
 

 Απονοµή Βραβείων Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου 2012 
 
Ολοκληρώθηκε το Σάββατο 20 Οκτωβρίου το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού 
Μήκους Κύπρου  µε µια διαφορετική τελετή λήξης που παρουσίασε ο ηθοποιός 
Μάριος Ιωάννου σε µια µοναδική οne off performance. 

To 'Βραβείο Φοιτητών' που απένειµαν φοιτητές από το τµήµα Πολυµέσων και 
Γραφικών Τεχνών του ΤΕ.ΠΑ.Κ κέρδισαν πέντε ταινίες: ‘Lost and Found Box of 
Human Sensations’, ‘Little King’, ‘The Foreigner’, ‘Dripped’ και ‘God’s Amnesia’. 

Στη συνέχεια η διεθνής κριτική επιτροπή παρουσίασε τα βραβεία, τονίζοντας ότι το 
έργο της ήταν εξαιρετικά δύσκολο αφού το πρόγραµµα του φεστιβάλ απαρτιζόταν 
από εξαιρετικές διεθνείς και εγχώριες παραγωγές. 

Bραβεία 2012  
 
1ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας Μικρού Μήκους  

Για την εξαιρετική σκηνοθετική προσέγγιση του ευαίσθητου θέµατος της µοναξιάς 
και της υπεράσπισης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στη σύγχρονη Κυπριακή 
πολυπολιτισµική κοινωνία, το 1ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας Μικρού 
Μήκους συνοδευόµενο από το ποσό των 5000 ευρώ απονέµεται στην ταινία Anna, 
του Σπύρου Χαραλάµπους.   

 2ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας Μικρού Μήκους  

Για την κινηµατογραφική φόρµα και τη χιουµοριστική προσέγγιση ενός θέµατος που 
έχει σηµαδέψει ανεξίτηλα την Κυπριακή κοινωνία το 2ο Βραβείο Καλύτερης 
Κυπριακής Ταινίας Μικρού Μήκους συνοδευόµενο από το ποσό των 2500 ευρώ 
απονέµεται στην ταινία No Parking, του Σωτήρη Χρίστου.   

Bραβείο Σκηνοθεσίας Μιχάλη Κακογιάννη 

 Για την προσωπική και ιδιαίτερα δυνατή σκηνοθετική γραφή µιας αγωνιώδους 
προσπάθειας ενός νέου να υπερβεί τα ανθρώπινά του όρια, το Βραβείο Σκηνοθεσίας 
Μιχάλη Κακογιάννη, που χορηγεί το Συνεργατικό Ταµιευτήριο Λεµεσού και 
συνοδεύεται από το ποσό των 3000 ευρώ απονέµεται στον Ντίνο Γρηγορίου για την 
ταινία Σκιαµαχία.   

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΝΕΙΕΣ  



1) Ειδική Μνεία Καλύτερου Ήχου σε κυπριακή ταινία απονέµεται στον Marco Lopez 
για τις ταινίες Σκιαµαχία, του Ντίνου Γρηγορίου και God's Amnesia, του Χρίστου 
Χριστοδούλου.   

2) Ειδική µνεία απονέµεται στον Γιώργο Τύµβιο για την ταινία κινουµένων σχεδίων 
Pasty Child.   

3) Ειδική Μνεία για την oικονοµία της αφήγησης και τη µινιµαλιστική αισθητική της 
απονέµεται στην ταινία Ελπίδα της Στελάνα Κληρή   

1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας  

Η ταινία εξιστορεί ένα δραµατικό συµβάν µε θανάσιµη κατάληξη που 
διαδραµατίζεται σε ένα από τα πλέον βίαια σύνορα στον αποκαλούµενο 'δυτικό 
κόσµο'. Mε µια εξαιρετική ιστορία γεµάτη µε απρόσµενες ανατροπές, ο σκηνοθέτης 
καταφέρνει να αποσπάσει πειστικές ερµηνείες από τους ηθοποιούς του, 
δηµιουργώντας ένα επιβλητικό και δυνατό όραµα. Το 1ο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας 
συνοδευόµενο από το ποσό των 5000 ευρώ απονέµεται στην ταινία 'Narcocorrido', 
του Ryan Prows από την Αµερική 

2ο Bραβείο Καλύτερης Ταινίας  

Με αφορµή την εξαιρετική ερµηνεία της πρωταγωνίστριας, η κριτική επιτροπή 
θεώρησε ότι η συγκινητική αυτή ιστορία για το σκοτεινό, αλλόκοτο χαοτικό κόσµο 
της εφηβείας προσφέρει µια τροµακτική, χιουµοριστική και συνάµα τρυφερή 
εµπειρία. Συνδυάζοντας φρικιαστικά και σουρρεαλιστικά στοιχεία θρίλερ µε µια 
ρεαλιστική αφήγηση το 2ο Bραβείο Καλύτερης Ταινίας συνοδευόµενο από το ποσό 
των 1500 ευρώ απονέµεται στην ταινία Junior, της Julia Ducournau, από τη Γαλλία.   

Βραβείο Σκηνοθεσίας  

Για την ευρηµατική σκηνοθεσία στην ανάπτυξη της αφήγησης, και τον τρόπο µε τον 
οποίο η κάµερα και οι ηθοποιοί λειτουργούν µε σκοπό να δηµιουργήσουν µια 
µοναδική ατµόσφαιρα και ένα σουρρεαλιστικό κόσµο στο πλαίσιο µιας απολαυστικής 
ταινίας, το Βραβείο Σκηνοθεσίας συνοδευόµενο από το ποσό των 2500 ευρώ 
απονέµεται στον Cem Oztufekci για την ταινία Nolya από την Τουρκία.   

Βραβείο Ντοκιµαντέρ  

Με µια ιδιαίτερη οπτική, το ντοκιµαντέρ αυτό εξετάζει τη λειτουργία της µνήµης και 
µας επιτρέπει να δούµε µια ιστορία ενός πολύ γνώριµου γεγονότος, κάτω από ένα 
τολµηρό, νέο φως. Το Βραβείο Ντοκιµαντέρ συνοδευόµενο από το ποσό των 4000 
ευρώ απονέµεται στην ταινία After, του Lukasz Konopa, από την Πολωνία.   

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΝΕΙΕΣ   

1) Για την ευαίσθητη προσέγγιση ενός εκρηκτικoύ κοινωνικού προβλήµατος της 
σύγχρονης ελληνικής πραγµατικότητας που διεκπεραιώνεται από εξαιρετικές 



ερµηνείες, απονέµεται ειδική µνεία σεναρίου στους σεναριογράφους Παύλο 
Μεθενίτη και Κώστα Γεραµπίνη για την ταινία Παγόβουνο, του Κώστα Γεραµπίνη, 
από την Ελλάδα.   

 2) Βασισµένη στην αναφορά µιας αίτησης ασύλου που απορρίφθηκε, η ταινία 
αναδοµεί την ιστορία του πρωταγωνιστή µε µια καλλιτεχνική, οπτική γλώσσα. Για 
την ευφάνταστη και µοναδική προσέγγιση στο είδος του ντοκιµαντέρ η κριτική 
επιτροπή απονέµει ειδική µνεία στην ταινία Lack of Evidence, της Hayoun Kwon, 
από τη Γαλλία.   

3) Ειδική µνεία απονέµεται σε µια ταινία που εξέπληξε µε τον µοναδικό τρόπο 
αφήγησής της. Γυρισµένη µε ελάχιστα µέσα, η ταινία εµπεριέχει επάλληλα στρώµατα 
αφήγησης και ξεχειλίζει από χιούµορ και µεταµοντέρνα στοιχεία. Η ειδική µνεία 
απονέµεται στην ταινία 25 Τετραγωνικά Χιλιόµετρα της Jana Minarikova από τη 
Σλοβακία. 
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