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¦°Ä°ªº¶Ë¸ 1, ª°µµ°ÆÃ 2, ºËÄ¹°º¸ 3 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

¸ °ðáçöçÜ áðÞ ôï ªåòÀé

Όπερα
Το 19ο Pafos Aphrodite Festival εντάσσεται στο 
πρόγραµµα του Οργανισµού Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης – Πάφος2017. Η αυλαία ανοίγει µε το 
σπουδαίο αριστούργηµα του W.A. Mozart, σε 
συµπαραγωγή του ιταλικού οργανισµού Parma Opera 
Organization CE.FAC και του θεάτρου της Pisa, µε τη 
συµµετοχή της Συµφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.
Η υπόθεση διαδραµατίζεται τον 16ο αιώνα στο Σεράι 
ενός τούρκου πασά, όπου βρίσκεται αιχµάλωτη η 
Κονστάντσε, αγαπηµένη του ισπανού ευγενή 
Μπελµόντε µαζί µε τους υπηρέτες της. Ο Μπελµόντε, 
έχοντας διαφύγει τη σύλληψή του, προσπαθεί να την 
απελευθερώσει. Το σχέδιο απόδρασης αποτυγχάνει 
και αφού συλλαµβάνονται οδηγούνται στον Σελήµ, ο 
οποίος ακούγοντας την ιστορία τους, συγκινείται και 
τους αφήνει ελεύθερους.
Στη γερµανική µε ελληνικούς και αγγλικούς 
υπέρτιτλους

¦¤°Æ¶¹° º°ªÆÄÃË 20:00

¶éóéôÜòéá: œ25, œ40, œ50, œ70
AçïòÀ åéóéôèòÝöî: www.pafc.com.cy

FRIDAY 1, SATURDAY 2, SUNDAY 3 SEPTEMBER 2017

The Abduction from the Seraglio

Opera
The 19th edition of Pafos Aphrodite Festival is 
included in the Programme of Events of the European 
Capital of Culture – Pafos2017. The curtain opens 
with W.A. Mozart’s masterpiece, a co-production of 
the Italian Parma Opera Organization CE.FAC and 
the Theatre of Pisa, with the participation of the 
Cyprus Symphony Orchestra.
The plot takes place in the 16th century at the 
seraglio of a Turkish Pasha where Konstanze, the 
fiancée of the Spanish nobleman Belmonte, is held 
captive along with her servants. Belmonte, who has 
managed to avoid captivity, attempts to rescue his 
fiancée.The escape plan fails, and after being 
captured, they are led to Pasha Selim who, after 
listening to their story, feels sorry for them and lets 
them free.
In german with greek and english surtitles

PAFOS CASTLE SQUARE 20:00

Tickets: œ25, œ40, œ50, œ70
Buy your tickets from: www.pafc.com.cy

¦°Ä°ªº¶Ë¸ 1 - ºËÄ¹°º¸ 3 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

2017 ¤åðôÀ »ïùóéëÜ÷!   
¦Ûîôå ¦éÀîá, ¦Ûîôå »Ûòå÷, 
¦Ûîôå ÆÞðïé

Διαδραστική εγκατάσταση
Πέντε καινούργια πιάνα θα εκτίθενται για πέντε µέρες, 
σε µια τοποθεσία που θα αλλάζει µέρα µε την ηµέρα. 
Πρόκειται για µία περιοδεύουσα διαδραστική 
εγκατάσταση, η οποία περιλαµβάνει 2017 λεπτά 
µουσικής. Tα πιάνα δεν θα αποτελούν εκθέµατα µε τη 
στενή έννοια, καθώς µουσικοί, µαθητές και 
επισκέπτες θα µπορούν να δοκιµάσουν τις ικανότητές 
τους στα πλήκτρα.
Με τη συνεργασία του οργανισµού Avantgarde.

¦°Ä°ªº¶Ë¸ 1 ¦¤°Æ¶¹° ¡¶ÄÃªº¸¦ÃË 16:30 - 22:00
ª°µµ°ÆÃ 2 Ã¢Ãª »°º°Ä¹ÃË 16:30 - 22:00

ºËÄ¹°º¸ 3 ¶¹ªÃ¢Ãª °ÄÌ°¹Ã¤Ã¡¹ºÃË ¦°ÄºÃË 8:00 - 20:00

¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

FRIDAY 1 - SUNDAY 3 SEPTEMBER 2017

2017 Minutes of Music!
Five Pianos, Five Days, 
Five Places

Interactive installation
Five new pianos will be exhibited for five days at a 
different location each day as a travelling interactive 
installation of 2017 minutes of music! Of course the 
pianos are not to be presented as mere exhibits, 
since musicians, students and visitors will be able 
to test their skills on the piano keys.
In collaboration with Avangarde Association.

FRIDAY 1 GEROSKIPOU SQUARE 16:30 - 22:00
SATURDAY 2 MAKARIOU STREET 16:30 - 22:00

SUNDAY 3 ARCHAEOLOGICAL PARK ENTRANCE 8:00 - 20:00

Free Entrance

ª°µµ°ÆÃ 2 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

OäÞ÷ ¦ìÜëôòöî: 
¦Ûîôå µÜíáôá óôï »Ûììïî

Μουσική
Στο πλαίσιο του έργου «2017 Λεπτά µουσικής! - Πέντε 
Πιάνα, Πέντε Μέρες, Πέντε Τόποι», το µοτίβο 
επαναλαµβάνεται σε µια διαφορετική εκδοχή καθώς 
τα πιάνα τοποθετούνται κατά µήκος της οδού 
Μακαρίου. Μέσω της συναυλίας προωθείται η ιδέα 
ενός ακροατηρίου που µετακινείται από πιάνο σε πιάνο 
στον ανοικτό χώρο. Πέντε ταλαντούχοι πιανίστες από 
την Πάφο και άλλες πόλεις της Κύπρου, η Μαριάννα 
Γεωργίου, η Παντελίτσα Σωκράτους, η Galina Dimova, 
η Μαρία Αβραάµ και η Κλειώ Παπαδιά, ερµηνεύουν 
έργα για σόλο πιάνο που έχουν συνθεθεί κατά τα 
τελευταία 50 χρόνια. Επιµέλεια Χριστίνα Αθηνόδωρου.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η Σκηνή που 
ταξιδεύει».
Χορηγός: CYTAMOBILE VODAFONE

Ã¢Ãª »°º°Ä¹ÃË 20:30

¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

SATURDAY 2 SEPTEMBER 2017

Piano Street: 
Five Steps into the Future

Music
The pattern of the project “2017 Minutes of Music! 
- Five Pianos, Five Days, Five Places” is repeated in 
a different version, with the pianos placed along 
Makarios Avenue. The concept of the event is that 
the audience moves from one piano to the next, in 
an open air space. Five talented pianists from Pafos 
and other townsof Cyprus, namely Marianna 
Georgiou, Pantelitsa Socratous, Galina Dimova, 
Maria Avraam and Cleo Papadia, perform pieces 
written for solo piano in the last 50 years.
Curation: Christina Athinodorou.
Within “The Traveling Stage” programme.
Sponsor: CYTAMOBILE VODAFONE

MAKARIOU STREET 20:30

Free Entrance
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¦°Ä°ªº¶Ë¸ 8 - ºËÄ¹°º¸ 24 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

ªôá ÌîÀòéá ôöî ¥Ûîöî 

Φωτογραφία
Η Πάφος υπήρξε ανέκαθεν τόπος υποδοχής ξένων 
ταξιδιωτών. Με το πέρασµα του χρόνου, πολλοί από 
αυτούς αφοµοιώθηκαν στην τοπική κοινωνία, ενώ 
άλλοι παραµένουν δίπλα µας, αθέατοι, ανώνυµοι, 
ξένοι. Σηµαντικοί φωτογράφοι από την Ευρώπη έχουν 
προσκληθεί  στην Πάφο, ώστε να περιηγηθούν στις 
γειτονιές της και να ιστορήσουν  µε τις εικόνες τους, 
τις περιπέτειες ενός αθέατου κόσµου. Η έκθεση 
περιλαµβάνει έργα των φωτογράφων: Νίκος 
Οικονοµόπουλος (Ελλάδα), Antoine D’ Agata (Γαλλία), 
Bieke Depoorter (Βέλγιο), Νικόλας Ιορδάνου 
(Κύπρος). Την επιµέλεια της έκθεσης έχουν οι 
Νικόλας Ιορδάνου και Σύλβια Νικολαΐδη.

¦°¤¹° ¸¤¶ºÆÄ¹º¸ ¦°¼Ãª 16:00 - 19:00
¶¡º°¹Á¹°: ¦°Ä°ªº¶Ë¸ 8 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 19:30

¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

FRIDAY 8 - SUNDAY 24 SEPTEMBER 2017

The Alien Trail

Photography
Pafos has always welcomed foreigners and travellers. 
With the passing of time, many of them have been 
assimilated into the local society, while others 
remain invisible, anonymous, still in the status of the 
immigrant. Wellknown European photographers have 
been invited to Pafos so asto wander in the 
neighbourhoods and visually record the adventures 
of an unseen world. The exhibition will present works 
by photographers: Nikos Economopoulos (Greece), 
Antoine D’Agata (France), Bieke Depoorter (Belgium), 
Nicolas Iordanou (Cyprus). Exhibition curators: 
Nicolas Iordanou and Sylvia Nicolaides.

PALIA ILEKTRIKI 16:00 - 19:00
OPENING: FRIDAY 8 SEPTEMBER 19:30

Free entrance

¦°Ä°ªº¶Ë¸ 8 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

¸ ¢Ýëè ôïù ªöëòÀôè

Κοινωνική Συµµετοχή / Θέατρο 
«Τι θα γινόταν αν ο Σωκράτης δικαζόταν τώρα; Σε άλλο 
χρόνο, σε άλλο τόπο, από κάποιους άλλους 
ανθρώπους; Από εµάς, από εσάς;». Περίπου 2500 
χρόνια µετά τη δίκη του Σωκράτη και την καταδίκη του 
σε θάνατο, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου µε την 
παράσταση αυτή επαναλαµβάνει την ιστορική δίκη σε 
ένα σύγχρονο, αυτή τη φορά, δικαστήριο. Ο Σωκράτης, 
δικάζεται µε βάση το Αττικό Δίκαιο και τους λόγους 
των Κατηγόρων της εποχής του, αλλά µε τη χρήση της 
σύγχρονης Ποινικής Δικονοµίας. Στην παράσταση οι 
θεατές, ως µέλη του Δικαστηρίου, θα κληθούν να 
ψηφίσουν, καθορίζοντας το τελικό αποτέλεσµα της 
δίκης. 
Διοργάνωση: Δικηγορικός Σύλλογος Πάφου

°ÄÌ°¹Ã ¿¢¶¹Ã 20:30 

¶éóéôÜòéá: œ10
°çïòÀ ¶éóèôèòÝöî: 70008980

¢éëèçïòéëÞ÷ ªàììïçï÷ ¦Àæïù: 99598252 & 99137025

FRIDAY 8 SEPTEMBER 2017

The Trial of Socrates

Community Involvement / Theatre
“What could have happen if Socrates had been on 
trial now? In another time, another place, tried by 
some other people? By us, by you?” About 2500 years 
after Socrates' trial and his death sentence, the Pafos 
Bar Association repeats the historic trial with this 
performance, in a modern court. Socrates is being 
tried on the basis of the Attic Law and the speeches 
of the Prosecutors of his time, but by using modern 
Criminal Procedure.During the performance, the 
audience, as members of the Court, will be asked to 
vote, defining thus the final outcome of the trial.
Organised by the Pafos Bar Association

ANCIENT ODEON 20:30

Tickets: œ10
Buy your tickets from: 70008980

Pafos Bar Association: 99598252 & 99137025

ÆÄ¹Æ¸ 5 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

CINE - ATTIKON
ÆáéîÝå÷ »éëòïà »Üëïù÷ áðÞ ôï 
Novi Sad 2021 

Κινηµατογράφος
Στο πλαίσιο του προγράµµατος Cine Attikon, η 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος2017 
υποδέχεται το Novi Sad, Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης  για το 2021. Εκπρόσωποι του οργανισµού 
και δηµιουργοί από το Novi Sad θα παρουσιάσουν το 
πρόγραµµα και τη σύγχρονη κινηµατογραφική 
παραγωγή στην πόλη τους. Η συνεργασία των δύο 
Πολιτιστικών Πρωτευουσών της Ευρώπης στοχεύει 
στη δηµιουργία σχέσεων και ανταλλαγών ανάµεσα στις 
δύο πόλεις και τους δηµιουργούς τους. 
Χορηγός: McDonald’s

£¶Ä¹ÁÃ °ÆÆ¹ºÃÁ 20:30

¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

TUESDAY 5 SEPTEMBER 2017

CINE - ATTIKON
Short Films from 
Novi Sad 2021

Cinema
Within the frame of the Cine Attikon programme, the 
European Capital of Culture – Pafos2017 welcomes 
Novi Sad, the European Capital of Culture for 2021. 
Representatives of the organisation and creators 
from Novi Sad will present the programme as well 
as their city’s modern cinematic production. The 
collaboration between the two European Capitals of 
Culture aims to create relations and exchanges 
between the two cities and their creators.
Sponsor: McDonald’s

OPEN AIR ATTIKON 20:30

Free entrance
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Æ¶Æ°ÄÆ¸ 13 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

CINE - ATTIKON
Oro Verde

¶¤µ¶Æ¹° 2014, 90‹

Κινηµατογράφος
Το πρόγραµµα Cine Attikon συνεχίζεται µε µια ταινία 
από την Ελβετία, που είναι εµπνευσµένη από 
πραγµατικά γεγονότα που συνέβησαν στο Ticino, στις 
αρχές του 2000.   Είναι η ιστορία του Μάριο και της 
κακόφηµης συµµορίας του, οι οποίοι οργανώνουν τη 
ληστεία του αιώνα: κλέβουν µια τεράστια ποσότητα 
κάνναβης, η οποία κατασχέθηκε από την αστυνοµία 
και φυλάχθηκε σε στρατιωτική αποθήκη, αφήνοντας 
στη θέση της… απλό σανό, ελπίζοντας ότι το σχέδιο 
αυτό θα αλλάξει τη ζωή τους.
Σκηνοθεσία: Mohammed Soudani
Σενάριο: Walter Pozzi, Davide Pinardi, Lara Fremder 
Μουσική: Maria Bonzanigo 
Κοστούµια: Kay Devanthey-Giovannoni 
Ηθοποιοί: Fausto Sciarappa, Giorgia Wurth, Carlos 
Leal, Ignazio Oliva, Leonardo Nigro, Gaia Parisi, 
Diego Gaffuri
Χορηγός: McDonald’s
Με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Πρεσβείας 
της Ελβετίας στην Κύπρο.
Στην ιταλική γλώσσα µε αγγλικούς και ελληνικούς 
υπότιτλους

£¶Ä¹ÁÃ °ÆÆ¹ºÃÁ 20:30

¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

WEDNESDAY 13 SEPTEMBER 2017

CINE - ATTIKON
Oro Verde

SWITZERLAND 2014, 90‹

Cinema
The Cine-Attikon programme continues with a film 
from Switzerland, inspired by real events that took 
place in Ticino in early 2000. It's the story of Mario 
and his ill-famed gang who are organizing the 
robbery of the century: they steal a huge amount of 
cannabis, which was confiscated by the police and 
was kept in a military depot. They replace the 
cannabis with... simple hay, hoping that this plan will 
change their lives.
Screenplay: Walter Pozzi, Davide Pinardi, Lara 
Fremder
Music: Maria Bonzanigo
Costumes: Kay Devanthey-Giovannoni
Cast: Fausto Sciarappa, Giorgia Wurth, Carlos Leal, 
Ignazio Oliva, Leonardo Nigro, Gaia Parisi, Diego 
Gaffuri
Sponsor: McDonald’s
With the support and cooperation of the Embassy of 

OPEN AIR ATTIKON 20:30

Free Entrance

ª°µµ°ÆÃ 9 - ºËÄ¹°º¸ 24 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017 

¦Àòëï ¡ìùðôéëÜ÷
»àõïé - ¡ìùðôÀ
1o ¢¹¶£Á¶ª ªË»¦Ãª¹Ã ¡¤Ë¦Æ¹º¸ª

Εικαστικά
Δίπλα από τον πλούτο αρχαιοτήτων, λαϊκής παράδοσης 
και φυσικής οµορφιάς, το 2017 η Γεροσκήπου αποκτά 
ένα πάρκο γλυπτικής, εµπνευσµένο από τους µύθους 
της περιοχής. Με ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορία, 
τους θρύλους και την τοπική παράδοση, δέκα Κύπριοι 
και ξένοι γλύπτες θα δηµιουργήσουν επί τόπου, έργα 
εµπνευσµένα από την ιστορία του τόπου, αφήνοντας 
πίσω τους τα σηµάδια της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης. Στόχος είναι να δηµιουργηθούν οι 
προϋποθέσεις ώστε το πάρκο γλυπτικής να αναπτυχθεί 
και να εξασφαλίσει µια περίβλεπτη θέση στον 
παγκόσµιο χάρτη για αντίστοιχες διοργανώσεις στο 
µέλλον. Οι δηµιουργοί που έχουν επιλεγεί µέσω 
ανοιχτής πρόσκλησης, θα εργασθούν για 2 εβδοµάδες 
στη Γεροσκήπου. Το έργο επιµελείται η Κατερίνα  
Φουκαρά και συµµετέχουν οι καλλιτέχνες: Emin 
Petrosyan (Αρµενία), Gao Meng (Κίνα), Genti Tavanhili 
(Ιταλία), Giorgos Moisi (Κύπρος), Christos Lanitis 
(Κύπρος), Arsenty Lysenkov (Κύπρος), Negara Ana 
Maria Aurelia (Ρουµανία), Olaf Klepzig (Γερµανία), 
Agnessa Petrova (Βουλγαρία), Viktor Korneev 
(Σουηδία).

¦°ÄºÃ ¡¤Ë¦Æ¹º¸ª ¡¶ÄÃªº¸¦ÃË
¶¡º°¹Á¹°: ºËÄ¹°º¸ 24 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 19:00

¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

SATURDAY 9 - SUNDAY 24 SEPTEMBER 2017

Sculpture Park
Myths - Sculptures
1st INTERNATIONAL SCULPTURE SYMPOSIUM

Visual Arts
Geroskipou, with a wealth of antiquities, folk 
traditions and natural beauty, in 2017 acquires a 
sculpture park inspired by local legends. With 
particular reference to the history, the legends and 
local traditions, ten Cypriot and foreign sculptors 
will create on-site works drawing on the history of 
the area and, in this way, leaving behind them the 
traces of the European Capital of Culture. The project 
aims to create the necessary conditions for the 
development and growth of the sculpture park that 
will claim a prestigious position on the international 
map for related events in the future. The 
creators,who have been selected through an open 
call, will work for 2 weeks in Geroskipou.  The project 
is curated by Katerina Foukara. Participating artists: 
Emin Petrosyan (Armenia), Gao Meng (China), Genti 
Tavanhili (Italy), Giorgos Moisi (Cyprus), Christos 
Lanitis (Cyprus), Arsenty Lysenkov (Cyprus), Negara 
Ana Maria Aurelia (Romania), Olaf Klepzig (Germany), 
Agnessa Petrova (Bulgaria), Viktor Korneev (Sweden).

GEROSKIPOU SCULPTURE PARK
OPENING: SUNDAY 24 SEPTEMBER 19:00

Free Entrance
¦°Ä°ªº¶Ë¸ 15 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË - ºËÄ¹°º¸ 1 ÃºÆ¿µÄ¹ÃË 2017

Territories

Εικαστικά
Συνδέοντας ηπείρους και πολιτισµούς, η έκθεση 
φιλοξενεί έργα της Asli Bolayir µε καταγωγή από τον 
Μούτταλο και της Christine Chiorboli από την 
Κορσική. Στα έργα τους διερευνώνται τα ζητήµατα της 
ταυτότητας, ενώ αντανακλάται η εσωτερική πάλη του 
καλλιτέχνη στην προσπάθεια  του να εντοπίσει και να 
οικειοποιηθεί µια αίσθηση του τόπου στον οποίο 
ανήκει. Με όµοια ένταση, τα έργα των δύο εικαστικών 
συνδιαλέγονται µε τον διχασµό του ανθρώπου, που 
σχοινοβατεί ανάµεσα στο «κάπου» και το «πουθενά», 
ανάµεσα στην πολιτική των εθνών και την πολιτική των 
βιολογικών ταυτοτήτων, ανάµεσα στην αφαίρεση και 
την ύλη (το ίδιο το έδαφος) αλλά και ανάµεσα, εν τέλει, 
στο να είναι «κάποιος» ή να (µην) είναι «κανένας».
Χορηγός φιλοξενίας: Mayfair Gardens

Ì°Á¹ ÆÃË ¹»¦Ä°¸» 16:00 - 19:00
¶¡º°¹Á¹°: ¦°Ä°ªº¶Ë¸ 15 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 19:30

¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

FRIDAY 15 SEPTEMBER - SUNDAY 1 OCTOBER 2017

Territories

Visual Arts
Based on the concept of linking continents and 
cultures, this exhibition presents art works by Asli 
Bolayir from Mouttalos and Christine Chiorboli from 
Corsica. Their work explores identity issues, while 
reflecting the artists’ inner struggle in their attempt 
to identify and appropriate a sense of the place they 
belong to. With the same intensity, the works of the 
two artists create a dialogue with ones internal 
conflict on issues such as that of being between 
“somewhere” and “nowhere”, between policies of 
the nations and policies of biological identities, 
between removal and matter (the ground itself) and, 
finally, between being “somebody” or “nobody”.
Hospitality sponsor: Mayfair Gardens

IBRAHIM'S KHAN 16:00 - 19:00
OPENING: FRIDAY 15 SEPTEMBER 19:30

Free Entrance
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Across Continents - GerŠusch 
Percussion Duo

Μουσική
Το Geräusch Percussion Duo αποτελείται από τους 
Μάριο Νικολάου και Αλέξανδρο Γιοβάνο. Οι δύο 
βιρτουόζοι µουσικοί διαγράφουν µια επιτυχηµένη 
πορεία στην ευρωπαϊκή µουσική σκηνή, µε 
εµφανίσεις σε Κύπρο, Ελλάδα, Γερµανία και αλλού. 
Στο πρόγραµµα της συναυλίας περιλαµβάνονται έργα 
επηρεασµένα από πολιτισµούς όλων των ηπείρων της 
υφηλίου. Το µουσικό αυτό ταξίδι αρχίζει από τη γηραιά 
ήπειρο και τον J.S. Bach και αφού περάσει από την 
Ασία, την Αφρική, τη νότια και βόρεια Αµερική, 
καταλήγει πάλι στην Ευρώπη και τον Ιωάννη Ξενάκη.

¡º°¤¶Ä¹ ¶Á ¦¤¿ 11:00

¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

SUNDAY 17 SEPTEMBER 2017

Across Continents - GerŠusch 
Percussion Duo

Music
The Geräusch Percussion Duo consists of Marios 
Nicolaou and Alexandros Giovanos. The two virtuoso 
musicians have a successful course in the European 
music scene with concerts in Cyprus, Greece, 
Germany and elsewhere.The programmeof the 
concert includes works influenced by cultures from 
accross the world. This musical journey starts from 
Europe and J.S. Bach, and after passing from Asia, 
Africa, South and North America ends again in 
Europe and Ioannis Xenakis.

EN PLO GALLERY 11:00

Free entrance

ª°µµ°ÆÃ 16 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

Cassandre

¢¹°Äº¶¹°: 60'
Μουσική/Θέατρο
Μια διεθνής παραγωγή της Comédie de Genève, η 
οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στη Μεγάλη Όπερα της 
Avignon. Βασισµένη στο έργο της Christa Wolf, η 
µουσική παράσταση παρουσιάζει την έσχατη ώρα, πριν 
η Κασσάνδρα πέσει στα χέρια των Αχαιών, νικηµένη 
από θεούς και ανθρώπους. Στον λίγο χρόνο που της 
αποµένει, η κόρη της Τροίας αφηγείται την ιστορία της 
και τις οδύνες που βίωσε ως παιδί, ως ερωµένη, ως 
αιχµάλωτη, ως γυναίκα.
Η Fanny Ardant, έχοντας συνεργαστεί µε µερικούς 
από τους σηµαντικότερους σκηνοθέτες της Ευρώπης, 
ερµηνεύει συγκλονιστικά την τραγική µορφή της 
Κασσάνδρας, επιβεβαιώνοντας τη φήµη της ως µια 
από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς του γαλλικού 
θεάτρου.
Σκηνοθεσία: Hervé Loichemol 
Μουσική: Michael Jarrell 
Σκηνικά / Φωτισµοί: Seth Tillett.
Κοστούµια: Nicole Rauscher.
Μουσική Διεύθυνση: Jean Deroyer
Συµµετέχει η Ορχήστρα Κουµανδαρία, υπό την 
καλλιτεχνική διεύθυνση του Francis Guy.
Στη γαλλική γλώσσα µε ελληνικούς και αγγλικούς 
υπέρτιτλους.
Με την υποστήριξη και συνεργασία της Swiss Arts 
Council, Pro Helvetia, της Πρεσβείας της Eλβετίας 
στην Κύπρο και του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου.
Χορηγός φιλοξενίας: Venus Beach Hotel &  St. 
George Hotel

¦¤°Æ¶¹° º°ªÆÄÃË 20:30

¶éóéôÜòéá: œ30 ëáîïîéëÞ & œ20
(íáõèôÛ÷, Àîåòçïé, óùîôáêéïàøïé)

¢öòåÀî íåôáæïòÀ áðÞ ¤åùëöóÝá & ¤åíåóÞ
ºòáôÜóåé÷: 9963 9256

(¢åùôÛòá - ¦áòáóëåùÜ, 9:00 - 16:00)

SATURDAY 16 SEPTEMBER 2017

Cassandre

DURATION: 60'
Music/Theatre
An international production of the Comédie de 
Genève, which was first presented in the Grand Opera 
d’ Avignon. Based on the work of Christa Wolf, the 
music performance presents the moment just before 
Cassandra, defeated by gods and people alike, falls 
into the hands of the Achaeans. In the little time she 
has left, Cassandra tells her story and her sufferings 
as a child, a lover, a prisoner and a woman.
Fanny Ardant, who has worked with some of the most 
distinguished European directors, takes on the tragic 
role of Cassandra and her exquisite performance 
confirms her reputation as one of the best French 
actresses.
Directed by: Hervé Loichemol 
Music: Michael Jarrell 
Stage / Light design: Seth Tillett
Costumes: Nicole Rauscher
Conductor: Jean Deroyer
With the participation of the Commandaria Orchestra 
under the direction of Francis Guy.
In French with Greek and English surtitles.
With the support and collaboration of the Swiss Arts 
Council, Pro Helvetia, the Embassy of Switzerland 
in Cyprus and the French Institute of Cyprus.
Hospitality sponsor: Venus Beach Hotel & St. George 
Hotel

PAFOS CASTLE SQUARE 20:30

Tickets: œ30 standard & œ20
(students, unemployed, pensioners)

Free transportation from Nicosia & Limassol
Reservations at: 9963 9256

(Monday - Friday, 9:00 - 16:00)

ºËÄ¹°º¸ 17 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

Janus

Μουσική/Mixed Media
Το Janus, είναι µια µουσική σύνθεση για βιολί και 
βιολοντσέλο που συνοδεύεται από την προβολή 
animation σε συνδυασµό µε video art, σε µια 
εικαστική εγκατάσταση επί σκηνής.  Το έργο µελετά 
το Χάνι, ως αλληγορία της πολιτικής και κοινωνικής 
πραγµατικότητας που άλλοτε καθιστούσε τη 
συνύπαρξη των δύο κοινοτήτων δυνατή. Το σύνολο της 
οπτικοακουστικής παρουσίασης µελετά σε πολλά 
επίπεδα τη µετάβαση του Χανιού (ως συµβόλου) ως 
χώρο συνάντησης σε ερειπωµένο κτίσµα και, από εκεί, 
διερευνά την επανεκκίνησή του ως χώρος  συνάντησης 
και συνύπαρξης. 
Συµµετέχουν οι: Ζαχαρίας Μουζάκης (σύνθεση), 
Χρυσόστοµος Νεοφύτου (βιολί), Thibaut Verbe 
(βιολοντσέλο), Γιάννης Σακέλλης (σκηνική 
εγκατάσταση / video art), Χαράλαµπος Μαργαρίτης 
(animation / video art).
Eπιµέλεια: Χρυσόστοµος Νεοφύτου

Ì°Á¹ ÆÃË ¹»¦Ä°¸» 20:30

¶éóéôÜòéá: œ10

SUNDAY 17 SEPTEMBER 2017

Janus

Music/Mixed Media
Janus is a musical composition for violin and cello 
accompanied by animation screenings and video art, 
in an on-stage art installation. The project studies 
the Khan, as an allegory for the political and social 
reality that once made the coexistence between the 
Turkish Cypriot and Greek Cypriot communities 
possible. This audiovisual presentation studies, on 
various levels, the Khan’s (as a symbol) transition 
from a meeting point to a deserted site and then 
explores its re-launch as a meeting space and place 
of coexistence. 
Participating artists: Zacharias Mouzakis (composer), 
Chrysostomos Neophytou (violin),Thibaut Verbe 
(cello),Yiannis Sakellis(on-stage installation/video 
art), Charalambos Margaritis(Animation/Video Art).
Curated by: Chrysostomos Neophytou.

IBRAHIM'S KHAN 20:30

Tickets: œ10
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¦åòéäéáâÀúïîôá÷ óôïî 
»ïàôôáìï »áúÝ

Διάφορα
Οι δράσεις του προγράµµατος επιδιώκουν να 
φωτίσουν την ιστορία της περιοχής, µε αφηγηµατικά 
ίχνη από τις ιστορίες των δύο κοινοτήτων. Καλλιτέχνες 
θα δηµιουργήσουν εφήµερα έργα και εγκαταστάσεις, 
επιχειρώντας να επανασυνδέσουν το παρελθόν και το 
παρόν, αλλά και να φέρουν εγγύτερα τις δύο 
κοινότητες.   Οι δράσεις θα αρχίσουν µε τη φωτιστική 
εγκατάσταση Chromotopes, της Victoria Coeln  από 
την  Αυστρία,  την οποία θ΄ ακολουθήσουν για τις 
επόµενες 4 ηµέρες ξεναγήσεις, αφηγήσεις, εκθέσεις, 
παραστάσεις, προβολές, εργαστήρια, ηχητικές 
διαδροµές, καθώς και αγορά λουλουδιών και 
φαγητών, αναζωογονώντας έτσι µια γειτονιά που έχει 
αποκοπεί. Το Τµήµα Αρχιτεκτονικής του 
Πανεπιστηµίου Λευκωσίας  πραγµατοποιεί  έκθεση 
Χαρτογράφησης και Ιστοριών,  από το αρχειακό υλικό 
του συνοικισµού του Μουττάλου και φοιτητικό 
εργαστήρι µε εφήµερες εγκαταστάσεις, ενώ 
δηµιουργείται ένα πολιτιστικό και αφηγηµατικό 
µονοπάτι που διατρέχει τα εγκαταλειµµένα κτήρια και 
τα µνηµεία του Μουττάλου. Το πρόγραµµα 
επιµελούνται οι Σεβίνα Φλωρίδου, Μαρία 
Χατζησωτηρίου, Αγγέλα Κ. Πέτρου, και συµµετέχουν 
οι Ergenc Mehmet Korkmazel, Victoria Coeln, 
Thomas Buro, Nina Larissa Bassett, οι Κύπριοι 
Χαράκτες, Dervish G. Zeybek µε το Studio 21, η 
Sholeh Zahraei και οι παραδοσιακοί τεχνίτες Αργύρης 
και Παναγιώτης Παναγιώτου. 
Με την υποστήριξη και τη συνεργασία της Πρεσβείας 
της Αυστρίας στην Κύπρο και του Πανεπιστηµίου 
Λευκωσίας

¶Á°Ä¥¸: Æ¶Æ°ÄÆ¸ 20 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 19:00

WEDNESDAY 20 - SUNDAY 24 SEPTEMBER 2017

Coming Together in 
Mouttalos

Miscellaneous
The project aims to shed light on the history of the 
area, through tracing the narrative of people from 
the two communities. Artists will create temporary 
art works and installations in an effort to reconnect 
the past with the present, bringing the two 
communities closer.  The events will start with the 
Chromotopes light installation by Victoria Coeln from 
Austria, which will be followed in the next 4 days by 
tours, narrations, exhibitions, performances, 
screenings, workshops, music, as well as a flower 
and food market, thus reviving a neighbourhood that 
has been isolated.Moreover, the Department of 
Architecture of the University of Nicosia will present 
an exhibition of maps and stories with archival 
material from the Mouttalos area and a students’ 
workshop with ephemeral installations. Meanwhile, 
a cultural and narrative route running through the 
deserted buildings and monuments of Mouttalos is 
created. The event is curated by Sevina Floridou, 
Maria Hadjisoteriou and Angela K. Petrou, with the 
participation of Ergenc Mehmet Korkmazel, Victoria 
Coeln, Thomas Buro, Nina Larissa Bassett, the 
Cypriot Engravers, Dervish G. Zeybek with Studio 21, 
Sholeh Zahraei and traditional craftsmen Argyris 
and Panayiotis Panayiotou.
With the support and collaboration of the Embassy 
of Austria in Cyprus and the University of Nicosia.

ONSET: WEDNESDAY 20 SEPTEMBER 19:00

Free entrance¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

Æ¶Æ°ÄÆ¸ 20 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

Æòáçïàäéá øöòÝ÷ ªàîïòá íå ôè 
µÀëéá ªôáàòïù

Μουσική
Η τραγουδοποιός και ερµηνεύτρια Βάκια Σταύρου από 
την Κύπρο έχει διαγράψει ήδη µια επιτυχηµένη πορεία 
στον διεθνή χώρο, έχοντας πλέον το Παρίσι ως βάση 
της καλλιτεχνικής της δραστηριότητας. Η ιδιαίτερη 
φωνή της και η βαθιά µουσικότητα που σφραγίζει 
εξίσου τις δικές της δηµιουργίες, αλλά και τις 
ερµηνείες των τραγουδιών σε πολλές γλώσσες, της 
έχουν εξασφαλίσει την εκτίµηση των οµοτέχνων και 
την αγάπη και ανταπόκριση του κοινού. Συνεργάζεται 
µε ορχήστρες και µουσικούς από όλο τον κόσµο, 
µεταξύ των οποίων είναι και ο Carlos Bernardo, 
µουσικός, ενορχηστρωτής και συνεργάτης των Theatre 
du Soleil και Toda Via στο Παρίσι, µε τον σπουδαίο 
παίκτη κρουστών Inor Sotolongo και τον Κύπριο 
τσελίστα Στέλιο Πίττα. Η συνάντηση αυτή περιλαµβάνει 
τραγούδια, νότες, ζεστά χρώµατα, δυνατά 
συναισθήµατα, φαντασία και φως.
Χορηγός φιλοξενίας: Aliathon Holiday Village
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η Σκηνή που 
ταξιδεύει».
Χορηγός: CYTAMOBILE VODAFONE

°»¼¹£¶°ÆÄÃ Æ°¤°ª 20:30

WEDNESDAY 20 SEPTEMBER 2017

Songs without Borders with 
Vakia Stavrou

Music
Cypriot songwriter and singer Vakia Stavrou is based 
in Paris and has a significant career in the 
international music world. Her own compositions as 
well as the other songs she performs carry the 
distinct mark of her voice and her musicality. As she 
sings in many languages, Vakia Stavrou is greatly 
loved amongst musicians and audiences around the 
world. She has worked with orchestras and great 
musicians such as Carlos Bernardo - musician, 
orchestrator and associate of the Theatre du Soleil 
in Paris -, Toda Via in Paris, the great percussionist 
Inor Sotolongo and the Cypriot cellist Stelios Pittas. 
For this performance, she has prepared songs 
combined with warm colours, intense feelings, 
imagination and light.
Hospitality sponsor: Aliathon Holiday Village
Within “The Traveling Stage” programme.
Sponsor: CYTAMOBILE VODAFONE

TALA AMPHITHEATRE 20:30

Tickets: œ10¶éóéôÜòéá: œ10
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¦°Ä°ªº¶Ë¸ 22 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

Loukoumi Art

Kοινωνική Συµµετοχή
Η γαστρονοµία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του 
πολιτισµού κάθε περιοχής. Η Γεροσκήπου έχει 
δηµιουργήσει τη πιο γλυκιά παράδοση, αφού από το 
1895 παράγεται εκεί το Λουκούµι Γεροσκήπου, το 
οποίο είναι το µοναδικό στο είδος του, που 
κατοχυρώθηκε παγκόσµια µε Προστατευόµενη 
Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ) από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  Μαθητές από επτά  Δηµοτικά σχολεία της 
επαρχίας θα δηµιουργήσουν γλυκά-ψηφιδωτά, µε 
θέµα που θα επιλέξουν τα ίδια τα σχολεία και 
πολύχρωµα κοµµάτια λουκουµιού Γεροσκήπου θα 
αποτελούν τις ψηφίδες. Τα γλυκά-ψηφιδωτά θα 
εκτεθούν την Κυριακή 24 Σεπτεµβρίου στο πλαίσιο των 
εγκαινίων του Πάρκου Γλυπτικής.
Μια συνεργασία των προγραµµάτων Σχολεία εν Δράσει 
και Κοινωνικής Συµµετοχής, στο πλαίσιο του έργου 
Πάφος - Κήπος των Γεύσεων.

¦°ÄºÃ ¡¤Ë¦Æ¹º¸ª ¡¶ÄÃªº¸¦ÃË 09:00 - 12:00

¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

FRIDAY 22 SEPTEMBER 2017

Loukoumi Art

Community Involvement
Gastronomy is an integral part of every region’s 
culture. Geroskipou has created the sweetest 
tradition as it produces the Loukoumi Geroskipou 
since 1895, which is the only one of its kind and has 
been internationally registered with the EU Protected 
Geographical Indication (PGI). Students from seven 
Elementary schools of the area will create 
sweet-mosaics, with a theme that will be chosen by 
the schools themselves, while colourful pieces of the 
delight will be used as their tesserae. The 
sweet-mosaics will be exhibited on Sunday, 24th of 
September, as part of the events for the opening of 
the Sculpture Park.
A collaboration of the Schools in Action and 
Community Involvement programmes, within the 
context of the project Pafos - Garden of Tastes.

GEROSKIPOU SCULPTURE PARK 09:00 - 12:00

Free Entrance
¦°Ä°ªº¶Ë¸ 22 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

°ìëÝîïï÷ ¹öáîîÝäè÷ ëáé
Karine Polwart

Μουσική
Στο πλαίσιο της θεµατικής ενότητας «Ταξιδιώτες του 
Κόσµου» καταλύονται τα όρια, καθώς τα έργα 
ταξιδεύουν και οι δηµιουργοί συναντώνται. Λυρισµός, 
αυθεντικότητα, αλλά και ευρύτερες αναζητήσεις σε 
σηµαντικά ζητήµατα της ανθρωπότητας, 
χαρακτηρίζουν τις µουσικές πορείες των δύο 
καλλιτεχνών που µοιράζονται τη σκηνή στην 
παράσταση αυτή. Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης και η Karine 
Polwart από τη Σκωτία, συνδηµιουργούν και 
παρουσιάζουν ένα µουσικό «συµπόσιο», ένα 
γεφύρωµα ήχων για αυτά που αγαπούµε και µας 
ενώνουν. Και οι δύο καλλιτέχνες έχουν  τις ρίζες τους 
στη µουσική τους παράδοση, την οποία παντρεύουν 
µε βαθιά προσωπική αντίληψη και σύγχρονο ήχο. Η 
Συµφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου συµµετέχει και 
συνεργάζεται σε αυτή τη συνάντηση µουσικής και 
πολιτισµού.
Επιχειρηµατικός εταίρος: Συνεργατική Κυπριακή 
Τράπεζα
Χορηγοί φιλοξενίας: Elysium, Capital Coast Resort 
and Spa & Mayfair Gardens

¦¤°Æ¶¹° º°ªÆÄÃË 20:30

FRIDAY 22 SEPTEMBER 2017

Alkinoos Ioannides and
Karine Polwart

Music
A special characteristic of the thematic line “World 
Travellers” is that it brings down boundaries, while 
works travel and artists come together. Lyricism, 
originality but also broader reflections on important 
issues of mankind, characterise the musical journeys 
of these two artists that share the stage for this 
concert.
Alkinoos Ioannides and Karine Polwart, from 
Scotland, co-create a musical “symposium”, a 
“bridging” of sounds about the things that we love 
and unite us. Both artists have explored their musical 
tradition, whichthey couple, through a deep personal 
perception, with modern sound.
The Cyprus Youth Orchestra participates and 
collaborates in this meeting of music and culture.
Business partner: Cyprus Cooperative Bank
Hospitality sponsor: Elysium, Capital Coast Resort 
and Spa & Mayfair Gardens

PAFOS CASTLE SQUARE 20:30

Tickets: œ20 (standard) &
œ15 (students, unemployed, pensioners)

¶éóéôÜòéá: œ20 (ëáîïîéëÞ) & 
œ15 (íáõèôÛ÷, Àîåòçïé, óùîôáêéïàøïé)
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The Khoury Ensemble
°¦Ã Æ¸Á °Á°ÆÃ¤¸ ªÆ¸ ¢Ëª¸

Μουσική
Οι αδελφοί Khoury κατέκτησαν το διεθνές µουσικό 
προσκήνιο, συνθέτοντας πρωτότυπα έργα αλλά και 
εκτελώντας αυθεντικά έργα της σύγχρονης µουσικής 
της Ανατολής. Το έργο τους αποτελεί µια µουσική 
εξερεύνηση, κυρίως της Μέσης Ανατολής, το οποίο 
έρχεται σε γόνιµη επαφή µε στοιχεία της σύγχρονης 
µουσικής. Οι τρεις καλλιτέχνες έχουν ξεπεράσει τα 
όρια και τις δυνατότητες των οργάνων τους, και 
αποτελούν κορυφαίους µουσικούς της γενιάς τους που 
συνδυάζουν το ούτι, τον αυλό, το κανονάκι αλλά και το 
βιολί µε φόρµες και παραδόσεις όπως το φλαµένκο, 
την κελτική και ινδική παράδοση ή ακόµα και τη τζαζ. 
Συνεργάζονται µε µεγάλους µουσικούς, όπως ο 
Enrique Morente, ο Roberto Alagna και πολλοί άλλοι. 
Οι ζωντανές εµφανίσεις τους ανά την Ευρώπη, τον 
αραβικό κόσµο, την Αφρική και αλλού «δεν είναι», 
όπως έχει γραφεί, «τίποτα λιγότερο από µουσικά 
γεγονότα per excellence».
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η Σκηνή που 
Ταξιδεύει».
Χορηγός: CYTAMOBILE VODAFONE
Χορηγός φιλοξενίας: Aphrodite Hills & Atlantica 
Hotels & Resorts

»¶ª°¹¿Á¹º¸ °¡Ä¶¦°Ë¤¸ ºÃËº¤¹° 20:30

SATURDAY 23 SEPTEMBER 2017

The Khoury Ensemble
FROM EAST TO WEST

Music
The Khoury brothers became famous for composing 
and performing original works of contemporary 
music of the East. Their work is a musical 
exploration, especially of the Middle East, which 
comes in contact with elements of modern music. 
The three artists have surpassed the limits and 
possibilities of their instruments and are considered 
top musicians of their generation. They combine the 
oud, flute, qanun and violin with forms and traditions 
such as flamenco, Celtic and Indian tradition and 
even jazz.
They cooperate with great musicians, such as 
Enrique Morente, Roberto Alagna and many more. 
They have appeared in Europe, the Arab world, Africa 
and in many other countries giving live performances 
that have been described as “nothing less than 
musical events par excellence”.
Within the “The Travelling Stage” programme.
Sponsor: CYTAMOBILE VODAFONE
Hospitality sponsor: Aphrodite Hills & Atlantica 
Hotels & Resorts

MEDIEVAL MANOR HOUSE, KOUKLIA 20:30

Tickets: œ10¶éóéôÜòéá: œ10

ÆÄ¹Æ¸ 26 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

Omar Faruk Tekbilek 
°¦Ã Æ¸Á °Á°ÆÃ¤¸ ªÆ¸ ¢Ëª¸

Μουσική
Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης – Πάφος
2017 υποδέχεται µια από τις µεγαλύτερες 
προσωπικότητες της ανατολικής µουσικής, έναν από 
τους σπουδαιότερους οργανοπαίκτες παγκοσµίως στο 
νέυ αλλά και στον µπαγλαµά, τον ζουρνά και τα 
κρουστά και έναν από τους πιο χαρισµατικούς 
µουσικούς της Μεσογείου – και του κόσµου. Η 
παρουσία του Omar Faruk Tekbilek στην παγκόσµια 
µουσική σκηνή διαρκεί πάνω από τριάντα χρόνια, κατά 
τα οποία ο θρυλικός µουσικός έχει συγκροτήσει ένα 
έργο βαθιά ριζωµένο στην παράδοση και πλήρες 
γόνιµων επιρροών από τα σύγχρονα µουσικά ρεύµατα. 
Ο Tekbilek εµπνέεται από τις τάσεις του θρησκευτικού 
µυστικισµού και τις αντίστοιχες φιλοσοφικές τάσεις, 
την εντόπια παράδοση, τον ροµαντισµό και τη 
φαντασία. Θεωρώντας τον εαυτό του αγγελιαφόρο της 
ειρήνης, ο Tekbilek συνεργάζεται µε µουσικούς από 
διαφορετικές χώρες και πολιτισµούς και, αυτή τη 
φορά, στο σχήµα του θα συµµετάσχουν ο Ζαχαρίας 
Σπυριδάκης (κρητική λύρα) και ο Γιάννης Κουτής 
(ούτι/φωνή). 
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η Σκηνή που 
ταξιδεύει»
Χορηγός: CYTAMOBILE VODAFONE 
Χορηγός φιλοξενίας: Aphrodite Hills & Atlantica 
Hotels & Resorts

»¶ª°¹¿Á¹º¸ °¡Ä¶¦°Ë¤¸ ºÃËº¤¹° 20:30

TUESDAY 26 SEPTEMBER 2017

Omar Faruk Tekbilek 
FROM EAST TO WEST

Music
The European Capital of Culture – Pafos2017 
welcomes one of the greatest personalities of 
oriental music, one of the most important instrument 
players in the world (ney, baglama, zourna and 
percussion) and one of the most charismatic 
musicians of the Mediterranean and the world. Omar 
Faruk Tekbilek has been active in the international 
music scene for over thirty years, during which the 
legendary musician has created work deeply rooted 
in tradition and is full of fertile influences from 
contemporary music trends. Tekbilek is inspired by 
religious mysticism and the corresponding 
philosophical theories, local tradition, romance and 
imagination. Considering himself a messenger of 
peace, he collaborates with musicians from different 
countries and cultures. This time he will perform 
with Zacharias Spyridakis (Cretan lyra) and Giannis 
Koutis (oud/vocals).
Within the “The Travelling Stage” programme.
Sponsor: CYTAMOBILE VODAFONE
Hospitality sponsor: Aphrodite Hills & Atlantica 
Hotels & Resorts

MEDIEVAL MANOR HOUSE, KOUKLIA 20:30

Tickets: œ10¶éóéôÜòéá: œ10
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ÆÄ¹Æ¸ 26 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË - ÆÄ¹Æ¸ 3 ÃºÆ¿µÄ¹ÃË 2017 

¡òáííÛ÷ ¦áòáçöçÜ÷ / 
¡òáííÛ÷ ðïù ðáòÀçïùî

Αρχιτεκτονική
Στο πλαίσιο του έργου «Η Αρχιτεκτονική ως Εργαλείο 
Μετασχηµατισµού», το Πρόγραµµα στην Αρχιτεκτονική 
και το Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα στην Αρχιτεκτονική 
Τοπίου του Πανεπιστηµίου Νεάπολις,  παρουσιάζουν 
έργα φοιτητών και φοιτητριών που επικεντρώνονται 
στην Πάφο και την ευρύτερη περιοχή της. Με 
αφετηρία τον σεβασµό στο περιβάλλον και την ιστορία, 
οι µελλοντικοί αρχιτέκτονες επιλέγουν χώρους της 
πόλης και της επαρχίας Πάφου και τους 
µεταµορφώνουν σε τόπους συνεύρεσης και 
παιχνιδιού, σε  τόπους ανάπτυξης και ανταλλαγής 
ιδεών, σε τόπους άσκησης δηµοκρατίας και 
παραγωγής πολιτισµού. Στην έκθεση περιλαµβάνονται 
επίσης οι προτάσεις που διακρίθηκαν στον 
αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό διαγωνισµό «Second 
Nature», που οργανώθηκε από τον Οργανισµό Πάφος
2017.
Επιµέλεια: Σ. Ξενόπουλος, Ε. Δόβα, Α. Σιβιτανίδου.
Με τη συνεργασία της Σχολής Αρχιτεκτονικής, 
Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστηµών του 
Πανεπιστηµίου Νεάπολις και του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Κύπρου.

¦Ã¤ËÌ¿ÄÃª °ÆÆ¹ºÃÁ 16:00 - 19:00
¶¡º°¹Á¹°: ¦¶»¦Æ¸ 28 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 19:00

TUESDAY 26 SEPTEMBER - TUESDAY 3 OCTOBER 2017

Lines of Production /
Producing Lines

Architecture
Within the frame of the “Architecture as a Tool for 
Reshaping” project, the Neapolis University 
Programme in Architecture and the Postgraduate 
Programme in Landscape Architecture, present 
student projects that focus on Pafos and its wider 
area. With respect for the environment and history, 
future architects select spaces in the city and the 
district of Pafos and transform them into venues of 
encounter and play, venues for the development and 
exchange of ideas, venue where democracy is applied 
and culture is produced. The exhibition also includes 
the projects of the “Second Nature” artistic project, 
which was also organised by Pafos2017 Organisation.
Curators: S. Xenopoulos, Ε. Dova, Α. Sivitanidou.
With the cooperation of the Neapolis University 
School of Architecture, Engineering, Land and 
Environmental Sciences and the Cyprus Architects 
Association.

ATTIKON 16:00 - 19:00
OPENING: THURSDAY 28 SEPTEMBER 19:00

Free entrance¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

Æ¶Æ°ÄÆ¸ 27 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË - Æ¶Æ°ÄÆ¸ 4 ÃºÆ¿µÄ¹ÃË 2017 

Remote Pafos - Rimini Protokoll

Θεατρικό δρώµενο
Οι Rimini Protokoll θεωρούνται ένα από τα 
σηµαντικότερα και πρωτοπόρα σχήµατα που 
επηρεάζουν τα τελευταία χρόνια τα ευρωπαϊκά 
θεατρικά πράγµατα. Πρόκειται για τους Helgard Haug, 
Stefan Kaegi και Daniel Wetzel, οι οποίοι δουλεύουν 
µαζί από το 2002 αναπτύσσοντας συνεχώς νέες 
µορφές και µεθόδους του θεάτρου. Το 2017, οι 
σπουδαίοι καλλιτέχνες θα συµπεριλάβουν την Πάφο 
στις πρωτότυπες τους εξορµήσεις,  πραγµατοποιώντας 
µια διαδροµή-παράσταση στο κέντρο της πόλης για 50 
άτοµα κάθε φορά. Η διαδροµή συνοδεύεται από ένα 
ειδικό ηχητικό πεδίο για δρόµους, χώρους 
στάθµευσης, εκκλησίες και αυλές αλλάζοντας έτσι τον 
τρόπο µε τον οποίο βιώνουµε και προσλαµβάνουµε την 
πόλη µας.
Στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. 
Με την υποστήριξη και συνεργασία της Swiss Arts 
Council, Pro Helvetia, της Πρεσβείας της Eλβετίας 
στην Κύπρο και του Ινστιτούτου Goethe.
Χορηγός  φιλοξενίας: Maispa Developers

°Á°Ì¿Ä¸ª¸: ª¦¸¤¹° Æ¸ª ¼°»¦Ä¹º°ª 17:00
¤¸¥¸: ºÆ¸Ä¹Ã ÃÄ¡°Á¹ª»ÃË Á¶Ã¤°¹°ª ¦°¼ÃË 18:40

WEDNESDAY 27 SEPTEMBER - WEDNESDAY 4 OCTOBER 2017

Remote Pafos - Rimini Protokoll

Theatrical event
The Rimini Protokoll group is considered one of the 
most important, pioneering and influential theatre 
groups in Europe during the last few years. It consists 
of Helgard Haug, Stefan Kaegi and Daniel Wetzel, 
who have been working together since 2002 and have 
been constantly developing new theatrical forms.
In 2017 the great artists will include Pafos in their 
programme, with an en-route-performance in the 
city centre for 50 viewers at a time. A special 
soundtrack will accompany the performance in 
streets, parking spaces, churches and courtyards, 
thus, changing the way we view and experience our 
city.
In greek and english.
 With the support and the collaboration of the Swiss 
Arts Council, Pro Helvetia, the Embassy of 
Switzerland in Cyprus and the Goethe-Institut 
Cyprus.
Hospitality sponsor: Maispa Developers

STARTING POINT: FABRICA CAVE 17:00
FINISHING POINT: PAFOS YOUTH ORGANISATION BUILDING 18:40

Tickets: œ10
Free transportation from the finishing point

(Pafos Youth Organisation building)
to the Fabrica's cave

¶éóéôÜòéá: œ10 
¢öòåÀî íåôáæïòÀ õåáôñî íå ôï ðÛòá÷ ôè÷ äéáäòïíÜ÷

áðÞ ôï ëôÜòéï ôïù Ãòçáîéóíïà ÁåïìáÝá÷
óôè ªðèìéÀ ôè÷ ¼Àíðòéëá÷
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¦°Ä°ªº¶Ë¸ 29 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017 -  
¢¶ËÆ¶Ä° 15 ¹°ÁÃË°Ä¹ÃË 2018

¦áòÀäïêè °æòïäÝôè

Εικαστικά
Στο πλαίσιο του θεσµού Πολιτιστική Πρωτεύουσα της 
Ευρώπης – Πάφος2017, διοργανώνεται µια διεθνής 
έκθεση από τη Λεβέντειο Πινακοθήκη στη Λευκωσία, 
ένας ύµνος στην απόλυτη θεά της Κύπρου, µε 
αφιερώµατα στη λογοτεχνία, τον χορό, το θέατρο αλλά 
και τη σύγχρονη κυπριακή εικαστική δηµιουργία. Η 
Κύπριδα των θεών και των ανθρώπων, ζωντανεύει 
µέσα από τον χρωστήρα µεγάλων δηµιουργών, από την 
Αναγέννηση και το Μπαρόκ, στον Ρεαλισµό και τον 
Ιµπρεσιονισµό. Η έκθεση «Παράδοξη Αφροδίτη» 
αποκαλύπτει την Αφροδίτη µάνα, γυναίκα, γητεύτρα 
και ερωµένη, ανάµεσα στον έρωτα, τη ζωή και τον 
θάνατο – µέσα από ιστορίες πάθους, ζήλειας, έριδας 
και πλάνης.  Δανείζουν έργα 17 µουσειακές και 
ιδιωτικές συλλογές από Ευρώπη και Αµερική.

¤¶µ¶ÁÆ¶¹Ãª ¦¹Á°ºÃ£¸º¸, ¤¶Ëº¿ª¹° 
(º°£¸»¶Ä¹Á° ¶ºÆÃª ÆÄ¹Æ¸ 10:00 - 17:00,

Æ¶Æ°ÄÆ¸ 10:00 - 22:00)

¶éóéôÜòéá: œ7

FRIDAY 29 SEPTEMBER 2017- 
MONDAY 15 JANUARY 2018

The Venus Paradox

Visual Arts
A contribution of the A. G. Leventis Gallery to the 
European Capital of Culture – Pafos2017: An ode to 
Cyprus’ absolute – and enigmatic – goddess through 
a series of events in various fields, including 
literature, dance, theatre and contemporary Cypriot 
artistic creation.  The Cypriot Venus, goddess of 
mortals and immortals, comes to life through the 
art of the great masters from the Renaissance to the 
Baroque and from Realism to Impressionism and 
beyond. Entitled “The Venus Paradox”, this exhibition 
focuses on Venus as mother, woman, mistress and 
seductress, amidst love, life and death – through 
enticing stories of passion, envy, strife and deception. 
This is an unprecedented collaboration with 17 
leading museums and private collections in Europe 
and America.

A. G. LEVENTIS GALLERY, NICOSIA
(EVERYDAY EXCEPT TUESDAY 10:00 - 17:00,

WEDNESDAY 10:00 - 22:00)

Tickets: œ7
¦°Ä°ªº¶Ë¸ 29 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

Oreka TX 
°¦Ã Æ¸Á °Á°ÆÃ¤¸ ªÆ¸ ¢Ëª¸

Μουσική
H εξαιρετικά δυναµική οµάδα Βάσκων µουσικών, που 
γνωρίσαµε στην παράσταση χορού «Roots» τον 
περασµένο Ιούνιο επιστρέφει, αναδεικνύοντας το Τ
xalaparta, όχι µόνο ως µουσικό όργανο αλλά και ως 
τρόπο σύνδεσης και συντελεστή δηµιουργίας σχέσεων 
ανάµεσα στο κοινό και τους µουσικούς. Οι Oreka TX  
αυτοσχεδιάζουν και εξερευνούν τις δυνατότητες του 
Txalaparta σε µουσικές, ρυθµούς και φόρµες που 
υπερβαίνουν τη στενά τοπική βάσκικη παράδοση. Οι 
βασικοί µουσικοί του σχήµατος (που ιδρύθηκε το 
2001) είναι οι Harkaitz Martinez de San Vicente και 
Mikel Ugarte. Στα 15 χρόνια της πορείας τους, οι 
Oreka TX έχουν συµπράξει µε σηµαντικούς µουσικούς 
και σχήµατα από όλο τον κόσµο, έχοντας κερδίσει 
πολλές διακρίσεις, µεταξύ των οποίων ένα Latin 
Grammy.
Μια συνεργασία των Πολιτιστικών Πρωτευουσών 
Πάφος2017 και Donostia 2016.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η Σκηνή που 
Ταξιδεύει».
Χορηγός: CYTAMOBILE VODAFONE
Χορηγός φιλοξενίας: Aphrodite Hills & Atlantica 
Hotels & Resorts

»¶ª°¹¿Á¹º¸ °¡Ä¶¦°Ë¤¸ ºÃËº¤¹° 20:30

¶éóéôÜòéá: œ10

FRIDAY 29 SEPTEMBER 2017

Oreka TX 
FROM EAST TO WEST

Music
This extremely dynamic ensemble of Basque 
musicians, whom we met at the ‘Roots’ dance 
performance last June, returns to showcase the 
Txalaparta not only as a music instrument but also 
as a linking factor uniting the musicians with the 
audience. Oreka TX use improvisation and explore 
the potential of this instrument in music, rhythms 
and forms that go beyond the strictly local Basque 
tradition. The group was created in 2001 and its main 
members are Harkaitz Martinez de San Vicente and 
Mikel Ugarte. In their 15 years of work, Oreka TX 
have worked with important musicians and bands 
from all over the world and have won various awards, 
such as the Latin Grammy Award.
A collaboration of the European Capitals of Culture 
Pafos2017 and Donostia 2016.
Within the “The Travelling Stage” programme.
Sponsor: CYTAMOBILE VODAFONE
Hospitality sponsor: Aphrodite Hills & Atlantica 
Hotels & Resorts

MEDIEVAL MANOR HOUSE, KOUKLIA 20:30

Tickets: œ10
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ª°µµ°ÆÃ 30 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017 

¢éáäòïíÛ÷ ëáé Øøîè - ºÛäáòå÷

Κοινωνική Συµµετοχή
Το πρόγραµµα Διαδροµές και Ίχνη επισκέπτεται αυτή 
τη φορά τις Κέδαρες, µια µικρή κοινότητα µε ιδιαίτερη 
φυσική οµορφιά και ιστορία. Σύµφωνα µε τους 
µύθους, κατά την αρχαιότητα ο Βασιλιάς Νικοκλής 
είχε την εξοχική του κατοικία στις Κέδαρες. Κατά τη 
Φραγκοκρατία και τη Βενετοκρατία, οι Κέδαρες 
υπήρξαν κτήµα σηµαντικών φεουδαρχών της Κύπρου 
αλλά και µελών του οίκου των Lusignan. Οι 
επισκέπτες της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 
Ευρώπης – Πάφος 2017, θα επισκεφθούν το 
ανακαινισµένο Πολιτιστικό Κέντρο, θα ενηµερωθούν 
για την παλιά εκκλησία του χωριού, τα αρχαία σπήλαια 
και θα γνωρίσουν την περίφηµη πέτρα «Τρυπηµένη», 
που οι κάτοικοι παλιά πίστευαν ότι είχε θεραπευτικές 
ιδιότητες. Θα πραγµατοποιηθεί επίσης επίσκεψη- 
ξενάγηση στο εργαστήριο γυαλιού του καλλιτέχνη 
Γιώργου Παπαδόπουλου και στο φηµισµένο καφενείο 
γυναικών.

°Á°Ì¿Ä¸ª¸: ¶¢Ä° ¦°¼Ãª2017 08:30
(¶¦¹ªÆÄÃ¼¸: 14:30)

SATURDAY 30 SEPTEMBER 2017

Tours and Traces - Kedares

Community Involvement
The Tours and Traces programme visits, Kedaresa 
small village with special natural beauty and history. 
According to myths, during ancient times, King 
Nicocles (Kinyras) had his summer home in Kedares. 
During Frankish and Venetian rule, Kedareswas 
owned by important feudal lords of Cyprus and 
members of the Lusignan House. 
Participants in this European Capital of Culture 
Pafos2017 programme will visit the renovated 
Cultural Centre, they will get information on the old 
church of the village, the ancient caves and they will 
pay a visit to the famous “Trypimeni”(pierced) stone, 
which in the pastwas thought to have healing 
properties. There will also be a visit-tour at the glass 
factory of artist George Papadopoulos and the famous 
women’s coffee-shop.

STARTING POINT: PAFOS2017 HEADQUARTERS 08:30 
(RETURN: 14:30)

Limited availability of seats: Tel. 26 955 176
Reservation required

°ðáòáÝôèôè è ëòÀôèóè õÛóåöî óôï ôèì. 26 955 176
¦åòéïòéóíÛîï÷ áòéõíÞ÷ õÛóåöî

ª°µµ°ÆÃ 30 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017 

Jos� MarÝa Jim�nez

Μουσική/Χορός 
Το σχήµα του José Μaría Jiménez αποτελείται από 
µουσικούς, τραγουδιστές και χορευτές και 
παρουσιάζει ένα αφιέρωµα στον σπουδαίο κιθαρίστα 
Paco de Lucia, καθώς και µια σύνθεση φλαµένκο και 
τσιγγάνικης jazz. Ο κορυφαίος µουσικός, τσιγγάνικης 
καταγωγής και βιρτουόζος της κιθάρας φλαµένκο 
γεννήθηκε στο Σαν Σεµπαστιάν και συµµετέχει ενεργά 
στο περίφηµο σχολείο Flamenco µαζί µε τον Emilio 
Μaya ήδη από την ηλικία των 16 ετών. Ο Jiménez 
συνοδεύει σε παραστάσεις µερικούς από τους πιο 
καταξιωµένους φλαµένκο χορευτές και τραγουδιστές, 
όπως οι Chonchi Heredia, Titi Flores, El Lebrijano, 
José Mercé, Potito, Mario Maya και Antonio Canales. 
Επιπλέον, έχει συνθέσει µουσικές για τις παραστάσεις 
του χορευτή Nuria Cazorla µε τον φλαουτίστα Omar 
Acosta, καθώς και το µπαλέτο Flamenco της Angela 
Cruz, βασισµένο στην ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία 
Λόρκα.
Μια συνεργασία των Πολιτιστικών Πρωτευουσών 
Πάφος2017 και Donostia 2016
Με την υποστήριξη του Iνστιτούτου Θερβάντες.
Στο πλαίσιο του προγράµµατος «Η Σκηνή που 
Ταξιδεύει».
Χορηγός: CYTAMOBILE VODAFONE
Χορηγός φιλοξενίας: Aquamare Beach Hotel & Spa

¦¤°Æ¶¹° 28¸ª ÃºÆ¿µÄ¹ÃË 20:30

SATURDAY 30 SEPTEMBER 2017

Jos� MarÝa Jim�nez

Music/Dance
José María Jiménez’s ensemble is composed of 
musicians, singers and dancers who present a tribute 
to the top guitarist Paco de Lucia, as well as a 
composition of flamenco and gypsy jazz. The great 
musician of gypsy origin, a virtuoso of the flamenco 
guitar, was born in San Sebastian. Ever since he was 
16 years old, he participated in the most prestigious 
flamenco school with Emilio Maya. He accompanies 
famous flamenco dancers and singers like Chonchi 
Heredia, Titi Flores, El Lebrijano, José Mercé, Potito, 
Mario Maya and Antonio Canales.
He has also composed music for the performances 
of the dancer Nuria Cazorla with flautist Omar 
Acosta, and the Flamenco ballet of Angela Cruz, 
based on the poetry of Federico Garcia Lorca.
A collaboration of the European Capitals of Culture 
Pafos2017 and Donostia2016.
With the collaboration of the Cervantes Institute.
Within the “The Travelling Stage” programme.
Sponsor: CYTAMOBILE VODAFONE
Hospitality sponsor: Aquamare Beach Hotel & Spa

28TH OCTOBER SQUARE 20:30

Free entrance¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè
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ªËÁ¶Ì¹·ÃÁÆ°¹ - ONGOING

º°ªÆÄÃ ¦°¼ÃË
¤éíÀîé ºÀôö ¦Àæïù, ¦Àæï÷, ºàðòï÷.
Æ¸¤: +357 26306217

°»¼¹£¶°ÆÄÃ Æ°¤°
¤åöæÞòï÷ °çÝïù Áåïæàôïù

¦°¤¹° ¸¤¶ºÆÄ¹º¸
ÃäÞ÷ µìáäÝíèòïù ¸òáëìÛïù÷ 8, ¦Àæï÷ 8010, ºàðòï÷

»¶ª°¹¿Á¹º¸ °¡Ä¶¦°Ë¤¸
ÌöòéÞ ºïàëìéá

¢¸»ÃÆ¹º¸ ¦¹Á°ºÃ£¸º¸ 
Íìóï÷ ×âè÷ »áìéñôïù 

°ÄÌ°¹Ã ¿¢¶¹Ã
°òøáéïìïçéëÞ ¦Àòëï

¤¶µ¶ÁÆ¶¹Ãª ¦¹Á°ºÃ£¸º¸
ÃäÞ÷ °îáóôÀóéïù ¤åâÛîôéïù 5, ¤åùëöóÝá
T. 22668838

¦Ã¤ËÌ¿ÄÃª °ÆÆ¹ºÃÁ
ÃäÞ÷ ¶ùáçÞòá ¦áììéëáòÝäè

¦°ÄºÃ ¡¤Ë¦Æ¹º¸ª ¡¶ÄÃªº¸¦ÃË
Îîáîôé ¦áìáéïà º¶Á ¦Àæïù, ¡åòïóëÜðïù

PAFOS CASTLE
Harbour, Kato Pafos, Pafos
ÆEL: +357 26306217

TALA AMPHITHEATRE
Agiou Neofytou Avenue

PALIA ILEKTRIKI
8 Vladimirou Heracleus street, Pafos 8010, Cyprus

MEDIEVAL MANOR HOUSE
Kouklia Village

MUNICIPAL GALLERY  
Ivis Maliotou Park

ANCIENT ODEON 
Archeological Park

A. G. LEVENTIS GALLERY
5 Anastasios G. Leventis Street
T. 22668838

ATTIKON
Evagora Pallikaridi Street

GEROSKIPOU SCULPTURE PARK
Opposite the old KEN of Pafos, Geroskipou

ÆÃ¦Ã£¶ª¹¶ª - LOCATIONS

»¶ÌÄ¹ 25 ÁÃ¶»µÄ¹ÃË 2017

Terra Mediterranea: In Action

¶éëáóôéëÀ
Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος2017 
παρουσιάζει στη Λευκωσία και Πάφο έκθεση σύγχρονης 
τέχνης, συνέδριο και σειρά από παράλληλες δράσεις µε 
τη συµµετοχή µεγάλου αριθµού καλλιτεχνών από την 
Κύπρο και τον διεθνή χώρο.  Στη Σπηλιά της Φάµπρικας 
η Chiharu Shiota δηµιούργησε την εικαστική 
εγκατάσταση "Διαπερνώντας τη Γραµµή" . Οργάνωση: 
Ίδρυµα Πιερίδη. Επιµέλεια: Δρ Γιάννης Τουµαζής. 

¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

UNTIL 25 NOVEMBER 2017

Terra Mediterranea: In Action

Visual Arts
The European Capital of Culture – Pafos2017 
organises, in Nicosia and Pafos, a contemporary art 
exhibition, a conference and a series of parallel events, 
with the participation of a large number of artists from 
Cyprus and abroad.  In Fabrica’s Cave, artist Chiharu 
Shiota has completed her installation A Walk through 
the Line. Organised by: Pierides Foundation. Curated 
by: Dr Yiannis Toumazis.

Free entrance

ª¦¸¤¹° ¼°»¦Ä¹º°ª, ¦°¼Ãª
º°ªÆÄÃ ¦°¼ÃË

NIMAC ¢¸»ÃÆ¹ºÃ º¶ÁÆÄÃ Æ¶ÌÁ¿Á ¤¶Ëº¿ª¹°

FABRICA'S CAVE, PAFOS
PAFOS CASTLE

NIMAC [NICOSIA MUNICIPAL ARTS CENTRE]

»¶ÌÄ¹ ª°µµ°ÆÃ 30 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

On Target

Έκθεση
Ένα έργο του Πάφος2017, µε θέµα τον πόλεµο και τη 
βία. Η αρχική ιδέα βασίζεται στο έργο «Ανθρώπινοι 
Στόχοι», του Κύπριου εικαστικού Ρήνου Στεφανή. 
Η Κύπρος περιβάλλεται από χώρες που υποφέρουν 
εξαιτίας των πολεµικών συγκρούσεων και έχει βιώσει 
η ίδια την εµπειρία του πολέµου και των προσφύγων. 
Στρατιωτικοί στόχοι, οδοφράγµατα και η Νεκρή Ζώνη, 
αποτελούν εικόνες που µας θυµίζουν διαρκώς τον 
πόλεµο. Παρόµοιες εικόνες απαντώνται σε πολλά µέρη 
του κόσµου και αποτελούν θέµα της έκθεσης.  
Η γνωστή Γερµανίδα ιστορικός τέχνης Inge Baecker, 
µε βοηθό της στην επιµέλεια την εικαστικό Susan 
Vargas, προσκάλεσε τους καλλιτέχνες Tammam 
Azzam, Molitor & Kuzmin, Ulrike Rosenbach και Ρήνο 
Στεφανή να συµµετάσχουν στην έκθεση. Η έκθεση 
περιλαµβάνει επίσης έργα του Wolf Vostell.

¢¸»ÃÆ¹º¸ ¦¹Á°ºÃ£¸º¸ ¦°¼ÃË
¿Ä¶ª ¤¶¹ÆÃËÄ¡¹°ª:

¢¶ËÆ¶Ä° & ¦°Ä°ªº¶Ë¸, 9:00 - 13:00 & 17:00 - 19:00
ÆÄ¹Æ¸, Æ¶Æ°ÄÆ¸, ¦¶»¦Æ¸ º°¹ ª°µµ°ÆÃ, 10:00 - 13:00

¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

UNTIL SATURDAY 30 SEPTEMBER 2017

On Target

Exhibition
On Target is an ambitious project of Pafos2017 on war 
and violence. The original idea is based on the work 
"Human Targets" by the Cypriot visual artist Rinos 
Stefani. Cyprus is surrounded by countries  in conflict 
and has itself gone through the experience of war and 
refugees. Military targets, check points and the Buffer 
Zone are there to constantly remind us of this violence. 
Similar situations are being experienced in many 
places around the world. The curator of the project, 
prominent German art historian Inge Baecker, with 
the assistance of the visual artist Susan Vargas, invited 
the artists Tammam Azzam, Molitor & Kuzmin, Ulrike 
Rosenbach and Rinos Stefani to contribute to this 
exhibition. The exhibition also features works by Wolf 
Vostell, one of the most influential artists of 
contemporary art and a pioneer of  the Happenings 
and Fluxus movements.

PAFOS MUNICIPAL GALLERY
OPENING HOURS:

MONDAY & FRIDAY, 9:00 - 13:00 & 17:00 - 19:00
TUESDAY, WEDNESDAY, THURSDAY & SATURDAY, 10:00 - 13:00

Free entrance

MEXÄ¹ 3 ª¶¦Æ¶»µÄ¹ÃË 2017

¶ùòöðáûëÛ÷ »áôéÛ÷ óôèî IáðöîÝá
¸ ¹áðöîÝá óÜíåòá

Φωτογραφία
Από το 1999, το πρόγραµµα αυτό προσκαλεί 
φωτογράφους από δύο Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές 
Πρωτεύουσες στην Ιαπωνία, προκειµένου να 
καταγράψουν εικόνες από διαφορετικές περιοχές της 
χώρας, µε θέµα τον τρόπο ζωής των κατοίκων. Έτσι, 
ιδιαίτερες πτυχές της καθηµερινής ζωής της Ιαπωνίας 
καταγράφονται από τον κάθε φωτογράφο, σε έργα που 
διαφοροποιούνται δραστικά από τα στερεότυπα ή τις 
συνήθεις εικόνες των µέσων µαζικής ενηµέρωσης.
Στο τέλος κάθε εγχειρήµατος, όλες οι φωτογραφίες 
τοποθετούνται σε µουσεία της Ιαπωνίας. Το 2017, στο 
πλαίσιο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
Πάφος2017, συµµετέχουν ο Ergenc Mehmet 
Korkmazel και ο Κωνσταντίνος Ταλιώτης σε 
καλλιτεχνική επιµέλεια Mikiko Kikuta.
Με την υποστήριξη και συνεργασία του Πολιτιστικού 
οργανισµού EU-Japan Fest Japan Committee.

¦°¤¹° ¸¤¶ºÆÄ¹º¸ 16:00 - 19:00

¶Ýóïäï÷ åìåàõåòè

UNTIL 3 SEPTEMBER 2017

European Eyes on Japan
Japan Today

Photography
Starting from 1999, the programme has been inviting 
photographers from two European Capitals of 
Culture to Japan, in order to document images of 
people’s way of living in different areas of the 
country. Thus, particular aspects of everyday life in 
Japan are recorded by each photographer, in works 
that are drastically differentiated from stereotypes 
or the usual images of the media. At the end of each 
project, all photographs are exhibited in museums 
in Japan. For 2017, and in the framework of the 
European Capital of Culture – Pafos2017, the 
participating photographers are Ergenc Mehmet 
Korkmazel and Constantinos Taliotis, while the 
exhibition is curated by Mikiko Kikuta.
With the support and collaboration of the Cultural 
Organisation EU-Japan Fest Japan Committee.

PALIA ILEKTRIKI 16:00 - 19:00

Free entrance
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