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Tο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου ετοιµάζει µια
εορταστική έκδοση φέτος, µε προβολές ταινιών µικρού µήκους από την
Κύπρο και ολόκληρο τον κόσµο, ειδικά αφιερώµατα και εκλεκτούς
προσκεκληµένους. Το κυρίως πρόγραµµα προβολών του όπως κάθε χρόνο
χωρίζεται σε διεθνές και εθνικό διαγωνιστικό, µε τις ταινίες να διεκδικούν
βραβεία σε χρηµατικά έπαθλα και υπηρεσίες. Το απαιτητικό έργο της
αξιολόγησης και βράβευσης των ταινιών αναλαµβάνει διεθνής πενταµελής
κριτική επιτροπή, στελεχωµένη από επαγγελµατίες της κινηµατογραφικής
κοινότητας από την Κύπρο και το εξωτερικό.
Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι φέτος ο Laurent Crouzeix, από τη Γαλλία,
µέλος της εκτελεστικής οµάδας ενός από τα κορυφαία φεστιβάλ ταινιών µικρού
µήκους στον κόσµο, του Φεστιβάλ Κλερµόν Φεράν, και της Αγοράς Ταινιών Μικρού
Μήκους του. Ο κ. Crouzeix είναι επίσης συντονιστής του ευρωπαϊκού φόρουµ
συµπαραγωγής Euro Connection, και υπεύθυνος έργου της πλατφόρµας
Shortfilmdepot.com, που ίδρυσε ο ίδιος το 2004. Λόγω των περιοριστικών µέτρων
που προκύπτουν από την πανδηµία στις αφίξεις από τη Γαλλία, ο κ. Crouzeix θα
προεδρεύσει της Επιτροπής µέσω διαδικτυακής παρουσίας.

Τα άλλα τέσσερα µέλη της επιτροπής είναι οι ακόλουθοι:
•

Emilia Mazik, Συντονίστρια έργων στο Ad Arte Foundation of Cultural
Education και Διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Short Waves
(Πολωνία)

H Emilia Mazik σπούδασε Πολιτισµική Διαχείριση και Φιλοσοφία στο Πανεπιστήµιο
Jagiellonian της Κρακοβίας. Από το 2014 είναι συντονίστρια έργων στο πολιτιστικό
ίδρυµα Ad Arte Foundation of Cultural Education στο Πόζναν της Πολωνίας. Έχει
εργαστεί σε πληθώρα διεπιστηµονικών έργων όπως εκπαιδευτικές δραστηριότητες,
προγραµµατισµό και διάθεση ταινιών κλπ. Από το 2019 κατέχει τη θέση διευθύντριας
του Διεθνούς Φεστιβάλ Short Waves Festival στην Πολωνία, η 12η διοργάνωση του

οποίου πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Αύγουστο 2020. Το 2020 η Emilia έγινε
µέλος της συντακτικής οµάδας του διαδικτυακού κινηµατογραφικού περιοδικού
Talking Shorts, που εστιάζει στις ταινίες µικρού µήκους.

•

Rich Warren, Διευθυντής του Encounters Film Festival (Η.Β.)

O Rich Warren είναι διευθυντής του φεστιβάλ κινηµατογράφου Encounters Film
Festival, του πρωτοποριακού φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους, κινουµένων σχεδίων
και εικονικής πραγµατικότητας του Η.Β. που διοργανώνεται ετησίως στο Μπρίστολ.
Στόχος του φεστιβάλ είναι η ανάδειξη, στήριξη και εξέλιξη νέων και ανερχόµενων
ταλέντων στον χώρο του κινηµατογράφου. Η 26η έκδοσή του θα πραγµατοποιηθεί
διαδικτυακά λόγω της πανδηµίας κατά τα τέλη Σεπτεµβρίου 2020. Ο Rich ξεκίνησε να
δουλεύει για το φεστιβάλ το 2008, εξακολουθώντας παράλληλα να παρέχει στήριξη
σε νέα ταλέντα ως κυνηγός ταλέντων για την Εθνική Σχολή Κινηµατογράφου και
Τηλεόρασης του Η.Β. και ως µέντορας για ιθαγενείς επαγγελµατίες κινηµατογράφου
στο Σίδνεϋ, όπου εγκαταστάθηκε για ένα χρόνο στο πλαίσιο της άδειάς του. Ο Rich
Warren θα συµµετέχει στην επιτροπή µέσω διαδικτυακής παρουσίας.
•

Birgitte Weinberger, Καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ
Κινηµατογράφου Odense (Δανία)

Η Birgitte Weinberger είναι καλλιτεχνική και διοικητική διευθύντρια του Διεθνούς
Φεστιβάλ του Όντενσε, του µοναδικού εγκεκριµένου από την Ευρωπαϊκή και
Αµερικανική Ακαδηµία Κινηµατογράφου φεστιβάλ στη Δανία. Έχει παρακολουθήσει
και αξιολογήσει χιλιάδες ταινίες µικρού µήκους, ενώ η ίδια εκτιµά ιδιαιτέρως τις ταινίες
που είναι µικρές σε διάρκεια αλλά «µεγάλες» σε περιεχόµενο. Aπό τότε που ανέλαβε
καθήκοντα στο OFF, το Φεστιβάλ έχει εξελιχθεί από µικρή τοπική εκδήλωση σε
διεθνές σηµείο αναφοράς στον χώρο του κινηµατογράφου, απαριθµώντας πάνω από
30.000 επισκέπτες το 2019. Είναι µέλος πολλών διοικητικών συµβουλίων, έχει
διατελέσει µέλος κριτικής επιτροπής σε φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους, είναι
εξετάστρια στο Πανεπιστήµιο Southern University της Δανίας και περιζήτητη
οµιλήτρια.
•

Antony Petrou, Σκηνοθέτης (Κύπρος)

Από την Κύπρο
θα δούµε φέτος στην Κριτική Επιτροπή τον σκηνοθέτη
Antony Petrou. Το 2014 σκηνοθέτησε και ανέλαβε την παραγωγή της βραβευµένης
ταινίας µυθοπλασίας We Are Monster που προτάθηκε για Βραβείο Καλύτερης
Βρετανικής Ταινίας (Michael Powell Award) στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου
του Εδιµβούργου. Η ταινία προβλήθηκε στις αίθουσες του Η.Β. και των ΗΠΑ, ενώ τον
Απρίλιο του 2016, το Netflix αγόρασε τα δικαιώµατά της. Οι πρόσφατες ταινίες
µικρού µήκους του Antony µε τίτλο The Sound και A.B. συµµετείχαν σε πάνω από 60
φεστιβάλ
κινηµατογράφου
παγκοσµίως,
συµπεριλαµβανοµένων
φεστιβάλ
εγκεκριµένων από την Ευρωπαϊκή και Αµερικανική Ακαδηµία Κινηµατογράφου,
έχοντας αποσπάσει 18 βραβεία µέχρι σήµερα, όπως Καλύτερης Σκηνοθεσίας,
Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερου Ήχου και Καλύτερης Φωτογραφίας. Το 2019 ο Antony
ήταν συµπαραγωγός της ταινίας µεγάλου µήκους Zebra Girl, η οποία µόλις
εξασφάλισε εκπροσώπηση πωλήσεων µε την AMP. Ο Antony ολοκλήρωσε

πρόσφατα την τελευταία του ταινία µικρού µήκους, A Girl, και αυτή την περίοδο
ετοιµάζει µία ταινία µικρού µήκους κινουµένων σχεδίων µε τίτλο Project Our Cinema.
Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ και το αναλυτικό πρόγραµµα προβολών
θα ανακοινωθούν εντός των επόµενων ηµερών.
*Το Θέατρο Ριάλτο λειτουργεί σύµφωνα µε διεθνή πρότυπα και τα µέτρα
ασφάλειας και υγείας όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί στην τελευταία
κυβερνητική εγκύκλιο που αφορά κινηµατογράφους και κλειστά θέατρα.
Αναλυτικά τα µέτρα που λαµβάνονται στην ιστοσελίδα του θεάτρου εδώ.
Διοργανωτές: Το Φεστιβάλ είναι µια συνδιοργάνωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών
του Υ.Π.Π.A.N. και του Θεάτρου Ριάλτο.
Facebook: @Int’l Short Film Festival of Cyprus
Instagram: isffc_filmfestival
Twitter: #RialtoTheatreCy /#isffc20
Πληροφορίες: 77 77 77 45
www.isffc.com.cy / www.rialto.com.cy
Κατάλληλο για άνω των 18.

Διοργανωτές:

Συνδιοργανωτές: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο &
Γραφείο Ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο
Υπό την αιγίδα του Δηµάρχου Λεµεσού, Κ. Νίκου Νικολαΐδη
Xορηγοί Επικοινωνίας: ΡΙΚ, CITY, Eρτ3
Επίσηµος Εταίρος: Ευρωπαϊκή Ακαδηµία Κινηµατογράφου (EFA)
Τεχνική Υποστήριξη: Εvent Pro
Χορηγός Φιλοξενίας: The Mediterranean Beach Hotel
Στηρίζουν: Ινστιτούτο Γκαίτε, ΣΕΚ, Tεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου, ΕΤΑΛ
Κινηµατογραφική Λέσχη Λεµεσού, Βιβλιοτρόπιο, Πανεπιστήµιο Κύπρου Γραφείο
Αποφοίτων, Εφηµερίδα Λεµεσός, lemesos blog, Vestnik Kipra

