ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
DOCUMENTARY SCREENING PROGRAMME

18:30 | 50΄
ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

H ιστορία του ξενοδοχείου DOME

ΤΕΤΑΡΤΗ | WEDNESDAY > 19/9/2018
17:00

|

31΄

ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

Θεόφιλος-Κκάσιαλος, Δύο Λαϊκοί Ζωγράφοι
Γιώργος Κούμουρος, Φώτης Γαρυφαλάκης | Κύπρος, Ελλάδα
Συμπαραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
Ελλάδας
Στην παρουσία του σκηνοθέτη Γιώργου Κούμουρου.
Η ταινία αναδεικνύει βασικά στοιχεία της προσωπικότητας των δύο ζωγράφων, του
Θεόφιλου από την Ελλάδα και του Κκάσιαλου από την Κύπρο, και τα κοινωνικά ιστορικά στοιχεία της εποχής που τη διαμόρφωσαν.

Theofilos-Kkashialos, Two Naïve Painters
George Koumouros, Fotis Garifalakis | Cyprus, Greece
Coproduced by: Cyprus Pedagogical Institute and Greek Educational TV
In the presence of the director, George Koumouros.
The film highlights key elements of the personality of the two artists, Theofilos from
Greece and Kkashialos from Cyprus, as well as the social-historical elements of the
era that shaped it.
17:35 | 18΄
ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

Κ.Π.Καβάφης: Εγκλεισμός και Παγίδευση
Γιώργος Κούμουρος | Κύπρος
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Στην παρουσία του σκηνοθέτη.
Στο δραματοποιημένο αυτό ντοκιμαντέρ συναντάμε μέσα από την καβαφική ποίηση
την πορεία του ηθελημένου εγκλεισμού στα τείχη της ψυχής και τη βύθιση σε ένα
τραυματικό παρελθόν. Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε σε πραγματικούς χώρους της πόλης
όπου έζησε, εμπνεύστηκε και δημιούργησε ο ποιητής.

K.P.Cavafy: Enclosure and Entrapment
Giorgos Koumouros | Cyprus
Produced by: Cyprus Pedagogical Institute
In the presence of the director, George Koumouros.
In this dramatized documentary we confront, through the Cavafian poetry, the evolution of the willful enclosure within the walls of one’s soul and the sinking into
a traumatic past. The documentary was filmed in the poet’s real-life town areas,
where he was inspired and created his work.
18:00 | 26΄
ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

Σεφέρης-Διαμαντής, Ο Κόσμος της Κύπρου
Γιώργος Κούμουρος, Φώτης Γαρυφαλάκης | Κύπρος, Ελλάδα
Συμπαραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
Ελλάδας
Στην παρουσία του σκηνοθέτη Γιώργου Κούμουρου.
Η ταινία προβάλλει το έργο των Γιώργου Σεφέρη και Αδαμάντιου Διαμαντή, στο μέρος
εκείνο που αποτελεί σύνθεση και διύφανση εμπνευσμένη από τον κόσμο της Κύπρου.
Στόχος του ντοκιμαντέρ είναι να αναδείξει την πανανθρώπινη διάσταση που αποκτά
ο αγώνας των μικρών λαών για το δίκαιο, αλλά και το ριψοκίνδυνο και αβέβαιο των
ανθρώπινων αποφάσεων μέσα στο ιστορικό συγκείμενο και στην προοπτική του
χρόνου.

Seferis-Diamantis, The World of Cyprus
George Koumouros, Fotis Garifalakis | Cyprus, Greece
Coproduced by: Cyprus Pedagogical Institute and Greek Educational TV
In the presence of the director, George Koumouros
This film portrays the work of poet George Seferis and painter Adamantios Diamantis, focusing specifically on their work inspired by the world of Cyprus. The documentary aims to highlight the universal dimension of the struggle for justice, as well
as the unpredictable ways that historic decisions can unfold over time.
18:45 | 48΄
ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛI - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

GAZA 36mm
Khalil AlMozian | Παλαιστίνη
Μέσα από τις κινηματογραφικές αίθουσες στη κατεχόμενη Γάζα, οι εγκλωβισμένοι
κάτοικοί της είχαν την ευκαιρία να δουν τον έξω κόσμο. Ένας ξεχωριστός
κινηματογραφικός κώδικας που αντικατοπτρίζει την καταστροφή και τη ζημιά που
υπέστησαν οι κινηματογραφικές αίθουσες, για ιδεολογικούς και κοινωνικούς λόγους.

GAZA 36mm
Khalil AlMozian | Palestine
The enclaved citizens of the occupied Gaza got glimpses of the outside world
through the cinema theaters. A special cinematographic code that reflects the state
of destruction and damage of the cinema theaters due to ideological and social
reasons.
20:30 | 50΄
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΚΑΛΙ, ΣΚΑΛΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ και ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
SKALI AMPHITHEATER - EVENING SCREENING ZONE and MUSIC CONCERT

Μεταλείο Αμιάντου:Παρελθόν, Παρόν και Μέλλον
Πασχάλης Παπαπέτρου | Κύπρος
Παραγωγή: Τμήμα Δασών.
Στην παρουσία του σκηνοθέτη.
Η Κύπρος ήταν σημαντικός παραγωγός αμιάντου κατά τους Κλασσικούς αλλά ιδιαίτερα
τους Ελληνο-Ρωμαϊκούς χρόνους. H νεότερη μεταλλευτική δραστηριότητα άρχισε το
1904 και το μεταλλείο Αμιάντου κατέστη το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο μεταλλείο
της Κύπρου με τεράστια οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική συμβολή στην
ανάπτυξη του τόπου. Σε αυτό εργάστηκαν χιλιάδες άνθρωποι από όλo το νησί, που το
μετέτρεψαν σε μια οργανωμένη πολιτεία με κοινοτική αρχή, εκκλησία, νοσοκομείο,
καταστήματα και σχολείο.

Amiantos Mine: Past, Present and Future
Paschalis Papapetrou | Cyprus
Produced by: the Department of Forests.
In the presence of the director.
Cyprus was an important asbestos producer during the classical and particularly
the Greco-Roman times. The modern mining activity started in 1904 and the asbestos mine became the largest and most multitudinous mine in Cyprus with huge
economic, technological and social contribution to the development of the island.
Thousands of people from all parts of the island worked there thus turning the place
into an organized town with a Community Council, a church, a hospital, a school
and shops.

ΠΕΜΠΤΗ | THURSDAY > 20/9/2018
17:00 | 48΄
ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

Άργιλος, Νερό και Φωτιά: Μια σχέση αιώνων
Γιώργος Κούμουρος, Φώτης Γαρυφαλάκης | Κύπρος, Ελλάδα
Συμπαραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση
Ελλάδας
Στην παρουσία του σκηνοθέτη Γιώργου Κούμουρου.
Η ταινία παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη της κεραμικής στην Κρήτη και στην Κύπρο
από την προϊστορική περίοδο ως σήμερα. Μέσα από την πορεία αυτή αναδεικνύονται
τα κοινά πολιτιστικά στοιχεία των δύο νησιών.

Clay, Water and Fire: A centuries’ old bond
George Koumouros, Photis Garyfalakis | Cyprus, Greece
Coproduced by: Cyprus Pedagogical Institute and Greek Educational TV
In the presence of the director, George Koumouros.
The film presents the historical development of ceramics in Crete and Cyprus from
prehistoric times until today. Through this progression, the common cultural elements of the two islands are highlighted.

Singe Cerkezoglou | Κύπρος
Στην παρουσία της σκηνοθέτιδας.
Με μια ιστορία πάνω από 80 χρόνων, το ξενοδοχείο Dome είναι ένα από τα σημαντικότερα
σύμβολα της πόλης της Κερύνειας, μετά το Κάστρο και το λιμανάκι. Το Dome, με τη
θλιβερή αλλά περήφανη ιστορία του, μένει αθάνατο μέσα από αυτό το ντοκιμαντέρ.

The history of DOME hotel
Singe Cerkezoglou | Cyprus
In the presence of the director.
With a history of more than 80 years, Dome Hotel is one of the most important symbols
of the city of Kyrenia following the Kyrenia Castle and the harbour. Dome Hotel, along
with its sad but proud story, has been immortalized through this documentary.
20:30 | 43΄
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΚΑΛΙ, ΣΚΑΛΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
SKALI AMPHITHEATER - EVENING SCREENING ZONE

Το Κυπριακό Μουσείο
Γιώργος Κούμουρος | Κύπρος
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Στην παρουσία του σκηνοθέτη.
Η ταινία παρουσιάζει τη δημιουργία του πρώτου αρχαιολογικού μουσείου της Κύπρου στα
τέλη του 19ου αιώνα, στη Λευκωσία, και τη μετέπειτα ίδρυση του Κυπριακού Μουσείου
στις αρχές του 20ου αιώνα. Διανθισμένη με πλούσιο αρχειακό υλικό της εποχής, η ταινία
αναδεικνύει ταυτόχρονα την ιστορική πορεία του νησιού ανά τους αιώνες.

Cyprus Museum
Giorgos Koumouros | Cyprus
Produced by: Cyprus Pedagogical Institute
In the presence of the director.
The film portrays the creation of the first archaeological museum of Cyprus in the late
19th century, in Lefkosia, and the later establishment of the Cyprus Museum in the
early 20th century. Enriched with archival material of the time, the film depicts the
historical development of the island.
21:30 | 52΄
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΚΑΛΙ, ΣΚΑΛΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
SKALI AMPHITHEATER - EVENING SCREENING ZONE

To Μουσείο του Λούβρου στο Άμπου Ντάμπι
Γαλλία
Παραγωγή: ARTE
Χορηγός προβολής: INSTITUT FRANÇE de CHYPRE
Στα Γαλλικά με Ελληνικούς υπότιτλους
Το ντοκιμαντέρ περιγράφει την αρχιτεκτονική και πολιτιστική περιπέτεια της δημιουργίας
του μουσείου του Λούβρου στο Άμπου Ντάμπι. Ρίχνουμε μια κλέφτη ματιά στη δημιουργία
του διεθνούς αυτού μουσείου, μιας πρωτοβουλίας του αρχιτέκτονα Jean Nouvel.

Louvre Abou Dhabi (the)
France
Produced by: ARTE
Screening sponsor: INSTITUT FRANÇE de CHYPRE
French Narration with Greek Subtitles
This documentary recounts the architectural and cultural adventure of the construction of the Louvre Abu Dhabi museum. We take a behind-the-scenes look at the creation of the universal museum, initiated by architect Jean Nouvel.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | FRIDAY > 21/9/2018
17:00 | 52΄
ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛI, ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI, AFTERNOON SCREENING ZONE

Μέσα από συνεντεύξεις και αρχειακό υλικό αναδεικνύονται η θεματολογία, οι χώροι
δημιουργίας, τα μουσικά όργανα, τα είδη των χορών, ο τρόπος εκμάθησης και η σχέση
μεταξύ μουσικού και χορευτή. Επιπλέον, με σύντομη ιστορική αναδρομή παρουσιάζεται η
εξέλιξη της παραδοσιακής μουσικής και των χορών μέχρι τις μέρες μας.

Traditional Muse - Music and Dance of Cyprus
Anna Tsiarta | Cyprus
Produced by: Cyprus Pedagogical Institute
In the presence of the director.
Thematic areas, production places, musical instruments, types of dance, method of
learning, and the relationship between musician and dancer are portrayed through
interviews and archival material. Additionally, the evolution of traditional music and
dance to this day is presented through a brief historical retrospection.
21:30 | 52΄
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΚΑΛΙ, ΣΚΑΛΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
SKALI AMPHITHEATER - EVENING SCREENING ZONE

Το Μυστικό Ταξίδι του Αγίου Βαλεντίνου
Γιάννης Ξηρουχάκης | Ελλάδα
Παραγωγή: STORYDOCS. Στην παρουσία του σκηνοθέτη Γιάννη Ξηρουχάκη.
Χορηγός προβολής: AEGEAN DOCS Festival
Στην ταινία παρακολουθούμε έναν αρχιεπίσκοπο, ένα ιστορικό και μια αρχαιολόγο
να απαντούν στα ερωτήματα και βλέπουμε τις ανακαλύψεις τους σε μια ερειπωμένη
εκκλησία, σε οικογενειακούς τάφους και σε ιδιωτικά αρχεία. Αναζητώντας τα ίχνη του
Αγίου Βαλεντίνου στη Μυτιλήνη, οι τρείς πρωταγωνιστές του ντοκιμαντέρ ζωντανεύουν τη
χρυσή εποχή της κοσμοπολίτικης Λέσβου στις αρχές του 20ού αιώνα.

Saint Valetine’s Secret Trip
Ioannis Xirouchakis | Greece
Produced by: STORYDOCS. In the presence of the director, Ioannis Xirouchakis.
Screening Sponsor: AEGEAN DOCS Festival
In the film we watch the efforts of three people, a senior clergyman, a historian and
an archaeologist, to answer these questions and their discoveries in an abandoned
church in Mytilene. Tracing Saint Valentine’s secret trip to Mytilene, the three protagonists reconstruct the Belle Époque of Lesvos at the beginning of the 20th century.

ΣΑΒΒΑΤΟ | SATURDAY > 22/9/2018
17:00 | 52΄
ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

Λευκαρίτικο Κέντημα
Πασχάλης Παπαπέτρου | Κύπρος
Συμπαραγωγή: ΑΝΑΔΥΣΗ ΦΙΛΜΣ και Πoλιτιστικές Υπηρεσίες ΥΠΠ
Στην παρουσία του σκηνοθέτη.
Το λευκαρίτικο αποτελεί το χαρακτηριστικότερο είδος κυπριακού κεντήματος με τη φήμη
του να φτάνει και στις πέντε ηπείρους. Μέσα από μια μακρόχρονη οπτικοακουστική
αποτύπωση η ταινία επιχειρεί μια καταγραφή της τέχνης του λευκαρίτικου κεντήματος
μέσα από τις μαρτυρίες μερικών από τις αξιολογότερες εν ζωή κεντήτριες του λευκαρίτικου
κεντήματος.

Lefkara Lace
Paschalis Papapetrou | Cyprus
In the presence of the director.
Coproduced by: ANADYSIS FILMS and Cultural Services.
Lefkara Lace is the most characteristic kind of Cypriot embroidery, with its reputation
having transcended the narrow geographical confines of our island. Through intense
research and filming the documentary portrays the art of the Lefkara laces through the
testimony and experiences of some of the most remarkable living embroiders of their
kind. The inclusion of Lefkara Lace in UNESCO’s Intangible Cultural Heritage List acts
as confirmation of its value, but also as a challenge to keep it alive through adapting it
to the givens of modern times.

18:00 | 22΄
ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛI - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

A documentary for one press that was never found
Charalampos Margaritis & Yiannis Sakelis | Cyprus
The documentary follows two artists from Paphos, in their quest to find the printmaking press which was once housed in the Cultural Center of the city. Following rumours
and testimonials, they get lost in the labyrinth of the management of cultural objects
from many different public service sectors.
18:30 | 42΄
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΚΑΛΙ, ΣΚΑΛΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
SKALI AMPHITHEATER - EVENING SCREENING ZONE

Κυπριακή Μεσαιωνική Εμφυαλωμένη Κεραμική
Πασχάλης Παπαπέτρου | Κύπρος
Παραγωγή: ΑΝΑΔΥΣΗ ΦΙΛΜΣ
Στην παρουσία του σκηνοθέτη.
Στην Μεσαιωνική Κύπρο, στις αρχές του 13ου αιώνα, και ενώ το νησί βρίσκεται ήδη
υπό την κυριαρχία των Λουζινιανών, εμφανίζεται ένα καινούριο είδος κεραμικής, που
χαρακτηρίζεται από μια ιδιαίτερη και όμορφη διακόσμηση με κυρίαρχα χρώματα το καφέ
– κίτρινο και το πράσινο. Η στιλπνή υαλωμένη επιφάνεια που διακρίνει το είδος αυτό τής
Κεραμικής της προσέδωσε τον χαρακτήρα εμφυαλωμένη.

Cypriot Medieval Glazed Pottery
Paschalis Papapetrou | Cyprus
Produced by: ANADYSIS FILMS
In the presence of the director.
In Medieval Cyprus, at the beginning of the 13th century, when the island was already
under the Frankish Lusignan dynasty, a new kind of pottery appeared, characterised
by a distinctive and attractive decoration with predominant colours being brown, yellow and green. The characteristic bright glazed surface of the pottery gave it its name.
20:30 | 68΄
ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

Πέντε καλά γλιάφια... τρία φράγκα
Δημήτρης Τράγκαλος | Ελλάδα
Παραγωγή: Δημήτρης Τράγκαλος. Στην παρουσία του σκηνοθέτη.
Ένα βιβλίο και ένα παιδικό ημερολόγιο γίνονται αφορμή να αναπολήσει ο σκηνοθέτης
όμορφες παιδικές στιγμές που έζησε στον αρχαιολογικό χώρο της Ελάτειας στην αρχή της
δεκαετίας του ’60. Αρχίζει λοιπόν να γράφει μια αληθινή ιστορία, ξεκινώντας ένα μικρό
οδοιπορικό με έναν από τους παλιούς του φίλους.

21:45 | 57΄
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΚΑΛΙ , ΣΚΑΛΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
SKALI AMPHITHEATER - EVENING SCREENING ZONE

Μαζί και Χωριστά

Anastasia Charalambous Barnfather | UK
Produced by: REELTIME PICTURES
In the presence of the director.
Travel back in time to a bygone industrial age … when the sound and smell of steam
locomotives crossing Cyprus from Famagusta, through Nicosia and Morphou to Evrychou was anticipated by excited passengers and villagers alike! With the use of unique
archive photographs, film and recreations to bring the past to life.

Maren Wickwire | Κύπρος, ΗΠΑ
Παραγωγή: MANIFEST MED
Όταν η Guil Ann φτάνει στην Κύπρο για να ακολουθήσει τα βήματα της μητέρας της ως
οικιακής βοηθού, οι δυο γυναίκες ξανασυναντιούνται για πρώτη φορά μετά από μια
δεκαετία. Ως μέρος του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού φιλιππινέζων που εργάζονται
στο εξωτερικό, η Carren έζησε τα περισσότερα χρόνια της ενήλικης ζωής της μακριά από
τα παιδιά της. Λίγους μήνες μετά, απρόσμενα γεγονότα οδηγούν στnν απέλαση της Carren
και στη διάλυση της προσδοκίας των δυο γυναικών για ένα καλύτερο κοινό μέλλον.

Άννα Τσιάρτα | Κύπρος
Παραγωγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
Στην παρουσία της σκηνοθέτιδας.

Ημερήσια τιμή εισιτηρίου για είσοδο σε όλες τις προβολές (απογευματινή και νυκτερινή ζώνη): €5 / ημερησίως. Εκπτωτικό εισιτήριο εισόδου που ισχύει για όλες τις προβολές και τις πέντε ημέρες του
φεστιβαλ: €15. Εισιτήρια μπορείτε να προμηθεύεστε από τους χώρους προβολής: Για την απογευματινή ζώνη, στις Σπηλιές Σκαλί. Για τη νυκτερινή ζώνη, στο Αμφιθέατρο Σκαλί. Για προαγορά
εκπτωτικών εισιτηρίων τηλεφωνείστε επίσης στο: 99694407

Πασχάλης Παπαπέτρου | Κύπρος
Παραγωγή: Μουσείο Κυπριακών Τροφίμων και Διατροφής
Η χαρουπιά (κερατέα) αποτελούσε ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά είδη δέντρων της
Κύπρου και η επεξεργασία του καρπού της (χαρούπι) υπήρξε για πολλά χρόνια βασική
δραστηριότητα της κυπριακής οικονομίας και χαρακτηριστικό στοιχείο της κυπριακής
διατροφής. Με στόχο τη διάσωση της μνήμης του παρελθόντος, το Μουσείο Κυπριακών
Τροφίμων και Διατροφής κατέγραψε τις παραδοσιακές πρακτικές που συνδέονται με τη
συγκομιδή, την επεξεργασία και το εμπόριο χαρουπιών στην Ανώγυρα Λεμεσού.

Keratea
Paschalis Papapetrou | Cyprus
Produced by: Cyprus Food Virtual Museum
The carob tree (Ceratonia siliqua) was one of the most representative species of trees
in Cyprus, and the processing of its fruit (carob) used to be in the center of the Cypriot
economy as well as a characteristic element of the Cypriot diet. Aiming to save the
memory of the past, the Cyprus Food Virtual Museum recorded the traditional practices connected with the harvest, the processing and the trading of carobs in the village
of Anogyra, Limassol.

Nicolas Iordanou & Sylvia Nicolaides | Cyprus
The documentary recorded the creation of a bridge between children from the two
communities in Paphos and Kyrenia, through the art of Cementography. Learning this
Cypriot art, the children jointly created their works, using materials (sand, pebbles)
from the each side of the barricade.

Memories of the Cyprus Railway

Παραδοσιακή Μούσα - Μουσική και Χοροί της Κύπρου

Κερατέα

Common Ground

Dimitris Trangalos | Greece
Production: Dimitris Trangalo. In the presence of the director.
A book and a diary from childhood become the triggering event for the director to
reminisce beautiful moments of that childhood that he lived in the archaeological site
of Elatia in the early 60’s. Hence, he starts to write a true story, setting off a small tour
with one of his old friends.

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΚΑΛΙ, ΣΚΑΛΙ - ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
SKALI AMPHITHEATER - EVENING SCREENING ZONE

ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

Rastislav Durman | Serbia
Produced by: Media Art, Serbia
The Late Stone Age settlement Bordjosh, situated on the bank of the Tisza river, Vojvodina, Serbia, around 5200 B.C. and about 4450 B.C., was home to some four thousand people. That may not seem many, but if you consider that the earth’s total population at the time was between eight and ten million, then, in comparison with today,
we’re talking about the equivalent of a city with three million inhabitants. So, Bordjosh
was once what Berlin, Madrid or Buenos Aires are today.

Five good gliafia... three drachmas

20:30 | 36΄

18:00 | 33΄

Bordjosh, a 7,000 Year old Mystery

ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

Αναστασία Χαραλάμπους Βarnfather | Ηνωμένο Βασίλειο
Παραγωγή: REELTIME PICTURES
Στην παρουσία της σκηνοθέτιδας.
Ταξιδεύουμε πίσω στο χρόνο, σε μια βιομηχανική εποχή, όταν ο ήχος και η μυρωδιά του καπνού
των ατμομηχανών δημιουργούσε ενθουσιασμό στους επιβάτες αλλά και στους κατοίκους των
χωριών. Μέσω μοναδικού αρχειακού υλικού, φωτογραφικού αλλά και κινηματογραφικού, και
μέσω αναπαραστάσεων, το παρελθόν ζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας!

Lyceum student documentary films | Cyprus
Five 10-minute historical and ethnographical documentaries, produced by groups of
lyceum students, from the UNESCO associated schools in Cyprus who participated in
the educational documentary production workshops, organized by AEI Cinefest last
spring, in collaboration with the Cyprus National Commission for Unesco, with the
support of the Bank of Cyprus Cultural Foundation.

ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

19:00 | 30΄

Αναμνήσεις από τον Κυπριακό Σιδηρόδρομο

Ντοκιμαντέρ μαθητών Λυκείων | Κύπρος
Πέντε 10λεπτα ντοκιμαντέρ ιστορικού και εθνογραφικού ενδιαφέροντος, που έχουν
παραχθεί από ομάδες μαθητών Λυκείων που έλαβαν μέρος στα εκπαιδευτικά εργαστήρια
παραγωγής ντοκιμαντέρ, που οργάνωσε τον περασμένο Μάρτιο και Απρίλιο το AEI
CineFest Φεστιβάλ, σε συνεργασία με το Δίκτυο Εταιρικών Σχολείων UNESCO Κύπρου
και με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Ιδρύματος Τραπέζης Κύπρου.

Rastislav Durman | Σερβία
Παραγωγή: Media Art, Serbia
Ο νεολιθικός οικισμός Bordjosh, στις όχθες του ποταμού Tisza κοντά στις εκβολές
του Danube στη Σερβία απαριθμούσε περίπου 4000 κατοίκους μεταξύ 4850 – 4700
π.Χ. Αν αναλογιστούμε ότι εκείνη την εποχή ο πληθυσμός της γης ήταν μεταξύ 8 – 10
εκατομμύρια, τότε, αν συγκρίνουμε με σημερινά δεδομένα, μιλάμε για το αντίστοιχο μιας
σημερινής πόλης των τριών εκατομμυρίων. Το Bordjosh λοιπόν ήταν ό,τι είναι σήμερα το
Βερολίνο, η Μαδρίτη ή το Μπουένος Άιρες!

Χαράλαμπος Μαργαρίτης και Γιάννης Σακέλης | Κύπρος
Το ντοκιμαντέρ περιγράφει τις προσπάθειες δύο καλλιτεχνών από την Πάφο να βρουν
το πιεστήριο χαρακτικής που κάποτε στεγαζόταν στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών της
πόλης. Ακολουθώντας φήμες και μαρτυρίες, χάνονται στο λαβύρινθο της διαχείρισης
πολιτιστικών αγαθών από πολλές και διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.

ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

5 Χ 10΄

18:30 | 20΄

Ένα ντοκιμαντέρ για μια πρέσσα που δεν βρέθηκε ποτέ

18:00 | 55΄

ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONE

Bordjosh, Ένα Μυστήριο 7,000 Χρόνων

Ελένη Κωνσταντινίδου | Ελλάδα
Στην παρουσία της σκηνοθέτιδας.
Tο ντοκιμαντέρ παρακολουθεί και καταγράφει τις εθνολογικές, κοινωνιολογικές και
πολιτισμικές μεταβολές των κατοίκων της περιοχής στο πέρασμα του χρόνου φτάνοντας
σταδιακά στα πρόσφατα γεγονότα στο Πάρκο Γκεζί. Συνοψίζει με την καταπάτηση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από την εξουσία και κλείνει το ταξίδι αυτό με τα ερωτήματα που
εγείρονται σχετικά με το ρόλο της Τουρκίας στην εύφλεκτη περιοχή της Μέσης Ανατολής.
Eleni Constantinides | Greece
In the presence of the director.
With English, Greek and Turkish subtitles
The Documentary follows the Ethnological, Sociological and Cultural shifts of the population in Asia Minor, through the centuries, specifically, from the 15th ct. B.C., up to
today. It begins with the ancient Greek populations’ movement, Aeolians, Ionians and
Dorians, to the Aegean Coast region, as well as to the Black Sea, and continues with
the multiple political, religious and cultural changes that took place in this area. Finally, it discusses the present situation in Turkey and the justified questions that arise
regarding the future of the region.

17:00 | 5X10΄ (50΄)

5 X 10΄

Η Σιωπή της Μικράς Ασίας

The Silence of Asia Minor

ΚΥΡΙΑΚΗ |SUNDAY > 23/9/2018

Together Apart
Maren Wickwire | Cyprus, USA
Produced by: MANIFEST MEDIA
When Guil Ann arrives on the Mediterranean island Cyprus to join her mother as
domestic worker, the women reunite for the first time in over a decade. Joining the global
workforce of Filipinas abroad, Carren spent most of her adult life apart from her children.
Only months later, unexpected events lead to Carren’s deportation and challenge both
women to confront their precarious dreams for togetherness and a better future.

Common Ground
Νικόλας Ιορδάνου και Σύλβια Νικολαΐδου | Κύπρος
Το ντοκιμαντέρ κατέγραψε τη δημιουργία μιας γέφυρας ανάμεσα σε παιδιά από τις κοινότητες
της Πάφου και της Κερύνειας μέσω της τέχνης της Τσιμεντογραφίας. Μαθαίνοντας αυτή
την, κατ’ εξοχήν, κυπριακή τεχνική, τα παιδιά δημιούργησαν τα έργα τους από κοινού,
χρησιμοποιώντας υλικά (άμμο, πέτρες) από την άλλη πλευρά του οδοφράγματος.

19:00 | 20΄
ΣΠΗΛΙΕΣ, ΣΚΑΛΙ - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
CAVES, SKALI - AFTERNOON SCREENING ZONΕ

The Alien Trail
Νικόλας Ιορδάνου και Σύλβια Νικολαΐδου | Κύπρος
Στην παρουσία των σκηνοθετών.
Ένα ντοκιμαντέρ που ακολούθησε τέσσερις φωτογράφους που κατέγραψαν με τον φακό
τους, τους μετανάστες και πρόσφυγες που ζουν στην Κύπρο. Οι φωτογράφοι Antoine
d’Agata, Bieke Depoorter, Νικόλας Ιορδάνου και Νίκος Οικονομόπουλος δίνουν τη
δική τους μαρτυρία, μοιράζονται την εμπειρία τους αλλά και τα ηθικά διλήμματα που
αντιμετωπίζουν φωτογραφίζοντας τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση.

The Alien Trail
Nicolas Iordanou & Sylvia Nicolaides | Cyprus
In the presence of the directors.
A documentary following four photographers who captured with their lens the migrant
and refugee population in the Mediterranean island of Cyprus. Photographers Antoine
d’Agata, Nicolas Iordanou, Bieke Depoorter and Nikos Economopoulos give their own
testimony, share their experience and ethical dilemmas on how to document from their
perspective, the migrant/refugee crisis.
20:00 | 75΄
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΣΚΑΛΙ , ΣΚΑΛΙ | ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΝΗ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
VENUE > SKALI AMPHITHEATER |EVENING SCREENING ZONE and MUSIC CONCERT

Αναζητώντας την Φετινέ
Yeliz Shukri | Κύπρος
Συμπαραγωγή: ΤΕΤΡΑΚΤΥΣ ΦΙΛΜΣ με ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΙΝΑΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΚΥΠΡΟΥ
Χορηγός προβολής: AUSTRALIAN HIGH COMMISSION IN CYPRUS
Στην παρουσία της σκηνοθέτιδας και της πρωταγωνίστριας.
Η θλιβερή ιστορία μεγάλου αριθμού κοριτσιών από την Τ/Κυπριακή κοινότητα που
παντρεύτηκαν Άραβες σε νεαρή ηλικία, αναδύεται στην επιφάνεια όταν η Pembe
Mentesh, Κύπρια γεννημένη στην Αυστραλία, με την επανεγκατάσταση της στη Κύπρο
αρχίζει την έρευνα του εντοπισμού της αγνοούμενης αδελφής του παππού της, Fetine
Memish, η οποία υποχρεώθηκε να παντρευτεί στα 14 της ένα Παλαιστίνιο και να φύγει
από την Κύπρο χωρίς ποτέ να δώσει σημεία ζωής.

Missing Fetine
Yeliz Shukri | Cyprus
Coproduction: TETRAKTYS FILMS with the CYPRUS CINEMA ADVISORY COMMITTE
Screening sponsor: AUSTRALIAN HIGH COMMISSION IN CYPRUS
At the presence of the director and main character.
Forced to marry at a young age, Fetine Memish left for Palestine and never saw her
family or homeland again. Her plight and that of around a thousand other girls from the
Muslim community of Cyprus who left under similar circumstances is explored when
Pembe Mentesh, her brother’s grand-daughter, begins a search to find her.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ > 19/09/0218
11:00 Διάλεξη: ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥΡΓΙΚΗΣ ΛΙΒΑΔΙΩΝ,
Δρ Ιωσήφ Χατζηκυριάκος
12:00	Διάλεξη: Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, Δρ Λίνα Κασσιανίδου
ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
10:00 Διάλεξη: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ, Δώρος Δημητρίου
11:00	Παρουσίαση Χρηματοδοτικών προγραμμάτων MEDIA & CULTURE,
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ, Δρ Στέλιος Στυλιανού
12:00	Παρουσίαση πλαισίου υποστήριξης Ο/Α Βιομηχανίας από το Υπουργείο Ψηφ.
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης, Ελλάδα
13:00 Συζήτηση: Κυπριακό Ντοκιμαντερ: Οι προοπτικές ανάπτυξής του.
ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ
ΠΕΜΠΤΗ > 20/09/2018 / 10:00-11:00, Κυπριακό Μουσείο
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ > 21/09/2018 / 10:00-11:00, Κέντρο Εικαστικών Τεχνών και Έρευνας (CVAR)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ > 21/09/2018 / 11:30-13:00, Μουσείο Ιστορίας της Κυπριακής
Νομισματοκοπίας και το Μουσείο Συλλογής Γεωργίου και Νεφέλης Τζιάπρα Πιερίδη
ΚΥΡΙΑΚΗ > 23/09/2018 / 10:00 - 11:00, Χοιροκοιτία
			
12:00 - 13:00, Ιερό Αφροδίτης, Παλαίπαφος
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ > 20/09/2018 / 09:00 - 11:00, Γνωριμία με το Λαϊκό μας Πολιτισμό χορός,
μουσική, ενδυμασία και παραμύθι της Κύπρου
ΤΕΤΑΡΤΗ > 19/09/2018 / 17:00-19:00, Αρχαιολογία για παιδιά
ΠΕΜΠΤΗ > 20/09/2018 / 17:00-19:00, Αξία των νομισμάτων
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ > 21/09/2018 / 17:00-19:00, Κάτι αρχαίο ψήνεται
ΣΑΒΒΑΤΟ > 22/09/2018 / 17:00-19:00, Αρχαίο ελληνικό δράμα
ΚΥΡΙΑΚΗ > 23/09/2018 / 17:00-19:00, World Voice
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ “Ο Ανθρωπος στον Χρόνο και τον Χώρο”
ΠΕΜΠΤΗ > 20/09/2018 / 19:00
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ > 19/09/2018 / 22:00 - 23:30, “ΜΟΥΣΙΚΟΊ ΣΥΝΟΔΟΙΠΌΡΟΙ”
ΚΥΡΙΑΚΗ > 23/09/2018 / 22:00 - 23:30, “MONSIEUR DOUMANI”

Special Discount entrance ticket valid for all the screenings during the five days of the festival: €15. Daily ticket price for the entrance in both screening zones: €5 / day. Tickets will be available
at the entrance of the screening venues: For the afternoon screening zone, at the Caves, Skali For the evening screening zone, at the Amphitheater, Skali. For discount ticket pre-sales, contact us
at: 99694407

