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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Ποιητική συνάντηση και έκθεση καλλιτεχνικής φωτογραφίας «Πέτρα και Θάλασσα» με 
Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους δημιουργούς 

 

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και ο Οργανισμός 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017 διοργανώνουν ποιητική συνάντηση και 
έκθεση καλλιτεχνικής φωτογραφίας με θέμα «Πέτρα και θάλασσα» στα πλαίσια του θεσμού 
Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης Πάφος 2017. Στην εκδήλωση Ελληνοκύπριοι και 
Τουρκοκύπριοι ποιητές θα αναγνώσουν ποιήματά τους με τη θεματική αυτή, στην ελληνική και 
στην τουρκική γλώσσα. Παράλληλα θα προβάλλεται σε διαφάνειες η μετάφραση των ποιημάτων 
τους στην ελληνική/τουρκική γλώσσα, καθώς και στην αγγλική γλώσσα.  

Σκεπτικό εκδήλωσης: 

Η πέτρα, άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μοίρα του κυπριακού λαού, και η θάλασσα, βασικό στοιχείο 
ως προς τη διαμόρφωση της ιδιοσυγκρασίας του, θα αποτελέσουν τη βασική θεματική της 
έκθεσης και της ποιητικής συνάντησης. Το γυμνό πλαστικό κάλλος του βραχώδους τοπίου, 
συναντά τη ροϊκότητα της θάλασσας. Μια περιπλάνηση μέσα από πέτρες ριζωμένες βαθιά στο 
χώμα, αγάλματα, βότσαλα στην ακρονησίδα αυτή της Μεσογείου. Η θάλασσα ως πολιτισμική 
αξία, ως χώρος ευτοπίας, ανοιχτός στην ετερότητα. 

Ένας διάλογος εικόνας και λόγου μέσα από μια συνεύρεση Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων 
δημιουργών. 

Επιλογή ποιημάτων Ελληνοκυπρίων: 

 Νάντια Στυλιανού, Ανώτερη Μορφωτική Λειτουργός 
 Γιάννης Ιωάννου, Καθηγητής Γαλλικής και Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 Στέφανος Σταυρίδης, λογοτέχνης 

Επιλογή ποιημάτων Τουρκοκυπρίων: 

 Ιμπραχήμ Αζίζ, λογοτέχνης 
 Μεχμέτ Κανσού, λογοτέχνης 

 

Επιμελητής έκθεσης: Πλάτων Ριβέλλης 

Ιδέα και σχεδιασμός εκδήλωσης: Δρ Νάντια Στυλιανού 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 9 Οκτωβρίου 2017, στις 19:00, στη Δημοτική 
Πινακοθήκη Πάφου.  

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής 
και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτιστική Πρωτεύουσα 
της Ευρώπης Πάφος 2017 Δρ Χρίστος Πατσαλίδης.  

Θα υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς για τους ενδιαφερόμενους από το Λήδρα Πάλας με 
λεωφορεία (για δήλωση ενδιαφέροντος: mthoma@culture.moec.gov.cy). Αναχώρηση στις 
17:00.  

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. 

(Φωτογραφία Πλάτωνα Ριβέλλη) 

 
Έργο του προγράμματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης-Πάφος 2017 
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