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Ecofilms: χτυποκάρδια στο θρανίο
Εχουμε καιρό μέχρι τον Ιούνιο, που θα γίνει το
Τον Ιούνιο θα γίνει,
φεστιβάλ «Ecofilms»TnsΡόδου (22 ecus27 Ιουνίου).
όπύκ πάντα,
Τη Δευτέρα, όμω5, οι μηχανέ5 προβολήδ
παίρνουν μπρο5 για το κινηματογραφικό του
το οικολογικό
«αδερφάκι», το «Ecokids»(έω5 12 Μαρτίου), αφιερωμένο
φεστιβάλ ms
αποκλειστικά otous piKpousσινεφίλ.
Περίπου6.000μαθητέε-ορισμένοι και από τα γειτονικά
Ρόδου. Τη Δευτέρα
νησιά TnsΧάλκη5και TnsΤήλου- θα παρακολουθήσουν
ξεκινά, όμϋ»,
δωρεάν 15ταινίεε(στοΔημοτικόθέατρο καιτο
Ενυδρείο),πουεσωματώνονταιοε τρία αφιερώματα: —
το
Ecokids, που
Στο ανθρώπινο, φυσικό και κατασκευασμένο περιβάλλον
όπουζούμε. Οι Γερμανοί σκηνοθέτε5Πάολ
απευθύνεται ειδικά
Σμάζνι και Μαρία Στοντμέγιερ καταγράφουν στο
σε μαθητέ5
«Σύστημα».έναεκπαιδευτικό πείραμα που έγινε στη
Βενεζουέλα,όπου μουσικοί και δάσκαλοι πηγαίνουν Και ιαπωνικό μάνγκα έχει το πρόγραμμα.Σκηνή από «Toπιάνο μέσα
otis παραγκουπόλεΐ5και μυούν στη μουσική τα παιδιά στο δάσος»του Μασαζιούκι Κότζιμα
των φτωχογειτονιών. Η τολμηρή μικρού μήκου5
σταση».Εναακόμη αφιέρωμα είναι στη σύγχρονη αρχιτεκτονική,
«ΟπιοYpnyopos εργάτη», με θέμα την παιδική δουλεία, Οσο για το «Ecofilms»,θα είναι και πάλι ivas μαpaOcuvios
με έμφαση oris πρωτοβουλία αρχιτεκτόνων,
είχε κερδίσει υποψηφιότητα στα Οσκαρ. Η ενότητα
με 100 Taiviesαπό 47 χώρε5 που καταθέτουν
πολεοδόμωνκαι καλλιτεχνώνγια τηναναθεώρηση
περιλαμβάνει και τα κινούμενα σχέδια «Ηγάτα
tis αγωνιά tous για το μέλλον του πλανήτη και
που περπατούσεμόνη» του Ζαν-Ζακ Προυνέ. —Στα των ανθρώπινων σχέσεων, καταγγέλλουν την οικολογική καιτον επανασχεδιασμότου δημόσιου χώρου.
Από πέρυσι το φεστιβάλ αναθέτει otous Ελληνε5
μάνγκα KOpiKs
καιτα κινούμενα σχέδια.To «Πιάνο
καταστροφή αλλά αφήνουν και παράθυρο
μέσα στο oaoos» του Μασαγιούκι Κότζιμα περιστρέφεται
ελπίδα5,διεκδικώντα5 ένα καλύτερο αύριο.
και ξένου5 καλεσμένοι του τη δημιουργία \i\as μικρού
γύρω από ένα πιάνο πουπαίζειμόνο όταν αγαπάειΦέτο5 ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το αφιέρωμα
μήκου5, διαρκεί δύο λεπτών, με θέμα τη Ρόδο.
τον πιανίσταπουακουμπάειτα πλήκτρατου. —
στον ανεξάρτητο ινδικό κινηματογράφο με ταινίε5 Ετσι,το νησί θα αποκτήσει ένα σύγχρονο αρχείο
ταινιών με υπογραφέ5 κινηματογραφιστών από όλο
Σε animation μικρού μήκου5 των φοιτητών του
από δύο φεστιβάλ στο Νέο Δελχί,το ένα οικολοYi'as
τον κόσμο. Χ.Ι.Π.
Τμήματο5 Γραφιστική5των ΤΕΙ A0nvas.
και το άλλο πολιτικό,πουλέγεται«Επιμονήκαι Αντί¬
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