
	
	
Λεμεσός,	26	Σεπτεμβρίου	2016	

	
6o	ΔΙΕΘΝΕΣ	ΦΕΣΤΙΒΑΛ	ΤΑΙΝΙΩΝ	ΜΙΚΡΟΥ	ΜΗΚΟΥΣ	ΚΥΠΡΟΥ	

15	–	21	Οκτωβρίου	2016,	Θέατρο	Ριάλτο,	Λεμεσός	
	

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ	ΓΕΦΥΡΕΣ	ΜΕ	ΑΦΡΙΚΗ,	ΜΕΣΗ	ΚΑΙ	ΑΠΩ	ΑΝΑΤΟΛΗ:	
TO	ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ	ΠΡΟΒΟΛΩΝ	ΤΟΥ	ISFFC	

	
Η	 φετινή	 γιορτή	 των	 ταινιών	 μικρού	 μήκους	 περιλαμβάνει	 -	 εκτός	 από	 το	
διαγωνιστικό-	 και	 ένα	 δυνατό	 πρόγραμμα	 παράλληλων	 προβολών	 που	
αφουγκράζεται	 παγκόσμια	 προβλήματα	 και	 κτίζει	 γέφυρες	 με	 την	 Αφρική,	 την	
Μέση	 και	 την	 Άπω	 Ανατολή	 καθιστώντας	 το	 Φεστιβάλ	 ένα	 πολιτιστικό	 κόμβο	
ανάμεσα	στην	Ευρώπη	και	τον	υπόλοιπο	κόσμο.	
	
Maisha	Film	Lab:	Με	δύναμη	από	την	Αφρική	
Κυριακή	16/10	-	11μ.μ.,	Πλατεία	Ηρώων			
	
Για	δεύτερη	συνεχή	χρονιά,	το	Φεστιβάλ	παρουσιάζει	μια	επιλογή	από	αφρικανικές	
ταινίες	μικρού	μήκους,	από	το	Maisha	Film	Laboratory	for	East	Africans.	Πρόκειται	
για	 ένα	 μη	 κερδοσκοπικό	 οργανισμό	 που	 προσφέρει	 πρακτική	 εκπαίδευση	 σε	
νεαρούς	κινηματογραφιστές	στην	Αφρική,	ενώ	τους	παρέχει	τα	κατάλληλα	μέσα	για	
τη	 δημιουργία	 ταινιών,	 μέσα	 από	 τις	 οποίες	 εκφράζεται	 η	 πλούσια	 παράδοση,	 η	
καθημερινότητα	και	η	ιστορία	της	Ουγκάντας.	
	
Το	περιβάλλον	στο	προσκήνιο	(Short	Shorts	Festival,	Τόκυο)	
Τρίτη	18/10	-	11μ.μ.,	Πλατεία	Ηρώων		
	
Οι	προβολές	του	προγράμματος	αυτού	γίνονται	σε	συνεργασία	με	το	Short	Shorts,	
Τόκυο.	 Πρόκειται	 για	 ένα	 από	 τα	 μεγαλύτερα	 Φεστιβάλ	 της	 Ασίας,	 το	 οποίο	
δημιουργήθηκε	 στην	 Ιαπωνία,	 και	 βρίσκεται	 στην	 επισημη	 λίστα	 των	 φεστιβαλ	
μικρού	 μήκους	 της	 Αμερικανικής	 Ακαδημίας	 Κινηματογράφου.	 Οι	 ταινίες	 που	 θα	
προβληθούν	 επιλέγηκαν	 από	 το	 διαγωνιστικό	 του	 τμήμα	 με	 θέμα	 την	 οικολογία	
στον	σύγχρονο	κόσμο.	

Κατανοώντας	την	Πραγματικότητα:	Eν	πλώ	(Λίβανος,	Συρία)	

Πέμπτη	20/10	-	11μ.μ.,	Αναχώρηση	από	Παλιό	Λιμάνι	Λεμεσού	

Ταινίες	μικρού	μήκους	σκηνοθετημένες	από	έφηβους	πρόσφυγες	από	την	Συρία	και	
Λιβανέζους	 έφηβους	 που	 προέρχονται	 από	μειονεκτούσες	 κοινότητες.	 	 Στηρίζει	 η	
Ύπατη	Αρμοστεία	του	Ο.Η.Ε.	για	τους	Πρόσφυγες	(UNHCR).	
	
Ο	Κ.	Π.	Καβάφης	στο	Τόκυο	
Kαθημερινά	7μ.μ.	-	11μ.μ.,	#isffc2016gallery	(Καφετέρια	Θεάτρου	Ριάλτο)	
	



Ένα	πρόγραμμα	ταινιών	κινουμένων	σχεδίων	εμπνευσμένων	από	το	ποιητικό	έργο	
του	 Κωνσταντίνου	 Καβάφη,	 με	 δημιουργούς	 φοιτητές	 του	 Πανεπιστημίου	 Τεχνών	
Musashino,	 στο	 Τόκυο.	 Η	 πρωτοβουλία	 αυτή,	 ένα	 αφιέρωμα	 για	 την	 επέτειο	 των	
150	 χρόνων	 από	 τη	 γέννηση	 του	 ποιητή,	 παρουσιάζεται	 για	 πρώτη	 φορά	 στην	
Κύπρο.	
	
Το	#isffc2016gallery	αποτελεί	μια	νέα	προσθήκη	στο	φετινό	πρόγραμμα.	Το	μπαρ	
στον	πρώτο	όροφο	του	Θεάτρου	Ριάλτο,	αλλάζει	όψη	και	διαμορφώνεται	ώστε	να	
φιλοξενήσει	μια	σειρά	από	προβολές.	
	
Το	Πρόγραμμα	Παράλληλων	Προβολών	επίσης	περιλαμβάνει:	
		
Ταινίες	για	Μαθητές	Δημοτικής	Εκπαίδευσης	
Δευτέρα	17/10	-	9π.μ.,	Θέατρο	Ριάλτο		

Οι	Καλλιτεχνικοί	Διευθυντές	του	Φεστιβάλ,	οι	σκηνοθέτες	Αλεξία	Ρόιτερ	και	Ιωακείμ	
Μυλωνάς,	έχουν	προγραμματίσει	ένα	σύντομο	πρόγραμμα	προβολών	ειδικά	για	τα	
παιδιά	 της	 Δημοτικής	 Εκπαίδευσης,	 δίνοντάς	 τους	 την	 ευκαιρία	 να	 γνωρίσουν	
δημιουργίες	από	ολόκληρο	τον	κόσμο	και	να	αγαπήσουν	τη	μικρού	μήκους	ταινία.	
	
Όψεις	του	Φανταστικού	
Δευτέρα	17/10	-	11μ.μ.,	Πλατεία	Ηρώων		

Μια	 επιλογή	 από	 τις	 καλύτερες	 ταινίες	 που	 προβλήθηκαν	 και	 βραβεύθηκαν	 στη	
φετινή	15η	έκδοση	του	Διεθνούς	Φεστιβάλ	Ταινιών	Κινουμένων	Σχεδίων	Υπαίθρου.	
To	πρόγραμμα	επιμελείται	ο	Γιώργος	Τσαγγάρης.	
	
Amaze	Me	

Παρασκευή	21/10	-	11μ.μ.,	Πλατεία	Ηρώων			

Για	 τέταρτη	 συνεχή	 χρονιά,	 παρουσιάζεται	 ένα	 διαγωνιστικό	 πρόγραμμα	 με	
κορυφαία	μουσικά	βίντεο	από	όλο	 το	κόσμο,	 και	 κριτές	 τους	φοιτητές	 της	Σχολής	
Καλών	 και	 Εφαρμοσμένων	 Τεχνών	 του	 Τεχνολογικού	 Πανεπιστημίου	 Κύπρου.	 Τα	
μουσικά	βίντεο	θα	προβληθούν	στο	Πάρτυ	Λήξης	του	Φεστιβάλ.	

	
Sixpackfilm:	Be	Alternative!	
Kαθημερινά	7μ.μ.	-	11μ.μ.,	#isffc2016gallery	(Καφετέρια	Θεάτρου	Ριάλτο)	
	
Βραβευμένες	εναλλακτικές	ταινίες	μικρού	μήκους	και	video	art	από	την	Αυστρία	θα	
προβληθούν	σε	συνεργασία	με	την	Sixpackfilm	Austria	και	τον	διευθυντή	της,	Gerald	
Weber.	
	
Όλο	το	πρόγραμμα	και	οι	εκδηλώσεις	του	Φεστιβάλ	θα	αναρτηθούν	αναλυτικά	στην	
ιστοσελίδα	www.isffc.com.cy	εντός	των	επόμενων	ημερών.	

Το	 Φεστιβάλ	 είναι	 μια	 συνδιοργάνωση	 των	 Πολιτιστικών	 Υπηρεσιών	 του	
Υπουργείου	Παιδείας	&	Πολιτισμού	και	του	Θεάτρου	Ριάλτο.		
Τελεί	υπό	την	αιγίδα	του	Δημάρχου	Λεμεσού,	κυρίου	Ανδρέα	Χρίστου.		
	
	
Επιπρόσθετες	Πληροφορίες	



	
Υπότιτλοι:	Όλες	οι	ταινίες	θα	προβάλλονται	στους	αυθεντικούς	τους	διαλόγους	με	
ελληνικούς	και	αγγλικούς	υπότιτλους.	
	
Facebook:	Int’l	Short	Film	Festival	of	Cyprus	
Twitter:	#RialtoTheatreCy	/#isffc16	
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	
	
	
Διοργανωτές:	

		 	
	
Χορηγοί	Βραβείων:	Sklavis	Film	Lab,	MS	Viewpoint,	Full	Moon	Productions	

Χορηγοί	Επικοινωνίας:				

		 					
	
Χορηγοί:	Συνεργατική	Κεντρική	Τράπεζα,	Goethe	Institut,	UNHCR,	Πρεσβεία	Ισραήλ	
Πρεσβεία	Ιταλίας	και	Event	Pro	
	
Χορηγοί	Φιλοξενίας:	Mediterranean	Beach	Hotel,	Kapetanios	Odyssia	Hotel	
	
Στηρίζουν:	 Δήμος	 Λεμεσού,	 ΤΕΠΑΚ,	 Κινηματογραφική	 Λέσχη	 Λεμεσού,	 Heart	
Cyprus,	Εταιρεία	Τουριστικής	Ανάπτυξης	Λεμεσού,	Πανεπιστήμιο	Κύπρου	(Γραφείο	
Αποφοίτων),	Vestnik	Kipra,	Εφημερίδα	Λεμεσός	
	
Με	τη	σφραγίδα:		

	


