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Αφού παρουσιάστηκε στο Bassano del 
Grappa και στο Δουβλίνο το Mind Your 
Step έρχεται στην Πάφο. Πρόκειται για 
4 παραστάσεις με συντελεστές από την 
Ιταλία και την Κύπρο, οι οποίοι  επιχει-
ρούν να συνδέσουν το σύγχρονο χορό 
με το σύγχρονο (αστικό) τοπίο.

Δια-γράφοντας τη χορογραφία της ίδιας 
της πόλης, οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες 
θα πραγματοποιήσουν performances σε 
κρυφά σημεία — o θεατής θα ακολου-
θήσει ένα προδιαγεγραμμένο μονοπάτι 
χωρίς να γνωρίζει την τοποθεσία της 
κάθε performance. Το έργο, σε επιμέ-
λεια και καλλιτεχνική διεύθυνση Giulia 
Galvan, φιλοδοξεί να ελευθερώσει νέες 
οπτικές και να ανοίξει διόδους πρόσβα-
σης σε χώρους αθέατους, ανεξερεύνη-
τους ή τελείως καινούργιους.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: 
Έλενα Αντωνίου, Δημήτρης Χειμώνας, 
Francesca Foscarini, Χάρης Κούσιος 
και Ody ICON. 
Με την υποστήριξη της Ιταλικής Πρε-
σβείας στη Λευκωσία, της Στέγης Σύγ-
χρονου Χορού Λεμεσού και τη συνεργα-
σία του Dance Culture Πάφου.  

Διεύθυνση παραγωγής: 
Αργύρης Αργυρού

Έργο του προγράμματος της 
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
της Ευρώπης - Πάφος2017

After being presented in Bassano del 
Grappa and Dublin, Mind your step 
is coming to Paphos. Four pieces by 
choreographers from Italy and Cyprus, 
who will connect contemporary dance 
to the urban landscape. The selected 
artists will score a new choreography 
of the city, by performing in hidden 
places — the audience will follow 
a prescribed path without knowing 
the location of each performance. 
The project, under the curation and 
artistic direction of Giulia Galvan, aims 
to deliver new perspectives and open 
doors to unknown, unexplored or 
newly-built areas.

Participating artists:
Elena Antoniou, Dimitris Chimonas, 
Francesca Foscarini, Harry Koushos 
and Ody ICON. 
With the support of the Embassy of Italy 
in Nicosia, Dance House Lemesos and 
the cooperation of Dance Culture Pafos.
 
Production manager:
Argyris Argyrou

Α project by European Capital 
of Culture - Pafos2017  

Είσοδος ελεύθερη
Free entrance

Έκδοση Πολιτιστικής Πρωτεύουσας 
Ευρώπης - Pafos 2017
This edition is by the European Capital 
of Culture - Pafos 2017

Παρακαλούμε ντυθείτε με τα κατάλληλα 
ρουχα, ανάλογα με τον καιρό και φορέστε 
άνετα παπούτσια. Το περπάτημα θα διαρκέσει 
μια ώρα με σύντομες 15 λέπτες στάσεις για 
το κάθε περφόρμανς-σύνολο 2 ώρες.

Please wear clothes that are suitable to the 
weather and comfortable shoes, we’ll have 
about an hour of walking with short stops 
of 15 minutes for each performance - 
2 hours in total.

remindyourstep.org 
+357 95155555
fb: remindyourstep

www.pafos2017.eu
info@pafos2017.eu
+357 26932017
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Sponsors



Έλενα Αντωνίου
Elena Antoniou

Mind Me.
New production
for Mind Your Step
Pafos17

Η Έλενα Αντωνίου είναι dance και 
performance artist από την Κύπρο. 
Σε συνεργασία με τον καλλιτέχνη Πόλυ 
Πεσλίκα, έχουν παρουσιάσει έργα τους 
σε Βερολίνο, Αθήνα και Κύπρο. Το 2016 
συμμετείχε στο project AS ONE, μια 
συνεργασία του Οργανισμού ΝΕΟΝ 
και του Marina Abramovic Institute. 
Παρουσίασε την performance μακράς 
διαρκείας “Μια οκτάωρη διαδρομή” 
σε επιμέλεια Marina Abramovic, Serge 
Le Borgne και Paula Garcia. Επιπλέον 
έχει αναλάβει επιμέλεια κίνησης και 
χορογραφία σε θεατρικές παραστάσεις. 
Ξεχωρίζουν οι συνεργασίες της με 
το Θέατρο του Νέου Κόσμου, ΘΟΚ, 
Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο κ.ά.

Χάρης Κούσιος
και Ody ICON
Harry Koushos 
& Ody ICON

coast to coast 

Ο Χάρης Κούσιος είναι Κύπριος 
χορευτής και χορογράφος με βάση 
την Αθήνα. Η χορογραφική και video 
dance δουλειά του παρουσιάστηκε σε 
διάφορα φεστιβάλ σε Ευρώπη και ΗΠΑ. 
Ως χορευτής έχει συνεργαστεί με διάφο-
ρες ομάδες χορού και από το 2011 
συνεργάζεται με τη χορογράφο 
Alexandra Waierstall.

Ody ICON γεννήθηκε στη Λεμεσό 
και ζει στο Παρίσι. Πολύπλευρος 
καλλιτέχνης, ηθοποιός, σκηνοθέτης, 
performer και φωτογράφος.

Harry Koushos is a Cypriot dancer 
and a choreographer, based in Athens. 
His work as a choreographer, as well 
as his video dance work, was presented 
in various festivals around Europe and 
the USA. As a dancer he has worked 
together with several choreographers 
and since 2011 he’s been collaborating 
with choreographer Alexandra Waierstall.

Ody ICON was born in Limassol and 
is currently living in Paris. Multi-faceted 
artist, he is an actor, director, performer 
and photographer.

Δημήτρης Χειμώνας
Dimitris Chimonas 

This is it 
New production
for Mind Your Step
Pafos17

Ο Δημήτρης Χειμώνας είναι σκηνοθέτης, 
ηθοποιός και performance artist από τη 
Κύπρο. Θεατρικά έργα που σκηνοθέτησε 
ταξίδεψαν από το φεστιβάλ Edinburgh 
Fringe σε θέατρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
Κύπρο και Νέα Υόρκη. Παρουσίασε 
έργο στην έκθεση As One σε επιμέλεια 
του Marina Abramovic Institute και 
Οργανισμού ΝΕΟΝ, Μουσείο Μπενάκη, 
Αθήνα. Η τελευταία του συνεργασία με 
την En.act theatre group αποτελεί την 
εθνική εκπροσώπηση της Κύπρου στη 
Mediterranea Young Artists Biennale 
στην Αλβανία.

Dimitris Chimonas is a theatre maker 
and a performance artist from Cyprus. 
The theatre plays he directed were 
presented at the Edinburgh Fringe 
Festival, in theatres in the UK, Cyprus 
and New York. He was commissioned 
by the Marina Abramovic Institute and 
NEON Organisation to perform at 
the As One project, Benaki Museum, 
Athens. His latest collaboration with 
En.act theatre group will be representing 
Cyprus at the Mediterranea Young Artists 
Biennale in Albania.  
 

Francesca Foscarini 

Kalsh

Ιταλίδα χορεύτρια και χορογράφος, 
που δραστηριοποιείται διεθνώς και 
έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως 
η Ισραηλινή χορογράφος Yasmeen 
Godder. Το τελευταίο της project, 
Vocazione all’Asimmetria έχει επιλεγεί 
από το Δίκτυο Aerowaves και θα 
παρουσιαστεί στο φεστιβάλ Spring 
Forward 2017. Της έχει απονεμηθεί το 
βραβείο καλύτερης ερμηνείας Equilibrio 
Award 2013  (Premio Equilibrio, Rome) 
για την παράσταση Grandmother (σε 
συνεργασία με τη Sara Wiktorowicz). 
Ο επικεφαλής της επιτροπής Sidi Larbi 
Cherkaoui και τα υπόλοιπα μέλη Guy 
Cools, Raimund Hoghe, David Jays και 
Frédéric Mazelly, αναγνώρισαν την 
υψηλή τεχνική δεξιοτεχνία, την άρτια 
συναισθηματική αντίληψη, τη δυνατή 
σκηνική παρουσία και την ικανότητα 
της περφόρμερ να σωματοποίησει 
τον ψυχοσυναισθηματικό κόσμο της 
κεντρικής ηρωίδας με μοναδικότητα 
και αυθεντικότητα. 
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Italian dancer and choreographer, 
she is internationally active and has 
been working with artists such as Israeli 
choreographer Yasmeen Godder. 
Francesca’s latest piece Vocazione 
all’Asimmetria has been selected 
by the Aerowaves Network and 
will be presented in Spring Forward 
festival 2017. Winner of the Equilibrio 
Award 2013 for Best Performer (Premio 
Equilibrio, Rome): the jury, chaired by 
Sidi Larbi Cherkaoui and consisting 
of Guy Cools, Raimund Hoghe, 
David Jays, and Frédéric Mazelly, 
acknowledged her highly developed 
technique, great emotional sensibility, 
her strong stage presence and her 
ability in creating a unique and original 
embodiment referring to her performance 
in Grandmother, a piece created in 
collaboration with Sara Wiktorowicz.

Elena Antoniou is a dance and 
performance artist from Cyprus. Since 
2008 she has been collaborating with 
artist Polys Peslikas. Their work has been 
presented in Berlin, Athens and all over 
Cyprus. In 2016 she presented the long 
durational performance “An eight-hour 
journey”, commissioned by NEON and 
Marina Abramovic Institute, curated by 
Marina Abramovic, Serge Le Borgne 
and Paula Garcia, on the occasion 
of AS ONE. She has collaborated 
with acclaimed theatre directors and 
companies such as Neos Kosmos 
Theatre, Cyprus Theatre Organisation, 
Vangelis Theodoropoulos etc


