Είδος: Εφημερίδα / Κύρια
Ημερομηνία: Πέμπτη, 17-06-2010
Σελίδα: 33
Μέγεθος: 444 cm ²
Μέση κυκλοφορία: Μη διαθέσιμη
Επικοινωνία εντύπου: (22410) 28728
Λέξη κλειδί: ECOFILMS

καλλιτεχνική δημιουργίακαι η αρχιτεκτονική για το αστικό μελημένο δέντρο σε μια μεγαλούπολη(μάλλον την Αθήνα).
τοπίο (η διοργάνωσηέχει ετοιμάσει ειδικό αφιέρωμα
στον ανεξάρτητο ινδικό κινηματογράφο και τη σύγχρονη
Στις ελληνικές συμμετοχέςπουέχουν ουσιαστικόεκτόπισμα
αρχιτεκτονική). Σημαντικά είναι τα ντοκιμαντέρ που
στα τμήματα του φεστιβάλ, συγκαταλέγεται και η
ερευνούν σε βάθος την παρούσακοινωνικοπολιτική κατάσταση
«Κυψέλη»,ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκουςαπότην Ομάδα
της Λατινικής Αμερικής αλλά και όσα παρουσιάζουν Ντοκιμαντέρ του Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου
διεθνείς πρακτικές στην οικονομία, στη διαχείριση Αθηναίων πουτρυπώνεισε μία απότις mo πυκνοκατοικημένες
του δημόσιουχώρου και των δημόσιωναγαθών.
συνοικίες της Ελλάδας.
Ετσι,στο «Μάτια ορθάνοιχτα - Εξερευνώντας τη σημερινή To «Ενα δέντρο μια φορά», ένα πρωτοποριακόκαι
Νότια Αμερική» (Βραβείο Κοινού στο φετινό Φεστιβάλακριβό καρτούν, που έχει κερδίσει μέχρι σήμερα πολλές
Ντοκιμαντέρ θεσσαλονίκης και βραβείο καλύτερου διακρίσεις μιλώντας για τη φιλία ενός αγοριού με ένα
ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους στο φεστιβάλ IDFA) του δέντρο στην άκρη μιας ελληνικής μεγαλούπολης,ανήκει
Γκονζάλο Αριγιόν απότην Ουρουγουάη,βλέπουμεπωςη ηνστις
υν mo σημαντικές ελληνικές συμμετοχές του Ecofilms.
Λατινική Αμερική βρίσκεται σε μια κρίσιμη καμπή στην Αξίζει να σημειωθεί πωςφέτος θα προβληθούνκαι οι 10
ιστορίατης με μια σειρά απόσοσιαλιστέςηγέτες να έχουν καλύτερες ταινίες του Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ερασιτεχνικού
πάρειτα ηνία. 0α μπορέσειη Βραζιλία, η Αργεντινή, η Χιες
Χιλή,
Ντοκιμαντέρ...»
το Περού, η Βολιβία, η Βενεζουέλα και όσες άλλες
-Πηγή:Έθνος
αποτελούν τον λεγόμενο λατινοαμερικανικό άξονα να
ικανοποιήσουντο αίτημα των λαών τους για αλλαγή, χωρίς
να υποτάσσονται στις οικονομικές συνταγές του
«Βορρά»και της Ουάσιγκτον;Στον «Γυρολόγο»πάντως,
ένας περιπλανώμενοςκινηματογραφιστής,με μια κάμερα
στο χέρι και μια ιστορία στο μυαλό, κάνει άνω-κάτω τις
λατινοαμερικανικές επαρχίες,καταγράφονταςστον φακό
του, τους ανθρώπουςτους και την κουλτούρα του. Από
τον πρωτότυποτρόπο ενασχόλησης με το σινεμά του
67χρονου Ντάνιελ Μπρουμάιστερ στον μυστηριώδη
street artist με το ψευδώνυμοΜπλουπουχρωματίζει με
τη μοντέρνα τέχνη του γκράφιτι τους δρόμους του
Μπουένος Αϊρες, όπως βλέπουμε στο ολιγόλεπτο ντοκιμαντέρ
«Muto»,τα καλλιτεχνικά κλισέ σπάνε.
Ο τελευταίος μάλιστα είναι ένας δυναμικόςακτιβιστής,
ένας απότους συμμετέχοντες το 2007 στη συμβολικήεικαστική
επίθεση ενάντια στο τείχος της ισραηλινής κυβέρνησης
για την απομόνωσητων παλαιστινιακών αρχών.
Οι Λατινοαμερικάνοι μπορείνα πρωτοστατούνστο φεστιβάλ,
αυτό δεν σημαίνει όμως ότι το πρόγραμμάτου δεν
φιλοξενεί παραγωγέςαπόάλλες χώρες. Κάθε άλλο, μάλιστα,
καθώς η πολυσυλλεκτικότητάτου αποδεικνύεται,μεταξύ
άλλων, μέσα από τα ντοκιμαντέρ: «Οι μαχητές του
» Σκάνδαλα ακτιβιστές και περιβάλλον ουράνιου τόξου» από τις Κάτω Χώρες (όπου γίνεται μια
αναδρομή στην πορεία των πρώτων ακτιβιστών της
IB ταινίες από36 χώρες για το οικοσύστηματην οικονομία,
Greenpeace,μελών του θρυλικού πλοίου«Rainbow warrior»),
τα δημόσιααγαθά και την κοινωνικοπολιτικήκατάστασητης «Τουρίστες του διαστήματος» (διαφορετικοί άνθρωποι
Λατινικής Αμερικής, στο φεστιβάλ Ecofilmsτης
γυρεύουν στο...διάστηματην εκπλήρωσημιας εμμονής
Ρόδου
ή ενός στόχουζωής),«Τέσσεραφτερά και μια προσευχή»
Στις φυτείες μπανάναςτης Νικαράγουας,οι εργαζόμενοι
(ο άγνωστος κόσμοςτων μεταναστευτικών πεταλούδων
είναι όλοι στείροι εξαιτίας των τοξικών παρασιτοκτόνων
πουκάθε χρόνο διατρέχουν 3.000-4.000 χιλιόμετρα
πουχρησιμοποιούσεη εταιρεία «Dole».Σε μια μάχη
μεταξύ Καναδά και Μεξικού), «Αυτή η στιγμή δεν
πουθυμίζει εκείνη του Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ,οι εργάτες,
είναι ποτέ ίδια» (παρακολουθούμετα καλλιτεχνικά πειράματα
με τη βοήθεια μιας μικρής δικηγορικής εταιρείας,
πουγίνονται στην κοινότητα «μέρα με τη μέρα»του
διεκδικούν τα δικαιώματατους απέναντι στη μεγαλύτερη εργαστηρίου «Περιπλανώμενο χωριό» στην Ελβετία),
φρουτοπαραγωγικήεταιρεία του κόσμουπουτους δηλητηρίαζε
«Ονειρατων σκουπιδιών»(τρία παιδιάζουν στον μεγαλύτερο
κατ' εξακολούθηση.Η πρώτηιστορική δίκη τέτοιου
σκουπιδότοποτου πλανήτη στα προάστιατου Καΐρου)
τύπουστο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Αντζελες είναι
και «To πιάνοστο δάσος»(μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία
γεγονός. Η ετυμηγορίατων ενόρκων όμως είναι ακόμα
αυτό το μάνγκα, πουαγαπήθηκεκαι από τους μαθητές
υπό ύφεση. To σκάνδαλο της «Dole» αποκαλύπτεται
πουπαρακολούθησαντο φετινό φεστιβάλ Ecokids,
σε όλο του τρομακτικό...μεγαλείο στο ντοκιμαντέρ «Μπανάνες!»
μιλάει για ένα μαγικό πιάνοστη μέση του δάσους).
του ΣουηδούΦρέντρικ Γκέντρικ πουέως σήμερα
Κι επειδή,όπωςπροαναφέραμε,το αστικό τοπίο αποτελεί
δέχεται μηνύσεις απότην εν λόγω εταιρεία για να σταματήσει αντικείμενο μελέτης για αρκετά ντοκιμαντέρ του οικολογικού
την κυκλοφορία του.
φεστιβάλ της Ρόδου,στο πρόγραμμάτου περιλαμβάνεται
Με μια υποψηφιότηταγια το Διεθνές Πράσινο Κινηματογραφικό
και το «Μεγάλο Παρίσι:Ο πρόεδροςκαι ο αρχιτέκτονας»
Βραβείο της χρονιάς,το φιλμ είναι απότα mo
όπου ξετυλίγεται το μεγαλεπήβολο όραμα
σημαντικά του διαγωνιστικού τμήματος του φεστιβάλ του Νικολά Σαρκοζί για ένα νέο Παρίσι μέσω της ανάθεσης
Ecofilms της Ρόδου (διεξάγεται από τις 22 έως τις 27
ενός σχεδίου αναδόμησηςσε 10 γνωστούς αρχιτέκτονες.
Ιουνίου), πουφέτος κλείνει δέκα χρόνια ζωής με 113ταινίες
από36 χώρες να φιλοξενούνται σε τρία διαγωνιστικά Ομοίως περιλαμβάνεται και το πολυβραβευμένοκαρτούν
τμήματα (μεγάλου,μεσαίουκαι μικρούμήκους)και στο
«Ενα δέντρο μια φορά» του Παναγιώτη Ράππα,ένα
Πανόραμα. Ταινίες πουεπικεντρώνονται στον ακτιβισμό ελληνικό επίτευγμαστον χώρο των κινουμένων σχεδίων
σε σχέση με το περιβάλλον και τις επικίνδυνες αλλαγές πουμιλά για τη φιλία ενός άστεγου αγοριού με ένα παρα¬ τιμα νη ου αάση ετιου ου
στο οικοσύστημακαι δεν ξεχνούν πόσοσημαντικήείναι η
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