
3rd INTERNATIONAL THERMAIKOS 2min FILM FESTIVAL 2010

“CINErgy”

Τη βραδιά της 30ης Οκτωβρίου 2010 στο θέατρο ΚΑΠΠΑ2000 στην Περαία το 
κοινό του Δήμου Θερμαϊκού αλλά και της Θεσσαλονίκης είχε την ευκαιρία να 
βυθιστεί  σε  ανεξερεύνητα  κινηματογραφικά  πελάγη  και  να  εξερευνήσει 
εναλλακτικές  κινηματογραφικές  διαδρομές  μικρού  μήκους  στο  3ο  Διεθνές 
Φεστιβάλ  Ταινιών  έως  2  λεπτά  του  Δήμου  Θερμαϊκού.  Το  Φεστιβάλ,  μια 
διοργάνωση του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Θερμαϊκού, συνεχίζει τη φιλόδοξη 
πολιτιστική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2008 με σύνθημα “Cinema out of the 
blue”, συνεχίστηκε με υψηλή πολιτιστική τάση, “High Tension” το 2009, για να 
κορυφωθεί  στη  “ΣΙΝΕργεια”  (“CINErgy”)  κοινού,  δημιουργών  και 
κινηματογραφικών εικόνων τη φετινή χρονιά.

Στο  Φεστιβάλ  προβλήθηκαν  φέτος  48  ταινίες  από  16  χώρες του  κόσμου  με 
ανώτατη διάρκεια τα 2 λεπτά, ένα μωσαϊκό τεχνοτροπιών και θεμάτων: animation, 
experimental,  drama,  fiction,  υπαρξιακά  ερωτήματα,  οικολογικές  ανησυχίες, 
σουρεαλιστικά  σκηνικά,  μεταφορές,  συμβολισμοί,  αλληγορία,  ψευδαίσθηση, 
αγωνία, χιούμορ, η γοητεία του αναπάντεχου, η διάψευση του αυτονόητου. 

Η  κριτική  επιτροπή  στη  φετινή  έκδοση  του  Φεστιβάλ  απαρτιζόταν  από 
σημαίνουσες  προσωπικότητες του κινηματογράφου και  του θεάτρου:  ο  Αλέξης 
Δερμεντζόγλου,  κριτικός  κινηματογράφου  και  δημοσιογράφος,  η  Ελένη 
Βαρμάζη,  σκηνοθέτης,  ο  Γρηγόρης Πασχαλίδης,  αναπληρωτής καθηγητής του 
Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ο 3D Animator και 
διδάσκων στην ΑΚΤΟ Στέλιος Αναστασιάδης και ο Κώστας Χαλκιάς, ηθοποιός 
του ΚΘΒΕ και σκηνοθέτης.



Στη  μουσική  έναρξη  του  Φεστιβάλ,  εμφανίστηκε  για  πρώτη  φορά  με  μεγάλη 
επιτυχία  το  νεοσύστατο  Πειραματικό  Κιθαριστικό  Σύνολο  Δήμου  Θερμαϊκού 
“Guitar  Heroes”,  ερμηνεύοντας  ένα  ποικίλομορφο  κιθαριστικό  ρεπερτόριο  με 
μουσικότητα και καλλιτεχνικό ενθουσιασμό.

Τα βραβεία που δόθηκαν στο Φεστιβάλ, τόσο από την επιτροπή όσο και από το 
κοινό είναι τα εξής:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ



BEST FILM OF FESTIVAL: Great expectations, Alexei Gubenco – Romania

BEST YOUNG ARTIST: Budsuba, Alexandr Tanana – Belarus

BEST ANIMATION: The naughty list, Ben Mitchell – UK

BEST EXPERIMENTAL: Cinematic structure, Yiorgos Savoglou – Greece



SOCIAL MESSAGE: A Friend, Brittanie Marques – USA

ORIGINAL IDEA: Retro Disk Chunter, Stuart Pound - UK

ΚΟΙΝΟ

BEST FOREIGN FILM: Great expectations, Alexei Gubenco – Romania

BEST GREEK FILM: Σε δύο λεπτά (Se dyo lepta), Michalis Lygkiaris 



Η οργανωτική ομάδα του Φεστιβάλ (Πολυξένη Ζαπτιέ, Ευαγγελία Παράσχου και 
Ανδρονίκη  Ράπτη)  συγχαίρει  θερμά  τους  βραβευθέντες  αλλά  και  όλους  τους 
συμμετέχοντες που έστειλαν το φιλμάκι τους στο Φεστιβάλ. Ευχαριστούμε θερμά 
το κοινό που στήριξε το φετινό Φεστιβάλ και ελπίζουμε να σας ξαναδούμε και του 
χρόνου!!

www.thermaikosfilmfestival.gr,  Πολιτιστικό  Κέντρο  Δήμου  Θερμαϊκού: 
poltherm@gmail.com, 23923.30.038
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