
 
 
 

Λεµεσός, 28 Σεπτεµβρίου 2021 
 

 
11o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ 

9 – 15 Οκτωβρίου 2021 
Θέατρο Ριάλτο, Λεµεσός 

 
Ανακοίνωση Παράλληλου Προγράµµατος Εκδηλώσεων 

 
 
Με στόχο την ανάδειξη της µικρού µήκους ταινίας αλλά και την ενίσχυση 
της τοπικής κινηµατογραφικής κοινότητας, το 11ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου παρουσιάζει και φέτος ένα 
πολυθεµατικό παράλληλο πρόγραµµα προβολών και εκδηλώσεων, που 
πλαισιώνει το κυρίως διαγωνιστικό του τµήµα. Εφτά θεµατικές 
κινηµατογραφικές εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν, ανάµεσά τους οι 
καθιερωµένες υπαίθριες προβολές ταινιών µικρού µήκους, στο πλαίσιο 
ενός ιδιαίτερα πρωτότυπου προγράµµατος µε διεθνείς 
φιλοξενουµένους, που επεκτείνεται και έξω από την κινηµατογραφική 
αίθουσα. 
 
 

• Torino Short Film Market 
Κυριακή 10/10, 17:30 – 19:30, Στη σκηνή του Θεάτρου Ριάλτο  
 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του µε το Torino Short Film Market, που θα 
ξεκινήσει το 2022, το Φεστιβάλ καλεί δηµιουργούς και σκηνοθέτες να 
παρακολουθήσουν την παρουσίαση του Enrico Vannucci, Καλλιτεχνικού 
Διευθυντή του TSFM. Το πρόγραµµα έχει ως στόχο την προώθηση της 
µικρού µήκους ταινίας στο διεθνές φεστιβαλικό στερέωµα. Από το 2022, 
δηµιουργοί από την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή, θα έχουν την ευκαιρία 
να παρουσιάσουν τα σενάριά τους στη Λεµεσό, και να τα αναπτύξουν µέσα 
από ένα εντατικό εργαστήριο. Τα επικρατέστερα θα συµµετάσχουν στο TSFM 
στο Τορίνο, για περαιτέρω ανάπτυξη και παρουσίασή τους σε διεθνείς 
επαγγελµατίες του χώρου.  
 
Εισηγητής: Enrico Vannucci 
(Στην αγγλική γλώσσα) 
 
 
 



 
• Στο µυαλό του Jean-Gabriel Périot 

Κυριακή 10/10, 23:00, Sousou@Rialto 
 
Σε αυτό το πρόγραµµα προβολών θα παρακολουθήσουµε ταινίες µικρού 
µήκους του Γάλλου σκηνοθέτη Jean-Gabriel Périot, ενός δηµιουργού που 
έχει αναπτύξει ένα δικό του κινηµατογραφικό ύφος, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση 
στο µοντάζ. Οι δουλειές του, στην πλειονότητά τους, βασίζονται σε 
αποχαρακτηρισµένα κινηµατογραφικά αρχεία, ενώ οι ταινίες του βρίσκονται 
στα όρια ντοκιµαντέρ - µυθοπλασίας. Έχει συµµετοχή στα µεγαλύτερα και πιο 
γνωστά φεστιβάλ του κόσµου µε πολλές βραβεύσεις, αλλά και σε µεγάλα 
µουσεία µοντέρνας τέχνης, όπως το ΜοΜΑ. Στο παρελθόν, δουλειές του 
συµµετείχαν και στο ISFFC. 
 

 
• Ταινίες που Ποτέ δεν Προβλήθηκαν 

Δευτέρα 11/10, 23:00 Sousou@Rialto 
 
Μια πρόσκληση να δούµε µαζί εξαιρετικές, βραβευµένες ταινίες οι οποίες δεν 
είχαν την ευκαιρία να προβληθούν στο φεστιβάλ µας. Παρόλο που οι 
προβολές είναι δωρεάν, σε αυτό το παράλληλο πρόγραµµα θα υπάρχει ένα 
διαφορετικό αντίτιµο εισιτηρίου: οι θεατές καλούνται να συνεισφέρουν µέσω 
του ISFFC τρόφιµα και προϊόντα µακράς διαρκείας, τα οποία το φεστιβάλ θα 
συλλέξει και θα παραδώσει στην κοινωφελή οργάνωση «Κίτρινη Γραµµή 
Βοήθειας και Αλληλεγγύης», προς υποστήριξη οικογενειών που το έχουν 
ανάγκη. Τα είδη αυτά θα γίνονται δεκτά καθ' όλη τη διάρκεια της φεστιβαλικής 
ηµέρας. Όποιες προβολές και αν δείτε, µπορείτε να τα φέρετε µαζί σας στο 
Θέατρο Ριάλτο για να τα προσφέρετε! 

 

• Οι Ταινίες Μικρού Μήκους του Κορυφαίου Σουηδού Σκηνοθέτη 
Roy Andersson 

Τρίτη 12/10, 23:00 Sousou@Rialto 
 
O Roy Andersson αποτελεί ένα µεγάλο κεφάλαιο στο ευρωπαϊκό σινεµά, 
γνωστός κυρίως για την «Τριλογία των Ζωντανών» που αποτελείται από τις 
ταινίες Songs from the Second Floor, You, the Living και A Pigeon Sat on a 
Branch Reflecting on Existence, µε την τελευταία να  κερδίζει  τον Χρυσό 
Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, το 2014. Η αµέσως επόµενη του ταινία About 
Endlessness βραβεύθηκε, επίσης, στο Φεστιβάλ Βενετίας µε Αργυρό Λέοντα, 
το 2019. Έχει σκηνοθετήσει εκατοντάδες µουσικά βίντεο, διαφηµίσεις, καθώς 
και έναν µικρό αριθµό ταινιών µικρού µήκους, τρεις από τις οποίες 
προβάλλονται στο φετινό ISFFC. 
 

• Κινηµατογραφικές Αναγνώσεις  
Τετάρτη 13/10, 17:30 – 19:30 Στη σκηνή του Θεάτρου Ριάλτο  
 
Λέξεις, εικόνα και ήχος! Το ISFFC προσκαλεί το κοινό σε έναν λογοτεχνικό 
περίπατο στην τέχνη του Κινηµατογράφου. Το παράλληλο πρόγραµµα 



«Κινηµατογραφικές Αναγνώσεις» εξερευνά την εγγενή σχέση λογοτεχνίας και 
κινούµενης εικόνας. Στο πρώτο µέρος του προγράµµατος, τέσσερις 
ταλαντούχοι Κύπριοι καλλιτέχνες από τον χώρο της λογοτεχνίας και των 
εικαστικών θα ερµηνεύσουν µε τον δικό τους τρόπο τέσσερις ταινίες µικρού 
µήκους χωρίς διάλογο, διαβάζοντας ζωντανά, σε παράλληλη προβολή των 
ταινιών, το κείµενο που έχουν δηµιουργήσει. Στο δεύτερο µέρος της 
εκδήλωσης, ο Γιώργος Τριλλίδης συζητά µε τον Βαγγέλη Ραπτόπουλο  για τη 
σχέση λογοτεχνίας-κινηµατογράφου.  

Συµµετέχουν: Ελένη Νικοδήµου, Λουΐζα Παπαλοΐζου, Ρωξάνη Νικολάου και 
Σταύρος Χριστοδούλου 

Στα Ελληνικά  

Στηρίζει η Λέσχη Ανάγνωσης Βιβλιοτρόπιο 

• Αφιέρωµα στον Ντίνο Κατσουρίδη 
Τετάρτη 13/10, 23:00 Sousou@Rialto  
  
Ο δικός µας Ντίνος Κατσουρίδης αποτελεί αναφορά στην ιστορία του 
ελληνικού σινεµά. Με τις ιδιότητες του παραγωγού, σκηνοθέτη, διευθυντή 
φωτογραφίας αλλά και µοντέρ, έχει αφήσει έναν τεράστιο όγκο δουλειάς µε 
πολλές βραβεύσεις, αλλά και πολλά εισιτήρια. Συχνός επισκέπτης του νησιού, 
διετέλεσε και δύο φορές πρόεδρος κριτικής επιτροπής στο φεστιβάλ µας. 
Τιµώντας τον, το φεστιβάλ κάθε χρόνο απονέµει το βραβείο σκηνοθεσίας 
Ντίνος Κατσουρίδης στο εθνικό διαγωνιστικό. Φέτος το ISFFC αφιερώνει ένα 
παράλληλο πρόγραµµα στον µεγάλο αυτό δηµιουργό, προβάλλοντας την 
σπονδυλωτή ταινία Ο Παλαβός Κόσµος του Θανάση, που αποτελείται από 
µικρές ιστορίες µε πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέγγο. 
 
Με την παρουσία της σκηνοθέτιδας και συντρόφου του Ντίνου Κατσουρίδη, 
Ισαβέλλας Μαυράκη, και της κόρης του, παραγωγού Σίβυλλας Κατσουρίδη. 
 

• Amaze Me 
Πέµπτη 14/10, 23:00 Sousou@Rialto 
 
Για ένατη συνεχή χρονιά, παρουσιάζεται ένα διαγωνιστικό πρόγραµµα µε 
κορυφαία µουσικά βίντεο από όλο τον κόσµο, µε κριτές τους φοιτητές του 
Τµήµατος Πολυµέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού 
Πανεπιστηµίου Κύπρου.  

 
*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.  
 
Οι προβολές είναι για άτοµα άνω των 18 ετών 
 
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 /#isffc21 
Πληροφορίες:  Θέατρο ΡΙΑΛΤΟ  77 77 77 45  
www.isffc.com.cy  / www.rialto.com.cy 
 
Διοργανωτές:  

 
 
 

Σε συνεργασία: Δήµος Λεµεσού 

Χορηγός Βραβείου: Stefilm 

Χορηγοί Επικοινωνίας:  ΡΙΚ, City, Check In  
Τεχνική Υποστήριξη: Event Pro 

Χορηγός Φιλοξενίας:  Mediterranean Beach Hotel 
Στηρίζουν: Goethe-Institut Zypern / Cyprus, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ΤΕΠΑΚ, Πανεπιστήµιο Κύπρου, Εφηµερίδα Λεµεσός, Lemesos blog, 

Κινηµατογραφική Λέσχη Λεµεσού, Limassol Tourism Board, Vestnik, 
Βιβλιοτρόπιο 


