
 
 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ 2014 
 

Επιστρέφει 11- 17 Οκτωβρίου στο Θέατρο Ριάλτο 
 
Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, ο επίσηµος διεθνής 
διαγωνιστικός θεσµός ταινιών µικρού µήκους της Κύπρου, επανέρχεται 
δυναµικά στο Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ. Aπό τις 11 µέχρι και τις 17 Οκτωβρίου 2014, το 
κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει οχτώ κυπριακές και 64 διεθνείς 
ταινίες µικρού µήκους, τρία παράλληλα θεµατικά προγράµµατα και ένα  
masterclass για το κινηµατογραφικό είδος της µικρού µήκους ταινίας. Mια 
απρόσµενη έναρξη επιφυλάσσει φέτος το φεστιβάλ για το κοινό που θα 
παρευρεθεί την πρώτη φεστιβαλική νύχτα. 
 
Διοργανωτές του Φεστιβάλ είναι οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισµού της Δηµοκρατίας της Κύπρου και το Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ. 
  
Με στόχο την προβολή και την προώθηση της µικρού µήκους ταινίας, το Φεστιβάλ 
προβάλλει τις κινηµατογραφικές δηµιουργίες ταλαντούχων νέων αλλά και 
καθιερωµένων σκηνοθετών από την Κύπρο και το εξωτερικό, στο πλαίσιο ενός 
διαγωνιστικού προγράµµατος στο οποίο συµµετέχουν οι πλείστες ταινίες.  
 
Το πρόγραµµά του περιλαµβάνει ταινίες µυθοπλασίας, ντοκιµαντέρ, πειραµατικές 
ταινίες και ταινίες κινουµένων σχεδίων. Για τους διοργανωτές του, το Φεστιβάλ 
αποτελεί µια πηγή έµπνευσης για τους µικροµηκάδες αλλά και το ευρύ κοινό που 
πιστά το παρακολουθεί κάθε χρονιά. Παρέχει ακόµη τα µέσα για να προβληθεί η 
εγχώρια κινηµατογραφική παραγωγή µαζί µε τη διεθνή στα πλαίσια ενός φεστιβάλ 
που ολοένα µεγαλώνει και γίνεται ο βασικός πηρύνας για τους δηµιουργούς και 
τους φανατικούς της µικρού µήκους ταινίας στην Κύπρο. Δίνει, επίσης, βήµα 
στους σκηνοθέτες και παραγωγούς να µιλήσουν για το έργο τους και να εµπλακούν 
σε ένα δηµιουργικό διάλογο µαζί µε το κοινό. Όλα αυτά στην καρδιά του υπέροχου 
Κυπριακού φθινοπώρου, στο κέντρο της πόλης της Λεµεσού.  
 
Στο επίσηµο πρόγραµµά του, το Φεστιβάλ έχει ενσωµατώσει τρία παράλληλα 
προγράµµατα: 1) ‘Cult Retrospective’, µια επιλογή ταινιών µικρού µήκους 
αφιερωµένη σε ταινίες cult, 2) ‘Amaze me’, ένα διαγωνιστικό πρόγραµµα έκπληξη µε 
κορυφαία µουσικά βίντεο από όλο το κόσµο, και κριτές τους φοιτητές του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου Κύπρου και 3) "Όψεις του Φανταστικού": µια επιλογή 
απο τις καλύτερες ταινίες που προβλήθηκαν και βραβεύτηκαν στην 13η έκδοση του 
'Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Κινουµένων Σχεδίων Υπαίθρου'. 
 
Στις ταινίες και τους δηµιουργούς θα δοθούν τα εξής βραβεία: Βραβείο Καλύτερης 
Ταινίας Μικρού Μήκους, Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, 2ο Βραβείο Καλύτερης 
Ταινίας, 1ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, 2ο Βραβείο Καλύτερης 
Κυπριακής Ταινίας, Βραβείο Καλύτερου Ντοκιµαντέρ και Βραβείο Φοιτητικής 



Επιτροπής. Παράλληλα, χορηγούνται από την εταιρεία Green Olive βραβεία 
συνολικής αξίας 9,500 ευρώ. 
 
Όπως και πέρυσι, την επιλογή του διεθνούς προγράµµατος έκανε η Καλλιτεχνική 
Επιτροπή, που αποτελείται από τους  Κύπριους σκηνοθέτες Αλεξία Roider και 
Ιωακείµ Μυλωνά .  
 
Κριτική Επιτροπή 
Την πενταµελή Κριτική Επιτροπή απαρτίζουν σηµαντικές προσωπικότητες από τον 
χώρο του κινηµατογράφου και συγκεκριµένα οι: 
 
Jacques Curtil (Πρόεδρος Επιτροπής), ένας από τους διευθυντές του ξακουστού 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Κλερµόν-Φεράν 
 
Dan Muggia, ηγετική µορφή της αναγέννησης της ισραηλινής σκηνής ταινιών 
µικρού µήκους, Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Pitigliani 
στην Ιταλία, ηθοποιός, κριτικός, καθηγητής και επιµελητής. Μέχρι το 2004, 
υπηρέτησε ως επικεφαλής της Υπηρεσίας Κινηµατογράφου του Ισραήλ 
 
Dana Dimitriu Chelba, Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου του 
Βουκουρεστίου & µέλος της επιτροπής για την επιλογή των ταινιών του 
διαγωνιστικού τµήµατος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ανεξάρτητων Παραγωγών της 
Ρουµανίας (IPIFF) 
 
Enrico Vannucci, Σύµβουλος ταινιών µικρού µήκους στο Φεστιβάλ 
Κινηµατογράφου της Βενετίας, Διευθυντής του φεστιβάλ κινηµατογράφου Ozu Film 
Festival, καθώς και µέλος της οργανωτικής επιτροπής του φεστιβάλ ντοκιµαντέρ 
ViaEmili@DocFest 
 
Σπύρος Χαραλάµπους, Βραβευµένος Κύπριος Σκηνοθέτης 
 
Το Φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα του Δηµάρχου Λεµεσού, κυρίου Ανδρέα Χρίστου 
και στηρίζεται από το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου. Κύριος Χορηγός του 
Φεστιβάλ η PrimeTel. 
 
Το αναλυτικό και πλήρες πρόγραµµα του Φεστιβάλ θα είναι σύντοµα διαθέσιµο στην 
ιστοσελίδα του Φεστιβάλ www.isffc.com.cy 
 
Όλες οι ταινίες θα προβάλλονται στους αυθεντικούς τους διαλόγους µε ελληνικούς 
και αγγλικούς υπότιτλους. 
 
Μάθετε περισσότερα για το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου 
2014 στην επίσηµη σελίδα του www.isffc.com.cy και στην σελίδα του φεστιβάλ στο 
facebook όπου ανανεώνεται καθηµερινά. 
 
Facebook: Int’l Short Film Festival of Cyprus 
Twitter:@RialtoTheatreCy /#isffc14 
Είσοδος ελεύθερη (Απαραίτητη η εξασφάλιση θέσεων από το ταµείο του θεάτρου) 
Πληροφορίες:  Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ  77 77 77 45 
www.isffc.com.cy  / www.rialto.com.cy 


