Κινηματογράφος
Έχοντας επίγνωση της δύναμης της κινηματογραφικής εικόνας και
της σπουδαιότητάς της στη διαμόρφωση και διάπλαση των
σύγχρονων κοινωνιών, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες επιδεικνύουν
σημαντική δραστηριότητα στις διάφορες πτυχές που συγκροτούν
την ανάπτυξη του κινηματογράφου (παραγωγή ταινιών,
κινηματογραφική παιδεία, επαγγελματική κατάρτιση).
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Συμβουλευτικής Επιτροπής Κινηματογράφου, ταινίες μικρού
μήκους, μεγάλου μήκους και ντοκιμαντέρ. Σημαντικός αριθμός
κυπριακών ταινιών που χρηματοδοτήθηκαν από το Κράτος,
συνεχίζουν να προβάλλονται και να διακρίνονται σε διάφορα
σημαντικά φεστιβάλ κινηματογράφου ανά τον κόσμο.

Για την προώθηση της Κύπρου ως χώρου γυρισμάτων, αλλά και τη
διαφήμιση των κυπριακών ταινιών, λειτουργεί περίπτερο στο
Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, το Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και το Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου των Καννών.

Με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του εγχώριου κινηματογράφου,
την προσέλκυση ξένων κινηματογραφικών παραγωγών στην Κύπρο και
την αφύπνιση του ενδιαφέροντος των ιδιωτικών επιχειρήσεων
(ξένων και ντόπιων) για επένδυση στον τομέα των
οπτικοακουστικών, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες έχουν εκπονήσει
και προωθούν σειρά μέτρων και κινήτρων.

Πολύπλευρη δράση επιδεικνύεται και στους τομείς της
κινηματογραφικής παιδείας και θεωρητικής κατάρτισης του

κοινού.
Για
την
επίτευξη
των
στόχων
αυτών
διοργανώνονται/συνδιοργανώνονται διάφορα φεστιβάλ και
αναδρομικά αφιερώματα σε σκηνοθέτες και κινηματογραφικά
κινήματα, σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο, το Θέατρο Ένα,
τις Κινηματογραφικές Λέσχες όλων των πόλεων, την Ένωση
Σκηνοθετών Κύπρου και άλλους πολιτιστικούς φορείς. Ταυτόχρονα,
επιχορηγούνται διάφοροι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι οποίοι
με τη δραστηριότητά τους συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
κινηματογραφικής γνώσης και παιδείας.

Ανάμεσα στις ποικίλες διοργανώσεις, συνδιοργανώσεις και
επιχορηγημένες
εκδηλώσεις
ξεχωρίζουν
το
Φεστιβάλ
«Κινηματογραφικές Μέρες-Κύπρος», το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους Κύπρου, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων
Υπαίθρου «Όψεις του Κόσμου», το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού,
το Φεστιβάλ «Εικόνες και Όψεις του Εναλλακτικού
Κινηματογράφου» και ο Μαραθώνιος Θερινών Προβολών.

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης του κινηματογράφου στην ύπαιθρο,
ενισχύονται σε ετήσια βάση οι αίθουσες της υπαίθρου και η
Κυπριακή Ταινιοθήκη Πελαθούσας για τη λειτουργία τους, ενώ
επιχορηγείται η προβολή κυπριακών ταινιών στην ύπαιθρο από
περιφερειακούς Δήμους/Κοινότητες.

Επιπρόσθετα, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες επιχορηγούν σκηνοθέτες
και παραγωγούς για τη συμμετοχή τους σε επαγγελματικά
σεμινάρια, εργαστήρια και διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου στο
εξωτερικό. Ταυτόχρονα, επιβλέπουν την εφαρμογή του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», μέσω του οποίου προωθούνται
δράσεις που αφορούν την επαγγελματική ανάπτυξη διαφόρων πτυχών
της οπτικοακουστικής παραγωγής.

