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γίνονται με τον σχεδιασμόπόλεων Στις ταινίες παρουσιάζονται
επίσηςσημαντικές και πρωτοπορεςπρωτοβουλίεςομάδωνκαλλιτεχνών
σε ολο τον πλανήτηγια την αναδιάρθρωση του δημοσίου
χωρουκαι την επαναδιατυπωσητης σχέσηςτου με την καθημερινότητα
της καθημερινής ζωης των ανθρώπων
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙTO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΒΟΛΗΣΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
ΤΡΙΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ, Δημοτικός Κινηματογράφος1850
To μεγαλειώδες Παρίσι: ο πρόεδρος και ο αρχιτέκτονας,
Bregtje van der Haak,ΚάτωΧώρες, 50'
Ο Πρόεδροςτης Γαλλίας,ΝικολάΣαρκοζίεπιθυμεί να δει ένα
κτίριο με κύροςπουνα φέρει την υπογραφή,όπωςάλλωστε συνέβη
με τους προκατόχουςτου. Εκτός αυτού, όμως, θέλει να
διαμορφώσειτο μέλλον του Παρισιούμε τον δικό του τρόπο.
Σύμφωνα λοιπόν με τα πλάνα σχέδια του, η πόλη πρέπεινα
γίνει ελκυστική για τους επενδυτές ώστε να βελτιωθούν τα
αναπτυξιακάέργα. Και αυτό μπορεί να συμβεί καλύπτονταςτο
χάσμα μεταξύ των φτωχών προαστίωνκαι του πλούσιουιστορικού
κέντρου.Έτσι, το καλοκαίρι του 2008 ξεκινάει ένα σχέδιο
γνωστό ως «GrandParis».Στο πλαίσιοτου συγκεκριμένουproject,
αναθέτει σε δέκα αναγνωρισμένους αρχιτέκτονες να διαμορφώσουν
προτάσειςγια τον σχεδιασμό πόληςτου Παρισιού.
Πώς θα μοιάζει «η πόλητου φωτόTo
φωτός» σε 30 χρόνια;
T ό παρόν
έ
ντοκιμαντέρ καταγράφει
παρακολουθείτην δραστηριοτητα
του Ολλανδούαρχιτέκτονα
και σχεδιαστή Winy
Maas για ένα χρόνο -κατά τη
διάρκεια της συμμετοχής του
στο «Grand Paris». Στην προσπάθεια
του δηλαδήγια την της
μετατροπή της πόλης και των
προαστίων της στην «Πρωτεύουσα
του 21ου αιώνα».Η συνεισφορά
του Maas και των ιδεών
του ήταν απαραίτητη.Αλλά
πώς υλοποιείται κάτι τέτοιο;
Πώς μπορεί κανείς να αντισταθεί
στην εξουσία, στα μεσα μαζικής
ζικής επικοινωνίας και να διατηρήσει
την ηθική και αισθητικήτου
τ στάση ως αρχιτέκτονας;
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To Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και Εικαστικών Τεχνών
ECOFILMS 2010 θα διεξαχθεί, όπως όλα τα τελευταία
χρόνια, στην πόλητης Ρόδου(Δημοτικό θέατρο και θερινό Ρόδον).
Οι προβολέςκαι οι σχετικές εκδηλώσειςθα αρχίσουν ΣΗΜΕΡΑ
ενώ θα ολοκληρωθούντην Κυριακή27 Ιουνίου.
Φέτος, το πρόγραμματου ECOFILMS περιλαμβάνει ταινίες
που συνδέονται με την αρχιτεκτονική και θίγουν τη σχέση της
με τον άνθρωποκαι το περιβάλλοντου. Στις ταινίες πουπαρουσιάζονται,
τίθενται ερωτήματα σχετικά με την εξέλιξη των μεγαλουπόλεων
πουπληθαίνουναπειλητικά,για τα πειράματαπου
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