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Λεµεσός, 18 Σεπτεµβρίου 2018 
 

8o ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΥΠΡΟΥ 
13 – 19 Οκτωβρίου 2018 
Θέατρο Ριάλτο, Λεµεσός 

 
Ανακοίνωση Κυπριακών συµµετοχών στο Εθνικό Διαγωνιστικό πρόγραµµα 

 
Μια από τις πιο αγαπηµένες κινηµατογραφικές συνήθειες του φθινοπώρου επιστρέφει 
στη Λεµεσό, και από τις 13 µέχρι τις 19 Οκτωβρίου η σινεφίλ γιορτή που έχει γίνει 
θεσµός, φέρνει κοντά µας µικρού µήκους κινηµατογραφικές δηµιουργίες που θα 
συναρπάσουν! Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου ανοίγει τις 
πόρτες του σε εικόνες του κόσµου, προβάλλοντας κυπριακές και διεθνείς ταινίες µικρούς 
µήκους, παράλληλα µε ένα πλούσιο πρόγραµµα κινηµατογραφικών εκδηλώσεων στο 
Θέατρο Ριάλτο, και σε επιλεγµένα σηµεία στην πόλη της Λεµεσού.  
 
Κάθε χρόνο και καλύτερα µε την κυπριακή παραγωγή!  
 
Πάνω από 40 κυπριακές ταινίες υποβλήθηκαν φέτος στο εθνικό διαγωνιστικό πρόγραµµα, 
αριθµός που ξεπερνά κάθε προηγούµενο για τα ποσοτικά δεδοµένα του Φεστιβάλ. Με τις 19 
από αυτές να έχουν επιλεγεί στον εθνικό διαγωνισµό, και µε ένα σηµαντικό αριθµό ξένων 
ταινιών στο πρόγραµµά του, το Φεστιβάλ επαναφέρει στο Θέατρο Ριάλτο τη µοναδική µαγεία 
της µικρής φόρµας κινηµατογράφου. Νέοι Κύπριοι δηµιουργοί, πρωτοεµφανιζόµενοι 
σκηνοθέτες, φοιτητές κινηµατογράφου, Κύπριοι που διαµένουν στο εξωτερικό, και βραβευµένοι 
σκηνοθέτες του Κυπριακού σινεµά που επιστρέφουν στη µικρού µήκους ταινία, εµπιστεύονται το 
έργο τους στο isffc και το κάνουν περήφανο για την Κυπριακή παρουσία.  
 
Τις ταινίες που θα διαγωνιστούν προεπέλεξε προκριµατική επιτροπή που αποτελούνταν από 
τους Nicolas Khabbaz, παραγωγό και επικεφαλής του Τµήµατος Οπτικοακουστικών Τεχνών 
του Πανεπιστηµίου Notre Dame (NDU) του Λιβάνου,  Άδωνι Φλωρίδη, σκηνοθέτη και  Δρα 
Μάριο Ψαρά, σκηνοθέτη - ακαδηµαϊκό. Την επιλογή του διεθνούς προγράµµατος καθώς και την 
καλλιτεχνική επιµέλεια ανέλαβαν και φέτος οι Κύπριοι σκηνοθέτες Αλεξία Ρόιτερ και Ιωακείµ 
Μυλωνάς. 

Αποκορύφωµα των προβολών θα είναι η τελετή λήξης, και η ανακοίνωση των βραβείων στις 
19 Οκτωβρίου. Mια διεθνής κριτική επιτροπή, τα µέλη της οποίας θα ανακοινωθούν στη 
συνέχεια, θα απονείµει τα ακόλουθα βραβεία σε εθνικό και διεθνές διαγωνιστικό: Βραβείο 
Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους, Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας, 2ο Βραβείο Καλύτερης 
Ταινίας, 1ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, 2ο Βραβείο Καλύτερης Κυπριακής Ταινίας, 
Βραβείο Καλύτερου Ντοκιµαντέρ και Βραβείο Φοιτητικής Επιτροπής για Καλύτερο Μουσικό 
Βίντεο.  
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Οι 20 Κυπριακές ταινίες που θα προβληθούν: 
 
Το κυπριακό µουσικό βίντεο Sound of Vladivostok, σε σκηνοθεσία Μάριου Ιωάννου Ηλία, θα 
προβληθεί στο πλαίσιο του διαγωνιστικού προγράµµατος Amaze me, που θα βραβεύσει το 
καλύτερο δηµιουργικό µουσικό βίντεο.  

Στο εθνικό διαγωνιστικό πρόγραµµα θα προβληθούν οι παρακάτω 19 ταινίες µικρού 
µήκους. Οι ταινίες αυτόµατα συµπεριλαµβάνονται και στο διεθνές πρόγραµµα. 
 
Ακολουθούν αλφαβητικά: 

30, Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πατσαλίδης 
Κύπρος, 1974. Η Μαρία προσπαθεί να µάθει νέα για τον γιο της που βρίσκεται στο µέτωπο. 
Ένα άσχηµο παιχνίδι της µοίρας θα σηµαδέψει ολόκληρη τη ζωή της. 
 
Aria, Σκηνοθεσία: Μυρσίνη Αριστείδου 
Αθήνα σήµερα. Η νεαρή Άρια, που εργάζεται στο σουβλατζίδικο του Τζίµη, περιµένει να πάει για 
µάθηµα οδήγησης µε τον πατέρα της. Όταν αυτός φτάνει, δεν είναι για να την πάρει στο 
µάθηµα, αντιθέτως, της φορτώνει την επίβλεψη µιας νεαρής Κινέζας µετανάστριας, αδήλωτου 
επαγγέλµατος, που δεν µιλάει ούτε Ελληνικά ούτε Αγγλικά. 
 
Cyan Magenta Yellow, Σκηνοθεσία: Ήσα Αµαλία Μιχαήλ 
Τρία χρώµατα. Τρία διαφορετικά εικονικά στοιχεία που προσπαθούν να συνυπάρξουν σε ένα 
ρυθµικό µυαλό. Τρεις προσωπικότητες παγιδευµένες σε µια ακούσια επανάληψη. Παρόλο που 
το καθένα βρίσκεται στο δικό του πλαίσιο, καταφέρνει να εισβάλει στα γειτονικά πεδία. Πώς 
ελέγχει ο εγκέφαλος τη χαοτική συµπεριφορά µιας διαταραγµένης ταυτότητας;  
 
Grief (A place none of us know until we reach it), Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ματθαίου 

Μια µητέρα µε την κόρη της, βρίσκονται σ’ ένα ταξίδι στη Σικελία, αναζητώντας µια τοποθεσία 
για να σκορπίσουν την τέφρα του αγαπηµένου τους συζύγου/πατέρα. Καθώς η µέρα 
προχωράει, οι δύο γυναίκες δεν καλούνται µόνο να διαχειριστούν την απώλεια, αλλά και το να 
αντέξουν η µια την άλλη. 

Η τοµή, Σκηνοθεσία: Βαγγελιώ Σουµέλη 
Η Έλλη, χειρουργός, πιέζεται από τη Σοφία να κάνει µια παράνοµη επέµβαση στη µικρή κόρη 
της. Αρχικά αρνείται να κάνει κάτι τόσο αντίθετο στα πιστεύω της, αλλά καθώς η Σοφία επιµένει, 
η Έλλη βρίσκεται σε δίληµµα και προσπαθεί να βρει µια συµβιβαστική λύση, προστατεύοντας το 
µικρό κορίτσι και όσους εµπλέκονται. 
 
I was lost. Now I'm not. Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Χρίστου 
Τα στοιχεία στην ταινία (σχήµα, χρώµα, κίνηση) αντιπροσωπεύουν τα άτοµα που ήταν κοντά 
µου την περίοδο που σπούδαζα στο Plymouth. Όλοι ήµασταν από διαφορετικές χώρες, 
κουλτούρες και γνωρίζαµε διαφορετικές γλώσσες. Όµως µαζί, δηµιουργήσαµε µια αρµονία, η 
οποία φαίνεται στην ταινία και αντικατοπτρίζεται στο πρώτο κοµµάτι του τίτλου, I was lost. Δεν 
ήξερα κανέναν και τίποτα στην πόλη, όπως υποδηλώνει το δεύτερο µέρος του τίτλου Now I'm 
not. Μαζί µε αυτά τα άτοµα ανακαλύψαµε πώς να ζεις στο έπακρο τα φοιτητικά σου χρόνια. 
 
Κάποτε ήµασταν αντάµα, Σκηνοθεσία: Ιωάννα Νεοφύτου 
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Μετά από 40 χρόνια όπου κάθε επαφή ήταν απαγορευµένη, τα χωριά Αγία Μαρίνα και 
Κοσσοβίτσα στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας, αποκτούν ξανά δυνατότητα επικοινωνίας. Το 
ντοκιµαντέρ Κάποτε ήµασταν αντάµα, µέσα από δύο παράλληλες προβολές, παρουσιάζει την 
παράδοξη ιστορία των δύο χωριών, που πριν τον B' Παγκόσµιο Πόλεµο αποτελούσαν ένα 
ενιαίο χωριό. Υπό το πρίσµα των πολυφωνικών τραγουδιών και πανηγυριών του Πωγωνίου, το 
ντοκιµαντέρ εξετάζει την καθηµερινή επικοινωνία των δύο χωριών µέσα από την ενοποιητική 
λειτουργία της µουσικής και του χορού. 
 
Lunch, Σκηνοθεσία: Κατιάνα Ζαχαρίου                                                                                  
Μια γυναίκα εξηγεί τη σηµασία του µεσηµεριανού, καθώς ετοιµάζει φαγητό για τον άντρα της. 

Πέρα από τ’ Αστέρια, Σκηνοθεσία: Στελάνα Κληρή                                                            
Ένας νεαρός πρέπει να ενηµερώσει την κοπέλα του ότι έχει γίνει δεκτός σε µια αποστολή χωρίς 
επιστροφή στον Άρη. 

Preposition, Σκηνοθεσία: Rahme Veziroglu 
Στο βόρειο µέρος της Κύπρου, η βαρύτητα είναι χαµηλή και ο χρόνος κυλάει αργά επί 
καθηµερινής βάσης. Μία ζώνη αντιθέσεων όπου κάθε εµπειρία είναι άγνωστη λόγω της 
πρόσκαιρης φύσης της, µα συνάµα οικεία λόγω της επαναλαµβανόµενης µορφής της. Όµηροι 
στον σταθµό ενός µέλλοντος που δεν έρχεται ποτέ, οι επιβάτες «υπνωτίζονται» από τη 
δυναµική του δρόµου.  
 
Quidnunc, Σκηνοθεσία: Χάρης Αγιώτης 
Μια ψυχικά άρρωστη γυναίκα, η Mέλανη, αποφασίζει να τερµατίσει τη ζωή της στο δωµάτιο 
ενός έρηµου ξενοδοχείου. Ξαφνικά, µια κραυγή για βοήθεια από το διπλανό δωµάτιο την 
προτρέπει να διακόψει τη διαδικασία αυτοκτονίας της και να διερευνήσει τη διαταραχή. Κατά τη 
διάρκεια της έρευνας, ο ψυχικός κόσµος της Mέλανης το καθιστά αδύνατο για εκείνη να 
ξεχωρίσει την πραγµατικότητα από τη φαντασία. 
 
Rearrangement, Σκηνοθεσία: Αιµίλιος Αβραάµ 
Όταν ο Λεωνίδας επιδιώκει ένα συµβόλαιο ανακαίνισης σπιτιού, ανακαλύπτει σύντοµα ότι η 
πιθανή του πελάτισσα είναι πολύ επίµονη στο να γίνονται τα πράγµατα σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις της. 
 
Soma & Lil, Σκηνοθεσία: Νικόλας Ιορδάνου, Σύλβια Νικολαΐδη 
Ένα ποιητικό ντοκιµαντέρ για την τέχνη του αυτοσχεδιασµού. Oι Soma & Lil, ένα µουσικό 
δίδυµο µε έδρα τη Δανία, επανεξετάζει και αποσυνθέτει την παραδοσιακή γραπτή µουσική για 
βιολοντσέλο και αναπτύσσει έναν πιο προσωπικό τρόπο έκφρασης, δηµιουργώντας ξεχωριστές 
συνθέσεις που είναι πάντα µοναδικές και πάντα µεταβαλλόµενες. 

The Sound, Σκηνοθεσία: Antony Petrou 
Η ζωή στην εξοχή κυλάει ήσυχα για την Beth και την οικογένειά της. Μέχρι που µια µέρα, η 
µητέρα της ακούει για πρώτη φορά έναν παράξενο ήχο από το γειτονικό δάσος. Τίποτα δεν θα 
‘ναι πια όπως παλιά.  
 
the way things go, Σκηνοθεσία: Σοφία Αναστασίου 
Η καθηµερινότητα της Μαρίνας περιστρέφεται γύρω από το χτίσιµο µιας µηχανής, η οποία 
ελπίζει ότι θα της αλλάξει τη ζωή. Μέσα από µια προσεκτικά κατασκευασµένη ρουτίνα, 
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ξεδιπλώνονται οι περίπλοκες σχέσεις της µε το στενό της περιβάλλον, µια βαθιά αίσθηση 
αποµόνωσης και οι πιο σκοτεινές σκέψεις ενός ανήσυχου µυαλού.   
 
Το Τέρας, Σκηνοθεσία: Ντάινα Παπαδάκη 
Βράδυ. Η µικρή Ζωή ξαπλώνει στο κρεβάτι της, αλλά δεν µπορεί να κοιµηθεί. Η µητέρα της 
βρίσκεται µαζί της. Η Ζωή της λέει ότι δεν θέλει να πάει σχολείο την επόµενη µέρα, γιατί οι 
συµµαθητές της κοροϊδεύουν την εµφάνισή της. Την αποκαλούν το Τέρας.  
 
Transit, Σκηνοθεσία: Yana Chilova 
Ο Sami και ο πατέρας του, πρόσφυγες από τη Συρία, αναγκάζονται να αντιµετωπίσουν τη 
µαταιότητα της ύπαρξής τους σε έναν προσφυγικό καταυλισµό. 
 
Two Strangers Who Meet Five Times, Σκηνοθεσία: Marcus Markou  
Ο Alistair και ο Samir έχουν συναντηθεί πέντε φορές, ωστόσο µόνο όταν θα ξαναβρεθούν, 
ηλικιωµένοι πια, θα µπορέσουν να αφήσουν στην άκρη τις προκαταλήψεις τους. Μια ταινία για 
το πώς η φιλία και η συµπόνια µπορούν να υπερνικήσουν την έχθρα και τη δυσπιστία. 
 
Χ, Σκηνοθεσία: Χριστίνα Γεωργίου, David Hands  
Ο Νίκος βρίσκει ένα δηµιουργικό τρόπο να ξεπεράσει την κατάθλιψή του. 
 
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.	


