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"Artistic Endeavor: A look into 
Nicosia's DIY Music Culture" 
Αποσπάσµατα απο το υπο 
παραγωγή Ντοκιµαντέρ των 
Ιβάν Χαραλάµπoυς και Σοφίας 
Λουκαίδη.

Μέσα από µια σειρά 
συνεντεύξεων και δρώµενων το 
ντοκιµαντέρ παρουσιάζει, 
καλλιτέχνες και διοργανωτές 
της µουσικής και πολιτιστικής 
σκηνής της Κύπρου, οι οποίοι 
µοιράζονται τις εµπειρίες τους 
µε το κοινό. 
O Ιβάν Χαραλάµπoυς και η 
Σοφία Λουκαίδη αναζητούν 
δυναµικά παραδείγµατα µέσα 
από την εναλλακτική κυπριακή 
κουλτούρα προάγοντας την 
ελευθερία της έκφρασης και τη 
συναδελφικότητα.

Θα ακολουθήσει συναυλία 
ζωντανής µουσικής που 
διοργανώνει η οµάδα Λουβάνα.

"Artistic Endeavor: A look into 
Nicosia's DIY Music Culture" 
Excerpts from a work in 
progress 

Through a series of interviews 
and live shows, local artists 
and events organizers share 
their experiences and offer tips 
on how to reach new 
audiences, generate a 
following and attain your goals. 
Ivan Charalambous and Sofia 
Loukaides seek out character-
istic examples from within the 
local Cypriot art scene, 
promoting diversity, freedom of 
expression and the spirit of 
collaboration. 

Live music show by the 
Louvana collective to follow 
the screening.

Ο Ζορό είναι ένας αλανιάρης 
κεραµιδόγατος που δεν έχει 
τίποτα να ζηλέψει από τους 
Χολιγουντιανούς ζεν πρεµιέ! 
Έχει τις γυναίκες του, τα στέκια 
του, τους κύκλους του και 
κάποιον να τον προσέχει. Η 
δηµοσιογράφος και ενίοτε 
σκηνοθέτιδα Σελάνα Βροντή 
καταγράφει την περιπετειώδη 
ζωή του αγαπηµένου της 
κατοικίδιου στα στενά του 
Ψυρρή και του 
Μοναστηρακίου, 
παρουσιάζοντας µια εντελώς 
διαφορετική οπτική του 
ιστορικού κέντρου. 

Zorro is a streetwise alley cat 
with more charm than he 
knows what to do with. He has 
his women, his regular 
hang-outs, his people and 
someone to watch over him. 
Journalist and occasional 
filmmaker Selana Vronti, 
documents the adventurous 
life of her beloved pet in the 
streets of Psirri and Monasti-
raki, offering a radically 
different view of the city 
centre. 
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Ζορό ο Γάτος
Zoro the Cat
Σελάνα Βροντή, 53’
Selana Vronti

22
:0

0 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕ∆ΙΩΝ
ANIMATION PANORAMA 

Ν
Τ

Ο
Κ

ΙΜ
Α

Ν
Τ

Ε
Ρ

 /
 D

O
C

O
U

M
E

N
T

A
R

Y

Ν
Τ

Ο
Κ

ΙΜ
Α

Ν
Τ

Ε
Ρ

 /
 D

O
C

O
U

M
E

N
T

A
R

Y

Ν
Τ

Ο
Κ

ΙΜ
Α

Ν
Τ

Ε
Ρ

 /
 D

O
C

O
U

M
E

N
T

A
R

Y

Κ
ΙΝ

Ο
Υ

Μ
Ε

Ν
Α

 Σ
Χ

Ε
∆

ΙΑ
 /

 A
N

IM
A

T
IO

N

Μια ταινία για τη ζωή και τη 
µουσική του Τέρρυ Παπαντίνα, 
ενός χαρισµατικού 
Ελληνοαµερικάνου κιθαρίστα. 
Από τη Νέα Υόρκη του ’60 
εκτοξεύτηκε στο στερέωµα της 
ανεξάρτητης ελληνικής ροκ 
σκηνής του ’70,  συνεργάστηκε 
µε πολλούς γνωστούς 
καλλιτέχνες, και ως γνήσιος 
εκφραστής ενός αυθεντικού 
στιλ έγινε ίνδαλµα της ροκ 
υποκουλτούρας. Σήµερα, 
µεσήλικας πια, ζει 
αποµονωµένος στη 
Θεσσαλονίκη κι ακόµα 
αναρωτιέται τι ήταν αυτό που 
τον οδήγησε στην 
(αυτο)καταστροφή.

Raised in New York during the 
60’s, Terry Papadinas took the 
indie rock scene by storm the 
moment he set foot in little old 
Greece. A typical reactionary, 
equally charismatic and 
charming, he worked with 
some of the biggest names in 
the game, gaining fame as a 
local rock ‘n roll hero. At 56, 
shunned by the music industry 
and without a penny to his 
name, he still can’t figure out 
where it all went wrong. But 
everybody else can. 

20
:4

5

T 4 Trouble 
& the Self Admiration 
Society
∆ηµήτρης Αθυρίδης, 108’
Dimitris Athiridis

Danny Boy 
Marek Skrobecki, 10’ / 2010

Ένας νεαρός ποιητής 
ονειρεύεται σε µια πόλη όπου 
όλοι περιµένουν να ξετυλιχτεί 
ένα  δράµα.  

A young poet falls in love in a 
city that awaits a drama to 
unfold.

ΑΥΓ/AUG

ΙΟΥΛ /JUL

ΙΟΥΛ /JUL

Στην καρδιά της σύγχρονης 
Αθήνας, δίπλα στην 
κυκλοφοριακή συµφόρηση και 
τη βοή του κέντρου, υπάρχει 
ένας άλλος κόσµος: ο Eθνικός 
Κήπος µε την οργιαστική 
βλάστηση και τα λαβυρινθώδη 
δροµάκια, σαν κρυµµένος 
παράδεισος εκτός τόπου και 
χρόνου. Εκεί βρίσκουν 
καταφύγιο άνθρωποι κάθε 
ηλικίας και προέλευσης, 
αναζητώντας ανακούφιση από 
τα µεγάλα και τα µικρά 
δράµατα της καθηµερινότητας 
και σαστίζοντας µπροστά στις 
εκπλήξεις που τους 
επιφυλάσσει η ζωή. 

There’s only one place in 
downtown Athens that can 
drown out noise: the national 
garden, an urban oasis 
brimming with lush vegetation 
offering much-needed refuge 
to people of every age and 
description. This is the one 
place  where they escape their 
everyday dramas,  express 
their desires, reveal their 
dreams and wonder at the 
relentless  passage of time. 
Still, life has many more 
surprises in store.
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Εθνικός Κήπος 
National Garden 
Απόστολος Καρακάσης, 73’
Apostolos Karakasis
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SHORT ANIMATION 
FILMS & EXPERIMENTAL 
DOCS 

Ο ∆ιευθυντής του Φεστιβάλ 
Βερολίνου Interfilm Berlin 
Hermanns Heinz προτείνει µια 
επιλογή απο πολυβραβευµένα 
πειραµατικά ντοκιµαντέρ και 
κινούµενα σχέδια που 
παρουσιάστηκαν στο Βερολίνο και 
σε άλλα διεθνή φεστιβάλ τα 
τελευταία δύο χρόνια.

Hermanns Heinz, artistic director 
of Interfilm Berlin (aka Interna-
tional Short Film Festival Berlin) 
presents a selection of award-
winning experimental documenta-
ries and animated films, screened 
in his and other festivals around 
the world in the past couple of 
years. 
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PRESENTING OUTSTANDING FILMS. SHORTS

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Σ Τ Η Ρ Ι Ζ Ο Υ Ν ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Όλες οι προβολές αρχίζουν στις 20:45 και η είσοδος είναι ελεύθερη. 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ απευθυνθείτε στο  
www.cyprusanimafest.org  και στο τηλ. 25222772 απο τις 10:00 - 13:00 / 
16:00 - 18:00 εκτός ∆ευτέρα και Τρίτη

All screenings begin at 20:45, entrance is free. 
For more info please visit our web site at www.cyprusanimafest.org 
or tel: 25222772 from 10:00 - 13:00 / 16:00 - 18:00 exept Mondays and 
Tuesdays

Ευχαριστούµε θερµά όλους όσους µε οποιοδήποτε τρόπο βοήθησαν στην πραγµατοποίηση του Φεστιβάλ.

Many thanks to all who with any possible way helped for the realization of the festival.

Ευγενής παραχώρηση αρτοποιηµάτων: Constaninides Bakeries

Αφιέρωµα στο Στέλιο Βότση µε 
έκθεση έργων του στο Κέντρο 
Χαρακτικής Χαµπή

Η Σχολή Μουσείον Χαρακτικής 
Xαµπή τιµά φέτος ένα 
κορυφαίο Κύπριο καλλιτέχνη 
που υπηρετεί την τέχνη µε 
πάθος, παραµένοντας πιστός 
στη δική του µοναδική αλήθεια 
µια ολόκληρη ζωή.

Από τις 31 Ιουλίου µέχρι και τις 
27 Αυγούστου στο Κέντρο 
Χαρακτικής στα Πλατανίστεια 
θα εκτίθενται έργα 
ζωγραφικής του καλλιτέχνη, 
τα οποία φιλοτέχνησε ειδικά 
γι’ αυτή την έκθεση.

Tribute to Stelios Votsis at the 
Hambis School and Printmak-
ing Museum

The Hambis School and 
Printmaking Museum pays 
tribute to a Cypriot artist that 
has always pursued his art 
with passion, while all the 
while staying true to himself.

July 31 to August 27 the 
Printmaking Centre at the 
village of Platanistia will be 
hosting a Stelios Votsis tribute 
exhibition, featuring a series of 
works especially made for the 
show.
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Στέλιος Βότσης
Stelios Votsis
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Pigeon Impossible 
Lucas Martell, 6:12’ / 2009

Ένας ατζαµής µυστικός 
πράκτορας αντιµετωπίζει ένα 
σοβαρό πρόβληµα: τι κάνεις 
όταν ένα περιστέρι παγιδεύεται 
κατά λάθος στον πυρηνικό σου 
χαρτοφύλακα; 

A rookie secret agent is faced 
with a problem: what do you 
do when a curious pigeon gets 
trapped inside your 
multi-million dollar nuclear 
briefcase?

When I am King 
Sverre Fredriksen, 2:22’  / 2010

Ένας νεαρός άντρας 
ανακαλύπτει τα ερείπια µιας 
πόλης κι αποφασίζει να τη 
χτίσει από την αρχή. 

A sprightly young man 
discovers a city in ruins and 
takes it upon himself to 
single-handedly rebuild it from 
scratch. 

Hobo Clown 
Allison Schulnik, 5:10’ / 2008

To Hobo Clown ακολουθεί  
τους παντέρηµους άστεγους 
χαρακτήρες του σε απόκοσµες 
δραστηριότητες µέχρι η 
ανθρωπιά τους έρθει τα µέσα 
έξω. 

Hobo Clown follows it’s forlorn 
misfit subjects into 
otherworldly activity, until their 
humanity is turned inside out.

The Lady and the 
Reaper 
Javier Recio Gracia, 8:26’ / 2009

Μια γλυκιά γιαγιούλα περιµένει 
καρτερικά το θάνατο για να 
σµίξει µε το σύζυγό της όταν 
ένας υπερόπτης γιατρός 
αποφασίζει να την επαναφέρει 
στη ζωή.

A sweet old lady is waiting for 
death in order to reunite with 
her beloved husband but an 
arrogant doctor brings her 
back to life.

Monsieur Cok 
Franck Dion, 9:45’ / 2009

Ο ιδιοκτήτης ενός εργοστασίου 
που κατασκευάζει βόµβες 
αποφασίζει να αντικαταστήσει 
τους υπαλλήλους του µε 
εξειδικευµένα ροµπότ

The owner of a large bomb 
factory decides to replace his 
workers with sophisticated 
robots. 

#1 
Marion Castera, 4:15 / 2009

«Τι µπορώ να πω που δεν έχει 
ήδη ειπωθεί;» Η αγωνία του 
καλλιτέχνη καθώς σκοντάφτει 
συνεχώς στο ένδοξο 
πολιτιστικό παρελθόν.

‘What could I possibly come 
up with that hasn’t already 
been said before?’ Sometimes 
the past can be an artist’s 
worst nightmare. 
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La Fete 
Malcolm Sutherland, 6:45’ / 2010

Μια ταινία σαν µπλοκ 
ιχνογραφίας, παρακολουθεί 
από κοντά τους εορτασµούς 
εθνικής αργίας στο Μόντρεαλ.

A sketchbook-style animated 
film that takes a look at people 
at "La Fete Nationale" 
celebrations in Montreal.

Ένα τεχνητό πλάσµα αρχίζει να 
αποκτά συνείδηση µόνο και 
µόνο για να διαπιστώσει ότι 
κατασκευάστηκε για να 
σκοτώνει.

An artificial creature slowly 
gathers a consciousness only 
to realise it has been created 
to be a killing machine.

Maska
Bros Quay 23’

Φοιτητικές Ταινίες
Student Films

Πρόγραµµα ταινιών κινουµένων 
σχεδίων Κύπριων Φοιτητών και 
πειραµατικές ταινίες µικρού 
µήκους µε τίτλο “Afterimages” 
µε διαφορετικές τεχνικές 
animation από δευτεροετείς 
φοιτητές και video art -anima-
tions σε τρισδιάστατο ψηφιακό 
χώρο από τριτοετείς φοιτητές 
του τµήµατος Πολυµέσων και 
Γραφικών Τεχνών του 
Τεχνολογικού Πανεπιστηµίου 
Κύπρου.

Α program of Cypriot students 
animation films and experimen-
tal short films  with the title 
“Afterimages” using a variety of 
animation techniques from 
second year students and video 
art -animations in 3D digital 
space by third year students 
from the Department of 
Multimedia and Graphic Arts of 
the Cyprus Technological 
University.
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