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Σαβ Sat | 20:30 Δευ Mon | 20:30 Παρ Fri | 20:30Κυρ Sun | 20:30 Τρι Tue | 20:30 Πεμ Τhu | 20:3012 14 Τετ Wed | 20:3016 1813 15 17
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ /
OPENING CEREMONY

– Three Stories Inside a Rental Van
 Lewis Attey
	 15’	-	Αυστραλία	/	Australia
– Between the Shadows
	 Mónica	Santos,	Alice	Guimarães
	 14’	-	Πορτογαλία,	Γαλλία	/	Portugal,	France
– Skin
	 Guy	Nattiv
	 20’	-	ΗΠΑ	/	USA
– Gun Shop
	 Patrick	Smith
	 2’	-	ΗΠΑ	/	USA

Διάλειμμα | Break | 15’
– The Liberation of Harold Kvist
	 Melina	Maraki	
	 13’	-	Σουηδία,	ΗΠΑ	/	Sweden,	USA
– Tattoo
	 Farhad	Delaram
	 15’	-	Ιράν	/	Iran
– Carlotta’s Face
	 Valentin	Riedl,	Frédéric	Schuld
	 5’	-	Γερμανία	/	Germany
–	 Φιστίκια	Αιγίνης	/	A	Jar	of	Nuts
	 Σάββας	Σταύρου	/	Savvas	Stavrou
	 17’	-	Κύπρος	/	Cyprus
– In Between
	 Samir	Karahoda
	 14’	-	Κόσοβο	/	Kosovo

ΠΑΡΤΥ ΕΝΑΡΞΗΣ / OPENING PARTY

– Brotherhood
	 Meryam	Joobeur
	 25’	-	Καναδάς,	Τυνησία,	Κατάρ,	
	 Σουηδία	/	Canada,	Tunisia,	
	 Qatar,	Sweden
– Kids
	 Michael	Frei
	 9’	-	Ελβετία	/	Switzerland
– Off Guard
	 Ντάινα	Παπαδάκη	/	Daina	Papadaki
	 12’	-	Κύπρος	/	Cyprus
– To Plant a Flag
	 Bobbie	Peers
	 15’	-	Νορβηγία,	Ισλανδία	/	
	 Norway,	Iceland

Διάλειμμα | Break | 15’

– All	Inclusive
	 Corina	Schwingruber	Ilić
	 10’	-	Ελβετία	/	Switzerland
– Boytime
	 John	Angus	Stewart,	Jonathan	Kable
	 4’	-	Αυστραλία	/	Australia
– Salt, Pepper to Taste
	 Teymur	Hajiyev	
	 22’	-	Αζερμπαϊτζάν	/	Azerbaijan
– Wax and Feathers
	 Μάριος	Λιζίδης	/	Marios	Lizides
	 15’	-	Κύπρος,	Η.Β.	/	Cyprus,	U.K.

–	 All	on	a	Mardi	Gras	Day
	 Michal	Pietrzyk
 22’	-	ΗΠΑ	/	USA
– Slope
	 Eduardo	Brito
 7’	-	Πορτογαλία	/	Portugal
– Tropical	Dreams
	 Βαγγελιώ	Σουμέλη	/	Vaggelio	Soumeli
 15’	-	Κύπρος	/	Cyprus
–	 Daughter
	 Daria	Kashcheeva
 14’	-	Τσεχία	/	Czech	Republic

Διάλειμμα | Break | 15’

– Contact
	 Samir	Syriani
 20’	-	Λίβανος	/	Lebanon
– Is your Teen a Homosexual?
	 Tamara	Scherbak
 6’	-	Καναδάς	/	Canada
– Το	Προφίλ	/	The	Profile
	 Λούης	Πατσιάς	/	Louis	Patsias
 14’	-	Κύπρος	/	Cyprus
– Octave
	 James	Medcraft
 8’	-	Ηνωμένο	Βασίλειο	/	United	Kingdom
–	 Τέταρτος	Τοίχος	/	Fourth	Wall
	 Δημήτρης	Γκότσης	/	Dimitris	Gkotsis
 10’	-	Ελλάδα	/	Greece

– Excuse me, I’m Looking for the Ping-Pong  
 Room and my Girlfriend 
	 Bernhard	Wenger
	 23’	-	Αυστρία,	Γερμανία,	Σουηδία	/	
	 Austria,	Germany,	Sweden
–	 Love	is	a	Movie	in	Tokyo
	 Renato	Cabral
 3’	-	Βραζιλία	/	Brazil
– Swatted
	 Ismaël	Joffroy	Chandoutis
	 21’	-	Γαλλία	/	France
– Roqaia
	 Diana	Saqeb	Jamal
	 11’	-	Αφγανιστάν,	Μπανγκλαντές	/		
	 Afghanistan,	Bangladesh 

Διάλειμμα | Break | 15’

–	 Glow	Worm	in	a	Jungle
	 Ramana	Dumpala
	 12’	-	Ινδία	/	India
–	 Stay	Awake,	Be	Ready
	 Pham	Thien	An
	 14’	-	Βιετνάμ,	Νότια	Κορέα,	ΗΠΑ	/		
	 Vietnam,	South	Korea,	USA
–	 WAAAH
	 Sawako	Kabuki
	 1’	-	Ιαπωνία	/	Japan
–	 Adalamadrina
	 Carlota	Oms	
 10’	-	Ισπανία	/	Spain
–	 Η	Θάλασσα	/	The	Sea
	 Μιχάλης	Χαπέσιης	/	Michael	Hapeshis
	 25’	-	Κύπρος	/	Cyprus

– Εξομολόγηση	/	Confession
	 Ανδρέας	Σιεηττάνης	/	Andreas	Sheittanis
	 21’	-	Κύπρος	/	Cyprus
– Epoch
	 Kevin	McGloughlin
	 2’	-	Ιρλανδία	/	Ireland
– Riviera
	 Jonas	Schloesing
	 15’	-	Γαλλία	/	France
–	 Materia	Celeste
	 Andrea	Gatopoulos
	 15’	-	Ιταλία	/	Italy

Διάλειμμα | Break | 15’

–	 Autumn	Waltz
	 Ognjen	Petković
	 18’	-	Σερβία	και	Μαυροβούνιο,	ΗΠΑ	/		 	
	 Serbia	and	Montenegro,	USA
– Kismet	/	Πεπρωμένο
	 Doğuş	Özokutan,	Vasvi	Çiftcioğlu
	 3’	-	Κύπρος	/	Cyprus
–	 Jupiter
	 Benjamin	Pfohl
	 14’	-	Γερμανία	/	Germany
– Μοτίβο	/	Motive
	 Στέλιος	Δημητρίου	/	Stelios	Demetriou
	 12’	-	Κύπρος	/	Cyprus
– Proof
	 Nishtha	Jain,	Deepti	Gupta
	 20’	-	ΗΠΑ	/	USA

–	 Are	you	listening	mother?
	 Tuna	Kaptan
	 20’	-	Γερμανία,	Τουρκία	/	Germany,	Turkey
– Love He Said
	 Ines	Sedan
	 6’	-	Γαλλία	/	France
– Oro Blanco 
	 Gisela	Carbajal	Rodríguez	
	 24’	-	Γερμανία	/	Germany
– Scratch
	 Πάρις	Ερωτοκρίτου	/	Paris	Erotokritou
	 15’	-	Κύπρος	/	Cyprus

Διάλειμμα | Break | 15’

– The Trap
	 Nada	Riyadh
	 20’	-	Αίγυπτος,	Γερμανία	/	Egypt,	Germany
– Symbiosis
	 Nadja	Andrasev
	 12’	-	Ουγγαρία	/	Hungary
– The Ballad
	 Haya	Waseem
	 4’	-	Καναδάς	/	Canada
– Kingdom Come
	 Sean	Robert	Dunn
	 16’	-	Ηνωμένο	Βασίλειο	/	
	 United	Kingdom

– Marking	Time
	 Σύλβια	Νικολαΐδου,	Νικόλας	Ιορδάνου	/		
	 Sylvia	Nicolaides,	Nicolas	Iordanou
 15’	-	Κύπρος	/	Cyprus
– Bavure
	 Donato	Sansone
 5’	-	Γαλλία	/	France
–	 Λεωφόρος	Πατησίων	/	Patision	Avenue
	 Θανάσης	Νεοφώτιστος	/	Thanasis		
	 Neofotistos
 12’	-	Ελλάδα	/	Greece
–	 Summer	Behind	the	Door
	 He	Qiuyao,	Hu	Yinghai
 6’	-	Κίνα	/	China
– The Christmas Gift
	 Bogdan	Muresanu
 23’	-	Ρουμανία	/	Romania

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ & ΠΑΡΤΥ 
ΛΗΞΗΣ ΜΕ ΤΟ AMAZE ME / AWARDS 
CEREMONY & CLOSING PARTY WITH 
AMAZE MEδι
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Είσοδος ελεύθερη - απαραίτητη η εξασφάλιση 
θέσεων. / Free entrance - advanced booking is 
required.

Όλες οι ταινίες θα προβάλλονται με ελληνικούς 
και αγγλικούς υπότιτλους. / All films will be 
screened with Greek and English subtitles.

Όλες οι ταινίες είναι μόνο για άτομα άνω των 18 
ετών. / All films are suitable only for +18.

Πληροφορίες / Information

77 77 77 45
info@isffc.com.cy 
www.isffc.com.cy | www.rialto.com.cy

– Εθνικό Διαγωνιστικό /  
 National Competition

– Διεθνές Διαγωνιστικό /  
 International Competition

 Το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ταινιών Μικρού Μήκους 
Κύπρου ανοίγει τις πόρτες 
του στις 12 Οκτωβρίου 2019, 
για πρώτη χρονιά φέτος 
ως επίσημος εταίρος στο 
Δίκτυο των Φεστιβάλ της  
Ευρωπαϊκής Ακαδημίας 
Κινηματογράφου. Πρόκειται 
για ένα ορόσημο στην πορεία 
του Φεστιβάλ, το οποίο 
ξεκίνησε το 2000 αρχικά ως 
εθνικό διαγωνιστικό, ενώ 
από το 2011 εξελίχθηκε 
σε διεθνές διαγωνιστικό 
φεστιβάλ για να φτάσει μόλις 
το 2019 να έχει επιλεγεί από 
την Ευρωπαϊκή Ακαδημία 
Κινηματογράφου ως εταίρος 
στο δίκτυο των φεστιβάλ της, 
με το δικαίωμα να προτείνει 
μία ευρωπαϊκή ταινία για τα 
Βραβεία της Ευρωπαικής 
Ακαδημίας Κινηματογράφου.

 The 9th International 
Short Film Festival of Cyprus 
premieres at the Rialto 
Theatre on the 12th

of October 2019, entering 
its first year as a partner into 
the exclusive circle οf the 
European Film Academy’s 
network of accredited 
festivals. This accreditation 
is considered a landmark 
in the Festival’s course 
of development, which 
began in 2000 initially as a 
national competition, and 
since 2011, has evolved 
into an international 
competition. In 2019, the 
ISFFC was selected by the 
European Film Academy 
to participate as a partner 
into the exclusive circle οf 
the Academy’s network of 
accredited festivals, with the 
right to nominate one short 
film as a candidate for the 
European Film Awards short 
film category.



Meet the Distributors
13 Οκτ Oct | 17:30 - 19:30
Κυριακή / Sunday
Σκηνή Θεάτρου Ριάλτο / 
Rialto Theatre On Stage

Φέτος, στο πάνελ «Meet the Distributors» το ISFFC φιλοξενεί 
διανομείς ταινιών μικρού μήκους και εκπροσώπους 
κορυφαίων εταιρειών που ειδικεύονται στην ανάπτυξη 
φεστιβαλικής στρατηγικής, οι οποίοι θα παρουσιάσουν το 
έργο τους σε Κύπριους και ξένους σκηνοθέτες. Σκοπός 
της παρουσίασης και της συζήτησης που θα ακολουθήσει 
είναι να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο 
με τον οποίο μία ταινία μικρού μήκους μπορεί να πετύχει 
διεθνή διανομή, για τη σημασία μιας επιτυχημένης 
στρατηγικής προώθησης μιας ταινίας σε φεστιβάλ και για 
το πώς η διανομή επηρεάζει το μέλλον ενός σκηνοθέτη. 
Είναι η πρώτη φορά που καταξιωμένοι αλλά και ανερχόμενοι 
σκηνοθέτες της Κύπρου, θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν 
«εκ των έσω» τα πάντα για τη διανομή ταινιών μικρού 
μήκους!

This year, the ISFFC presents “Meet the Distributors”, a 
panel discussion where the distributors of short films and 
representatives of highly acclaimed festival strategy agencies 
will introduce their work to local filmmakers and international 
guests. The presentation and dialogue aim to give valuable 
insight on how a short film finds international distribution, the 
importance of developing a successful festival strategy and 
how this can influence the future careers of filmmakers. This 
is the first time that local filmmakers, both established and 
upcoming, will get an insider’s view on short film distribution!

Στα Αγγλικά / In English

Auteurs of French Cinema
13 Οκτ Oct | 23:00
Κυριακή / Sunday
Πλατεία Ηρώων / Heroes’ Square

Μία συλλογή ταινιών μικρού μήκους από κορυφαίους 
Γάλλους σκηνοθέτες που σημάδεψαν τη δεκαετία 
του ’90, οι οποίοι αποτελούν σήμερα ορισμένα από τα 
σπουδαιότερα ονόματα του παγκόσμιου σινεμά. Οι 
ταινίες που θα προβληθούν προέρχονται από τη συλλογή 
της L’Agence du Court Métrage.

A selection of shorts by the boom generation of French 
Directors in the 90s that are now powerhouses of world 
cinema. The shorts screened are from the collection of 
L’Agence du Court Métrage.

Focus on Africa
14 Οκτ Oct | 23:00
Δευτέρα / Monday
Πλατεία Ηρώων / Heroes’ Square

Μία συλλογή ταινιών μικρού μήκους από τον σύγχρονο 
ανεξάρτητο αφρικανικό κινηματογράφο.

An insight on different genres of contemporary urban 
independent African filmmaking.

Επιμέλεια προγράμματος / Curated by: 
Simone Späni, Philbert Aimé Mbabazi

Greek New Wave Cinema
15 Οκτ Oct | 23:00
Τρίτη / Tuesday
Πλατεία Ηρώων / Heroes’ Square

Ειδικές προβολές δύο αριστουργημάτων του ελληνικού 
σινεμά: στο Greek New Wave Cinema προβάλλεται 
η ταινία μικρού μήκους Nimic του βραβευμένου με 
Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών και τέσσερις 
φορές προτεινόμενου για Βραβείο Όσκαρ Γιώργου 
Λάνθιμου, και η ταινία Electric Swan της ανερχόμενης, 
πολυβραβευμένης σκηνοθέτιδας και προτεινόμενης 
για Βραβείο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας, Κωνσταντίνας 
Κοτζαμάνη. 

The ISFFC is proud to present this special screening of two 
short masterpieces from Greek Directors: the short film 
Nimic by Palme d’Or winner of Cannes Film Festival and 
four-time Academy Award nominee, Yorgos Lanthimos, 
and Electric Swan by young, upcoming, multi-award 
winner and nominee of the European Film Award for Best 
Short, Konstantina Kotzamani. 

9ο διεθνές φεστιβάλ
ταινιών μικρού
μήκους Κύπρου

9th international
short film
festival of Cyprus

12-18 οκτ/oct 2019

Κινηματογραφικές 
Αναγνώσεις / 
Words on Film
16 Οκτ Oct | 17:30 - 19:30
Τετάρτη / Wednesday
Παλιό Ξυδάδικο / Old Vinegar House

Λέξεις, εικόνα και ήχος! Το ISFFC προσκαλεί το κοινό σε ένα 
λογοτεχνικό περίπατο στην τέχνη του Κινηματογράφου: το 
παράλληλο πρόγραμμα «Κινηματογραφικές Αναγνώσεις» 
αποκαλύπτει την εγγενή σχέση λογοτεχνίας και κινούμενης 
εικόνας. Τέσσερις ταλαντούχοι Κύπριοι συγγραφείς 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.

Words, image and sound! The ISFFC takes the audience 
to a literary journey traversing the art of cinema: the 
parallel programme “Words on Film” reveals the inherent 
connection between literature and the moving image. Four 
talented Cypriot writers will recite their own literary work, 
inspired by four exceptional short films without dialogue. A 
live recitation session will be accompanying the screening 
of each short film. 

Στα Ελληνικά / In Greek

Στηρίζει η Λέσχη Ανάγνωσης Βιβλιοτρόπιο /
Supported by Vivliotropio Book Club

The Female Condition
17 Οκτ Oct | 23:00
Πέμπτη / Thursday
Πλατεία Ηρώων / Heroes’ Square

Μία σειρά από ξεχωριστές ταινίες μικρού μήκους του 2018 
και 2019 που διηγούνται μοναδικές ιστορίες γυναικών 
που αμφισβητούν τα όρια του να είσαι γυναίκα, μητέρα, 
σύντροφος και κόρη.

A selection of exceptional short films produced in 2018 and 
2019 that tell powerful stories about women who are in 
situations that challenge the boundaries of being female, a 
mother, a girlfriend, a daughter. 

Amaze Me
18 Οκτ Oct | 22:00 
Παρασκευή / Friday
Πλατεία Ηρώων / Heroes’ Square

Για έβδομη 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.

For the seventh year running, a competition programme with 
top notch music videos from around the world is presented, 
judged by a student jury from the Department of Multimedia
and Graphic Arts of Cyprus University of Technology. 


