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Χαιρετισμός του Δημάρχου Λεμεσού κ. Νίκου Νικολαΐδη
στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου
στις 10 Οκτωβρίου 2020
στο Θέατρο Ριάλτο Λεμεσού

Χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά την πραγματοποίηση στο Θέατρο Ριάλτο του 10ου Διεθνoύς
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Κύπρου από 10 έως 16 Οκτωβρίου 2020.
Το Φεστιβάλ αυτό συνιστά μια από τις πιο ουσιαστικές εκδηλώσεις της πόλης μας που έχει
αποβεί πια θεσμική, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της κυπριακής κινηματογραφικής
παραγωγής και συνιστώντας πλατφόρμα δημιουργίας για τους καλλιτέχνες του τόπου, που
σχετίζονται με την κινηματογραφική παραγωγή, σκηνοθέτες, ηθοποιούς, μουσικοσυνθέτες,
σεναριογράφους και άλλες συναφείς ειδικότητες.
Η φιλοξενία στη Λεμεσό σκηνοθετών από την Κύπρο και το εξωτερικό διανοίγει ευρύ πεδίο
για τη μεταξύ τους συνέργεια και για περαιτέρω ανταλλαγή ιδεών. Παράλληλα το Φεστιβάλ
προσφέρεται ως χώρος γνωριμίας του κοινού της Κύπρου με το παγκόσμιο γίγνεσθαι όσον
αφορά τις ταινίες μικρού μήκους.
Από την περασμένη χρονιά το Φεστιβάλ αποτελεί επίσημο εταίρο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας
Κινηματογράφου, γεγονός σημαντικό γιατί με τον τρόπο αυτό λαμβάνει τη θέση που του
αρμόζει ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά Φεστιβάλ.
Κορύφωση του Φεστιβάλ αποτελεί η ανακοίνωση των βραβείων που γίνεται από διεθνή
κριτική επιτροπή. Μέσα από μια μεγάλη παραγωγή ταινιών που υποβάλλονται είτε από νέους
και πρωτοεμφανιζόμενους είτε από ήδη καταξιωμένους Κύπριους δημιουργούς και
σκηνοθέτες, ειδική επιτροπή επιλέγει αυτές που θα διαγωνισθούν σε τοπικό αλλά και διεθνές
επίπεδο. Ο Δήμος Λεμεσού έχει θεσπίσει βραβείο €500 το οποίο και προσφέρεται ως βραβείο
Καλύτερης Ερμηνείας στο Εθνικό Διαγωνιστικό Τμήμα του Φεστιβάλ, κατά τη λήξη του
Συγχαίρω θερμά τόσο τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
όσο και το Θέατρο Ριάλτο για τη συνδιοργάνωση ενός πραγματικά σημαντικού πολιτιστικού
γεγονότος που συνεισφέρει τα μέγιστα στο θέμα της κινηματογραφικής δημιουργίας.
Συγχαίρω ακόμη τους καλλιτεχνικούς διευθυντές του Φεστιβάλ Αλεξία Ρόιτερ και Ιωακείμ
Μυλωνά που συνεχίζουν τη διοργάνωση παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί
λόγω της πανδημίας, όπως επίσης και την Κινηματογραφική Λέσχη Λεμεσού, έναν από τους
πιο δραστήριους πολιτιστικούς φορείς της πόλης για την ενεργό στήριξη που προσφέρει στο
Φεστιβάλ.

