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UTOPIA: H κινηματογραφική δυστοπία του καταξιωμένου σκηνοθέτη 
Κώστα Νίκα στην αυλαία του Ελληνικού Φεστιβάλ Κινηματογράφου

H ταινία προβάλετε στο πλαίσιο του 29ου Ελληνικού Κι-
νηματογράφου και πρωταγωνιστούν οι William Gabriel, 
Adam Hatzimanolis, Magdalena Stamos και Barbara 
Gouskos. Αξίζει να σημειωθεί ότι όποιος παραβρεθεί στην 
προβολή της Κυριακής 20 Οκτωβρίου (7:30, στον Κινη-
ματογράφο Palace επί της Norton Street, στο Λάικαρτ) θα 
έχει τη δυνατότητα να συναντήσει τον σκηνοθέτη και σε-
ναριογράφο της ταινίας, καθώς και τον Aaron Bush που 
είναι ένας από τους συμπαραγωγούς.

Ο Κώστας Νίκας έγραψε και σκηνοθέτησε τη βραβευμένη 
ταινία LIGHT, η οποία τιμήθηκε με το βραβείο καλύτε-
ρης πειραματικής ταινίας στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών 
Μικρού Μήκους της Academy Accredited Los Angeles 
International Short Film Festival. Σκηνοθέτησε επίσης 
την μεγάλου μήκους ταινία “Sacred Heart” με πρωταγωνι-
στή τον βραβευμένο από την AFI ηθοποιό David Field. Η 
ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 19ο Διεθνές Φεστι-
βάλ Κινηματογράφου της Σαγκάης και διανεμήθηκε στην 
αγορά των ΗΠΑ και του Καναδά το 2018 από την Gravitas 
Ventures.

Έχει γράψει και σκηνοθετήσει θέατρο και είναι ο παρα-
γωγός του πρώτου άλμπουμ Βυζαντινής μουσικής στην 
Αυστραλία καθώς και στη μεταγραφή και διδασκαλία του 
σεναρίου της βραβευμένης σειρά του ABC  «The Slap».

Είναι επίσης συνιδρυτής του The Green Room, μιας δωρε-
άν εφαρμογής κοινωνικής και επαγγελματικής δικτύωσης 
που φέρνει σε επαφή τη διεθνή κοινότητα των ανεξάρτη-
των κινηματογραφικών ταινιών.

Ο Κώστα έχει εργαστεί ως δημοσιογράφος και υπεύθυνος 
δημοσίων σχέσεων για περισσότερα από 15 χρόνια. Είναι 
κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στον κλάδο των Interactive 
and Digital Media του Πανεπιστημίου του Σίδνεϊ, και έχει 
πτυχίο επικοινωνιολογίας με έμφαση στις λογοτεχνικές 
σπουδές, τις δημόσιες σχέσεις και τη δημιουργική γραφή 
από το Πανεπιστήμιο του Western Sydney. Σήμερα εργά-
ζεται ως Γραμματέας του Γενικού Προξένου της Ελλάδας 
στο Σίδνεϊ και σκηνοθετεί την επόμενη ταινία του. Ο «Κό-
σμος» θα δημοσιεύσει εκτενή συνέντευξη του σκηνοθέτη 
στην οποία θα αναφέρει και τα μελλοντικά σχέδια του σε 
προσεχή έκδοση. Οι φωτογραφίες από τα γυρίσματα του 
UTOPIA αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του σκηνοθέτη 
και δημοσιεύονται με την άδεια του.


