωσία το Κέντρο Λόγου και Τέ-

χνης ΑΕΙΠΟΛΙΣ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊ-

κό Πανεπιστήμιο και τη Σχολή Καλών Τεχνών

του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, με τη χορηγία

των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου

Παιδείας και Πολιτισμού. Το ΠΑΝΟΡΑΜΑ στη-

ρίζουν επίσης η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθε-

τών, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, η

Ταινιοθήκη της Ελλάδας, το Ίδρυμα Κακογιάν-

νη και η Ένωση Σκηνοθετών Κύπρου, ενώ τε-

λεί υπό την αιγίδα του Πρέσβη της Ελλάδας

στην Κύπρο. Οι προβολές θα γίνουν στον κινη-

ματογράφο Πάνθεον και στο αμφιθέατρο του

Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου από τις 11 μέχρι

τις 20 του Δεκέμβρη. Θα προβληθούν συνολικά

24 μεγάλου μήκους και 20 μικρού μήκος.

Το Πανόραμα θα ανοίξει η σημαντική αλλά

άγνωστη ταινία του Γιώργου Σταμπουλόπου-

λου «Δυο ήλιοι στον ουρανό», της οποίας μεγά-

λο μέρος γυρίστηκε στην Κύπρο. 

Όπως σημειώνεται ανάμεσα σε άλλα στο

δελτίο Τύπου, η δεύτερη έκπληξη είναι ότι πρό-

εδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Πανο-

ράματος είναι ο Έλληνας σκηνοθέτης Κώστας

Φέρρης ο οποίος είναι κυπριακής καταγωγής.

Ο κ. Φέρρης θα τιμηθεί για την προσφορά του

στον κινηματογράφο ενώ θα παραδώσει και κι-

νηματογραφικά Master Classes. Περισσότερες

λεπτομέρειες στο

www.dialogos.com.cy/blog/panorama/

Πληροφορίες: 22660988, 97822228,

http://kentronaeipolis.blogspot.com.cy,

www.facebook.com/aeipolis.

Προβολές 44 ταινιών και
εργαστήρια με τον σκηνοθέτη

Κώστα Φέρρη

Δικοινοτική συναυλία
στο Σατιρικό Θέατρο

Συναυλία υπό τη διεύθυνση του Oskay Ho-

ca παρουσιάζουν η Δικοινοτική Χορωδία για

την Ειρήνη στην Κύπρο και η Ορχήστρα του

τουρκοκυπριακού «δήμου» Λευκωσίας το βρά-

δυ της Παρασκευής 8 του Δεκέμβρη (20:00)

στο Σατιρικό Θέατρο στη Λευκωσία. Μαέστροι

της Χορωδίας: Λένα Μελανίδου και Kursat Til-

ki.

Περί Πόλεως - 
Τα παλιά Αρχοντικά

Το Περί Πόλεως του προγράμματος κοινω-

νικής συμμετοχής της Πολιτιστικής Πρωτεύου-

σας της Ευρώπης (ΠΠΕ) - Πάφος2017, κάνει

τον τελευταίο του σταθμό για το 2017 στα Αρ-

χοντικά της Πάφου, ανοίγοντας για πρώτη φο-

ρά, μετά από δεκαετίες, το περίφημο Αρχοντικό

του Λοΐζου Φιλίππου την Κυριακή 10 του Δε-

κέμβρη (16:30 - 17:30). Όπως σημειώνεται στο

δελτίο Τύπου, ο δρ Παναγιώτης Τουλιάτος,

πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του

Πανεπιστημίου Frederick Λευκωσίας, θα ανα-

πτύξει την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των Αρχον-

τικών της Πάφου, για τα οποία η εθελόντρια

Λία Κωνσταντίνου έχει συλλέξει ιστορίες και

αφηγήσεις, ενώ για τη ζωή και το έργο του Λοΐ-

ζου Φιλίππου θα μιλήσει ο καθηγητής Ιστορίας

στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις, δρ Γιώργος Γεωρ-

γής. Εκ μέρους της οικογένειας του Λοΐζου Φι-

λίππου θα χαιρετίσει ο εκπαιδευτικός Νικόλας

Ζήνωνας Νικολαΐδης. Το πρόγραμμα περιλαμ-

βάνει ντοκιμαντέρ καθώς και σύντομο καλλιτε-

χνικό πρόγραμμα από τον χορογράφο Jake

Αθανασιάδη και την καθηγήτρια κιθάρας στο

Δημοτικό Ωδείο Πάφου, Μαρινέλλα Τρύφωνος.

Συντονισμός: Λία Κωνσταντίνου. Είσοδος ελεύ-

θερη. Πληροφορίες: www.pafos2017.eu.

Hardcore και punk
βραδιά στο Rocka Rolla

Mια συναυλία με hardcore και punk μουσι-

κή υπόσχονται το βράδυ του ερχόμενου Σαββά-

του 9 του Δεκέμβρη (21:00) δυο τοπικά σχήμα-

τα. Η συναυλία των Eν Ψυχρώ και των Thee

Fofico Band θα πραγματοποιηθεί στο Rocka

Rolla Wizard στη Λευκωσία. Και τα δυο συγ-

κροτήματα θα παρουσιάσουν τα νέα τους EP.

Eίσοδος: 5 ευρώ.

Eπιμέλεια: Νικόλας Νικόλα


