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>> 10" ΦΕΣΤΙΒΑΛ

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

ECOFILM^

Οικολογικέςευαιαθτκΐίες
σιο Νησίτων Ιπποτών
ινδικές ταινίες οικολογικου
*ΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΕΣεπιλέγουν
να μιλήσουν μέσα από και πολιτικού περιεχομένου τις
οποίες υπογράφουν ανεξάρτητοι
«ιν τέχνη τους καταθέτοντας
σκηνοθέτες. Ανάρερά τους,
στο Διεθνές Ταμείο της Ζωής
οι επισκέπτες του φεστιβαλ θα
την αλήθεια τους». Με 112
ταινίες από 35 χώρες γιορτάζει
έχουν την ευκαιρία να δουν
και την ταινία μικρού μήκους
φέτος τα δέκατα γενέθλια του
«Υπόγεια κόλαση» που τιμήθηκε
to Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
με to ανώτατο κινηματογραφικό
της Ρόδου Ecofllms.
βραβείο της Ινδίας
Σε μια εποχή που n παρακμή
αξιών είναι πλέον δεδομένη,
και αναφέρεται στις πυρκαγιές
των ανθρακωρυχείων, μια από
«το σινεμά αποτελεί αντίδοτο
τις βασικότερες αιτίες υπερθέρμανσης
στην κρίση». And τις 22 έως
του πλανήτη.
τις 27 Ιουνίου to Νησί των ΙηποΛν
φιλοξενεί και πάλι iva
Μια άλλη ενότητα στο Φεστιβάλ
από τα πλέον καταξιωμένα θεματικά
αφορά στη σύγχρονη
φεστιβάλ στον κόσμο
αρχιτεκτονική και τη διαχείριση
με ταινίες που θίγουν καίρια
του δημόσιου χώρου. Σε
περιβαλλοντικά ζητήματα και
αυτό το αφιέρωμα ξεχωρίζει n
πιθανότατα δεν θα δούμε να
ταινία «To μεγαλειώδες Παρίσι
προβάλλονται πουθενά αλλού. - Ο πρόεδρος και ο αρχιτέκτονας».
n οποία παρουσιάζει το
Στο διαγωνιστικό
τμήμα
προτζεκτ επανασχεδιασμού της
συμμετέχουν 92 ταινίες από 34 πόλης από δέκα κορυφαίους
χώρες με θέματα που «καίνε». αρχιτέκτονες. Πρωταγωνιστής
Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο Νικολό Σαρκοζί!
n ταινία «Μπανάνες», που
Εικαστικές εκθέσεις, συναντήσεις
αποκαλύπτει το σκάνδαλο της
γνωριμίας με τους σκηνοθέτες
εταιρίας Dole που δηλητηρίασε
και n παρουσίαση του
τους υπαλλήλους της, τα
μυθιστορήματος του Παύλου
«Ονειρα των σκουπιδιών»,
Κάγιου «Kat με κλειστά μάτια
όπου n κάμερα ακολουθεί τρία
θα βλέπω» συμπληρώνουν τις
παιδιά που ζουν στο μεγαλύτερο εκδηλώσεις της φετινής διοργάνωσης.
οκουιιιδότοπο του πλανήτη,
και οι «Μαχητές του Ουράνιου
Οι προβολές των ταινιών θα
Τόξου», μια αναδρομή στο
πραγματοποιούνται eto θερινό
παρελθόν των ιδρυτών τπς κινηματογράφο «Ρόδον» και
στο Δημοτικό Θέατρο. Πληροφορίες:
Greenpeace.
To φετινό Ecofilms φιλοξενεί
www.ecofilms.gr &
επίσης ένα αφιέρωμα σε
rodosecofilms.blogspot.com.
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