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Οικολογικές εικόνες στην Πόλη των Ιπποτών
του κινηματογράφου. Με ματιά πολιτική, θέτες να δημιουργήσουν μια ταινία 2 λεπτών
με θέμα τη Ρόδο. Οι ταινίες που
συχνά ριζοσπαστική και καταγγελτική,
οι ταινίες αφυπνίζουν το θεατή αλλά κατατέθηκαν θα προβληθούν φέτος, ενώ
ταυτόχρονα παρέχουν και την απαραίτητητο ίδιο θα ζητηθεί και από τους σκηνοθέτες
που συμμετέχουν στη φετινή εκδήλωση.
ενημέρωση και γνώση για τα μεγάλα
αυτά προβλήματα που όχι μόνο απασχολούν,
αλλά και απειλούν πραγματικά
Τέλος, το Ecofilms σε συνεργασία με
τον πλανήτη μας.
το National Geographic, το Κέντρο
To φεστιβάλ έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα.
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Ελληνικής Λαογραφίας
Οι ταινίες που διαγωνίζονται
(ΚΕΕΛ), την Ακαδημία Αθηνών και την
διεκδικούν δύο βραβεία στην κάθε κατηγορία
Εταιρεία Αρχιπέλαγος διοργανώνουν
δηλαδή μεγάλου, μεσαίου και τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Ερασιτεχνικού
μικρού μήκους. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής Ντοκιμαντέρ. Τα δέκα καλύτερα
είναι: Μάικ Πάντεϊ (Σκηνοθέτης, ντοκιμαντέρ θα προβληθούν στο φεστιβάλ
Ινδία), Χάσε Βέστερ (Σκηνοθέτης,
ECOFILMS, ενώ ο αριθμός και το
β
Σουηδία), Τζορτζ Οβασβίλι (Σκηνοθέτης, είδος των βραβείων θα ανακοινωθούν
Γεωργία), Αγγελική Αντωνίου (Σκηνοθέτις,
στο τεύχος Απριλίου του National Geographic.
Ελλάδα), Δημήτρης Ινδαρές
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τον εαυτό του, έτσι και το
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τη ρύπανση, την εξαφάνιση διαφόρων
καταστροφές ζει ο πλανήτης
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του Μεξικού. To περιβάλλον καταστροφή των δασών αλλά και τη διάλυση
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και Εικαστικών Τεχνών της Ρόδου
Οι σκηνοθέτες με τις ταινίες τους, κυρίωςΙνδίας και το Φεστιβάλ Πολιτικών Ταινιών
ανθρώπινες σχέσεις. Η αγωνία για όλα
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το όνομα του, διοργανώνεται από το Δήμο
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και των ταινιών τους που θα προβληθούν
από ανεξάρτητους ινδούς κινηματογραφιστές
Ροδίων, τον Πολιτιστικό Οργανισμό
στη Ρόδο από τις 22 έως τις 27 κόσμου, ο καθένας με τη δική του ιδιαίτερη
στο Νέο Δελχί.
εθνική, πολιτική, καλλιτεχνική και
Ιουνίου.
Αφιέρωμα στη Σύγχρονη Αρχιτεκτονική Δήμου Ροδίων ΠΟΔΡ και την εταιρεία
Εικόνα και Περιβάλλον.
*
Οι ταινίες προσεγγίζουν με ευαισθησία ηθική του στάση. Πρωτοτυπία στην αφήγηση, με ταινίες ol οποίες καταγράφουν σημαντικές
συχνά με ποιητική διάθεση, άλλοτε
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μας σπίτι, οι ταινίες που θα προβληθούνδημόσιου χώρου με νέες, καινοτόμες λύσεις. θα φύγουμε απογοητευμένοι.
στις αιτίες της οικολογικής καταστροφής
που είναι το κυρίαρχο δυτικό μοντέλο ανάπτυξης,στο Ecofilms έχουν ως κοινό παρονομαστή
strakersan@gmail.com
ένα μοντέλο βασισμένο σε συγκεκριμένο την ευαισθητοποίηση σε θέματα
Πέρυσι το φεστιβάλ ανέθεσε στους έλληνες
περιβάλλοντος, αλλά και της τέχνης
http://kersanidis.wordpress.com
κοινωνικό και οικονομικό
και ξένους συμμετέχοντες σκηνο¬
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