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2o ∆ιεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους
Επιστηµονικής Φαντασίας & Φανταστικού (“SFF - rated”)
Αθήνα 11 Μαρτίου 2007
ΜΕΘΕΟΡΤΙΑ
Εν συντοµία και για να µην σας κουράζουµε: τα πήγαµε µια χαρά. Οργανωτικά
το φεστιβάλ ήταν άψογο, το έντυπο υλικό πλούσιο και καλοφτιαγµένο, οι ταινίες
προβλήθηκαν χωρίς τεχνικά προβλήµατα, ο υποτιτλισµός ήταν λειτουργικός, και το
αψέντι άφθονο.
Η προσέλευση επίσης ήταν αρκετή, ώστε να θεωρείται βεβαία η διοργάνωση του
φεστιβάλ και του χρόνου (ήδη κυκλοφορούν ιδέες για παράλληλες εκδηλώσεις, για
2ήµερο και άλλα τολµηρά...)
Αναφορικά µε τα ερωτηµατολόγια που µοιράστηκαν προς συµπλήρωση στο
κοινό:
Λάβαµε συµπληρωµένα 98, αριθµός που δείχνει ότι ο κόσµος καλοδέχθηκε την
κίνηση αυτή.
Από την στατιστική επεξεργασία τους προέκυψε καταρχήν ο νικητής του
Βραβείου Κοινού, που ήταν η ταινία

Cost of Living του Jonathan Joffe (Καναδάς)
Ακολούθως, τα βασικότερα συµπεράσµατα από τα ερωτηµατολόγια έχουν ως
εξής:
1) Oι ταινίες που συµπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα ήταν µε τη σειρά
“Judas” (Nicolas Bary- Γαλλία)
“X” (Raphael Wahl-Γερµανία).
“La Vie d’ un Chien/The Life of a Dog” (John Harden – ΗΠΑ/Γαλλία)
“The Grandfather Paradox” (Jean-Francois DaSylva-Καναδάς).
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Όσοι ήρθαν στο φεστιβάλ µπορούν να καταλάβουν ότι πρόκειται για πέντε ταινίες
εντελώς διαφορετικές µεταξύ τους, κάτι που δείχνει το ευρύ γούστο και ενδιαφέρον
του κοινού και επιτρέπει στο φεστιβάλ να διατηρήσει και στην επόµενη διοργάνωση
την ίδια αισθητική ποικιλία.
2) Παρά τις εµφανείς θετικές αντιδράσεις του κοινού στις τανίες «Προς τη Νίκη» και
«Απόλυτη Στιγµή», οι πέντε ελληνικές ταινίες και η µία από την Κύπρο
κατέλαβαν τελικά την 7η, 8η, 13η, 15η, 17η και 20η θέση στα ερωτηµατολόγια του
κοινού.
3) Η συνολική βαθµολόγηση του κοινού για το Φεστιβάλ (αναφορικά µε τις ταινίες)
ήταν 70% (µε άριστα το 100%), ιδιαίτερα ικανοποιητική, και που ενισχύει επίσης
την βεβαιότητα ότι το SFF-rated φεστιβάλ έχει µέλλον.
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