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Ανακοίνωση µελών της διεθνούς κριτικής επιτροπής 

 
 
Με ένα πρωτοφανή αριθµό συµµετοχών στο διαγωνιστικό του µέρος και ένα 
πλούσιο οπτικοακουστικό θέαµα, θα διεξαχθεί και φέτος το 8ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου, ένας θεσµός που προβάλλει 
δεκάδες µικρού µήκους ταινίες από την πρόσφατη Κυπριακή παραγωγή 
καθώς και από τη διεθνή κινηµατογραφική σκηνή. Μια πενταµελής κριτική 
επιτροπή από επαγγελµατίες της ενεργής κινηµατογραφικής κοινότητας από 
την Κύπρο και το εξωτερικό θα αναλάβει το δύσκολο έργο της βράβευσης, 
τόσο για τα κυπριακά όσο και για τα διεθνή βραβεία.  

Πρόεδρος της επιτροπής θα είναι φέτος ο  βραβευµένος Έλληνας πεζογράφος, 
µεταφραστής, σεναριογράφος και σκηνοθέτης Αχιλλέας Κυριακίδης.  Ο κ. 
Κυριακίδης έχει εκδώσει συλλογές διηγηµάτων, νουβέλες και δοκίµια για τη 
λογοτεχνία και τον κινηµατογράφο, ενώ κυκλοφορούν άνω των εκατό µεταφράσεις 
του. Έχει γράψει το σενάριο για τρεις ταινίες µεγάλου µήκους [H εποχή των 
δολοφόνων (Νίκος Γραµµατικός), Έναστρος θόλος (Κώστας Αριστόπουλος), Ο 
Παράδεισος είναι προσωπική υπόθεση (Δήµητρα Αράπογλου). Ο ίδιος έχει γράψει 
και σκηνοθετήσει έντεκα ταινίες µικρού µήκους, βραβευµένες στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό. Όταν ρωτήθηκε "Τι σηµαίνει µικρή φόρµα στη λογοτεχνία;", απάντησε:  

"Ο,τι σηµαίνει και η ταινία µικρού µήκους στον κινηµατογράφο, η µινιατούρα στη 
ζωγραφική, τα µονόπρακτα στο θέατρο και στην όπερα. Δεν πρόκειται για είδος, 
αλλά για άσκηση (και, στις καλύτερες περιπτώσεις, υπόδειγµα) αφηγηµατικής 
οικονοµίας." 

 Αχιλλέας Κυριακίδης, Η Καθηµερινή (11/2017) 

Τα άλλα τέσσερα µέλη της επιτροπής είναι οι: 

• Jean Rice, Παραγωγός - Υπεύθυνη Προγραµµάτων στην Εθνική Σχολή 
Κινηµατογράφου της Ιρλανδίας. Η Jean Rice εργάζεται στην 
κινηµατογραφική βιοµηχανία από το 1988. Ξεκίνησε την καριέρα της στη 
διαφήµιση ως παραγωγός διαφηµίσεων διεθνούς φήµης σκηνοθετών, όπως, 
µεταξύ άλλων, David Fincher, Ken Loach και Jonathan Glazier. Στην πορεία, 



ασχολήθηκε ιδιαιτέρως µε την επιµέλεια σεναρίου. Σήµερα, είναι Υπεύθυνη 
του Προπτυχιακού Προγράµµατος «Κινηµατογράφος και Τηλεόραση» (BA in 
Film and Television) και του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος «Δηµιουργική 
Παραγωγή και Χρηµατοοικονοµική Διαχείριση στον Κινηµατογράφο και την 
Τηλεόραση» (MA in Creative Production and Screen Finance) της Εθνικής 
Σχολής Κινηµατογράφου της Ιρλανδίας.  

• Daniel Ebner, Καλλ. Διευθυντής του Φεστιβάλ Vienna Shorts  (Αυστρία)  
Ο Daniel Ebner (1981) είναι συνιδρυτής και καλλιτεχνικός διευθυντής του 
διεθνούς φεστιβάλ ταινιών µικρού µήκους VIS Vienna Shorts. Είναι 
δηµοσιογράφος πολιτιστικών θεµάτων και κριτικός κινηµατογράφου του 
Αυστριακού Πρακτορείου Ειδήσεων (APA). Κατέχει µεταπτυχιακό στις 
Πολιτικές Επιστήµες και έχει σπουδάσει στη Βιέννη και το Βερολίνο Θεωρία 
του Κινηµατογράφου και Πολιτιστικές Σπουδές. Έχει συµµετάσχει στο 
Πρόγραµµα Young European Talent της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπήρξε 
συµπαραγωγός της αυστροελβετικής σειράς ταινιών µικρού µήκους µε τίτλο 
Eleven Minutes. Έχει ασχοληθεί µε την επιµέλεια εκθέσεων, έργων media art 
και ταινιών µικρού µήκους, και έχει διατελέσει µέλος κριτικής επιτροπής σε 
πολλά διεθνή φεστιβάλ. Είναι εκπρόσωπος της Ένωσης Αυστριακών 
Φεστιβάλ Κινηµατογράφου και µέλος της Επιτροπής Κινηµατογραφικής 
Χρηµατοδότησης του Δήµου Βιέννης και του Vorarlberg. 

• Kilian Lilienfeld, Film Programmer (Ελβετία) Ο Kilian Lilienfeld γεννήθηκε 
το 1987. Ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του σπουδές στον Κινηµατογράφο 
το 2017. Τα τελευταία δέκα χρόνια συνεργάζεται µε το Διεθνές Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Kurzfilmtage της Βίντερτουρ και πριν από τέσσερα 
χρόνια έγινε µέλος της επιτροπής επιλογής του διεθνούς διαγωνιστικού 
τµήµατος. Έχει, επίσης, αναλάβει την επιµέλεια ειδικών προγραµµάτων, 
όπως του Country Focus που στόχο έχει την ανάπτυξη της ανερχόµενης 
κινηµατογραφικής βιοµηχανίας ταινιών µικρού µήκους του Σουδάν. Έχει 
εργαστεί ως υπεύθυνος εκδηλώσεων και προγραµµατισµού της Virtual 
Reality Cinema, µίας νεοσύστατης εταιρείας µε έδρα τη Ζυρίχη, και ως 
υπεύθυνος προγράµµατος του θερινού κινηµατογράφου «Kino Am Berg VR».   

•  Ρένος Γάβρης, Σκηνοθέτης (Κύπρος) Ο Ρένος Γάβρης γεννήθηκε στη 
Λευκωσία. Είναι σκηνοθέτης κινηµατογράφου και καλλιτέχνης 
οπτικοακουστικών µέσων. Αρχικά, σπούδασε Πληροφορική στο 
Πανεπιστήµιο του Πειραιά και στη συνέχεια αποφοίτησε µε πτυχίο στην Τέχνη 
των Μέσων (BA in Media Arts) από το Royal Holloway, University of London, 
το 2012. Υπότροφος του ιδρύµατος Fulbright και του Πανεπιστηµίου Emerson 
College στη Βοστώνη, τον Μάιο του 2015 ολοκλήρωσε τις µεταπτυχιακές του 
σπουδές στην Τέχνη των Μέσων (MFA in Media Art, Emerson College, 
Βοστώνη). Κατά την αποφοίτησή του, ο Ρένος έλαβε βραβείο ακαδηµαϊκής 
και καλλιτεχνικής αριστείας από το ίδιο πανεπιστήµιο (Emerson College 
Graduate Program Award for Outstanding Academic and Artistic 
Achievement). Η σπουδαστική µικρού µήκους ταινία του, µε τίτλο Austerity, 
γυρίστηκε στην Αθήνα µε πρωταγωνιστή τον Αντώνη Κατσαρή και έκανε 
πρεµιέρα το 2015. Η ταινία γνώρισε µεγάλη επιτυχία, καθώς κατάφερε να 
αποσπάσει 7 βραβεία και να προβληθεί σε πάνω από 20 διεθνή φεστιβάλ 



κινηµατογράφου, όπως στο Los Angeles ISFF και το Raindance FF στο 
Λονδίνο. Μεταξύ 2015-2018, ο Ρένος εργάστηκε ως λέκτορας, διδάσκοντας 
εργαστηριακά µαθήµατα κινηµατογραφικής παραγωγής στο Royal Holloway, 
University of London. 

 
Μυθοπλασία, ντοκιµαντέρ, πειραµατικό σινεµά και κινούµενα σχέδια διάρκειας 
µέχρι 25 λεπτά, θα διαγωνιστούν για τα βραβεία, στο Εθνικό και Διεθνές 
Διαγωνιστικό, τα οποία θα δοθούν σε χρηµατικά ποσά αλλά και υπό µορφή 
υπηρεσιών. 
 
Η είσοδος στις προβολές και εκδηλώσεις είναι δωρεάν. Το αναλυτικό πρόγραµµα θα 
είναι σύντοµα διαθέσιµο στην ιστοσελίδα www.isffc.com.cy 
 
Διοργανωτές: Το Φεστιβάλ είναι µια συνδιοργάνωση των Πολιτιστικών Υπηρεσιών 
του Υπ.Π.Π. και του Θεάτρου Ριάλτο.  
 
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 /#isffc18 
Είσοδος ελεύθερη (Απαραίτητη η εξασφάλιση θέσεων από το ταµείο του θεάτρου, 
την ιστοσελίδα του, ή την εφαρµογή Rialto Theatre App) 
Κατάλληλο για άνω των 18. 
 
Πληροφορίες:  Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ  77 77 77 45- www.isffc.com.cy  / 
www.rialto.com.cy 

Διοργανωτές:  
Συνδιοργανωτές: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο & 
Γραφείο Ενηµέρωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο 

Χορηγοί Επικοινωνίας:          

 
Τελεί υπό την αιγίδα του Δηµάρχου Λεµεσού. 
Στηρίζουν: Δήµος Λεµεσού, ΤΕΠΑΚ, Κινηµατογραφική Λέσχη Λ/σού, Εταιρεία 
Τουριστικής Ανάπτυξης Λ/σού, Γραφείο Αποφοίτων Πανεπιστηµίου Κύπρου. 
 


