
ΛΙΩΜΑΛΙΩΜΑ
Aρχική σελίδα. Εδώ

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Εκοψαν το φεστιβάλ «Ντοκιμαντέρ και
Αναπηρία»

Να μας ξανάρθετε
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Το φεστ ιβάλ «Emotion pictures -  Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία» πρόλαβε να
διαγράψει μια μικρή αλλά πολύ επιτυχημένη πορεία (2007-2009) και, ξαφνικά,
πέρυσι, η τέταρτη διοργάνωσή του συρρικνώθηκε, για λόγους οικονομικούς,
σε μία μόνο μέρα.
Και φέτος μάς ήρθε από τ ις Κάνες, όπου τ ιμήθηκε σε
ειδική εκδήλωση, η επίσημη ανακοίνωση του θανάτου του από το στόμα της
καλλιτεχνικής του διευθύντριας Μαρίας Χατζημιχάλη-Παπαλιού.

«Πρέπει να σας ανακοινώσω ότ ι το Φεστ ιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος
τον Ιούνιο, το Φεστ ιβάλ αυτό είναι πια παρελθόν, καταργείται σ ιωπηρά από
την ελληνική πολιτεία. Και λέω σιωπηρά, γιατ ί κανένας αρμόδιος δεν μου
ανακοίνωσε επίσημα την κατάργησή του, αλλά ο ένας με έστελνε στον άλλο
για να βρεθούν αυτά τα λίγα χρήματα που απαιτούνταν, χρήματα που τελικά
δεν βρέθηκαν. Γιατ ί δεν θα μπορούσε να βρεθούν χωρίς ουσιαστ ικό
ενδιαφέρον εκ μέρους της πολιτείας. Και τέτοιο ενδιαφέρον απουσιάζει. Η
οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι γεγονός αναμφισβήτητο, που έχει
ανατρέψει πολλές σταθερές της ζωής μας. Αλλο τόσο συχνά, όμως,
χρησιμοποιείται ως πρόσχημα, για να καταργηθούν θεσμοί χρήσιμοι, υγιείς,
που κοιτάζουν προς το μέλλον, την ίδια στ ιγμή που άλλοι χρηματοδοτούνται
πλουσιοπάροχα».

Είχε μόλις τελειώσει η προβολή των ταινιών «Ακουσέ με» της Μαριάννας
Οικονόμου και «Γράμμα στον Λου» του Βέλγου Λικ Μπολάν, που
περιλαβάνονταν στο ειδικό αφιέρωμα στο «Φεστ ιβάλ Emotion Pictures -
Ντοκιμαντέρ & Αναπηρία», που πραγματοποιήθηκε από το Φεστ ιβάλ «Entr'2
Marches» στ ις 19 Μαΐου στ ις Κάνες. Και μέσα στην κατάμεστη αίθουσα, που
είχε καταχειροκροτήσει τ ις ταινίες, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστ ιβάλ
Emotion Pictures Μαρία Χατζημιχάλη-Παπαλιού ανέβηκε στο βήμα για να
ανακοινώσει... την κατάργησή του.

Το νέο ήταν μια δυσάρεστη έκπληξη για το κοινό αλλά και για τους ανθρώπους
του κινηματογράφου και τα άλλα φεστ ιβάλ, που δήλωσαν την υποστήριξή
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Αν θελετε να ξεχωριζει το
μπανιο σας ,ριξτε μια μα...

Τα πρόσωπα της φτώχιας

Μπέος... Norris! Όλα τα νέα
ανέκδοτα!

Όλη η Ελλάδα, ένα
πειραματικό εργαστήρι…

Απίθανη ιδέα από αλυσίδα
Σούπερ Μάρκετ στην Νότια

Αρχειοθήκη ιστολογίου
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Αναρτήθηκε από makis στις 9:37 π.μ. 

Read more:   www.i-diadromi.com

τους υπογράφοντας ένα κείμενο συμπαράστασης. Εχει ήδη την υποστήριξη
από 40 κινηματογραφικά φεστ ιβάλ (Κάρλοβι Βάρι, Λοκάρνο, Χονγκ Κονγκ,
Σαράγεβο, Κάιρο κ.ά.) και έχει ήδη συγκεντρώσει 1.000 υπογραφές και
μηνύματα συμπαράστασης, από δημοσιογράφους, καλλιτέχνες και διεθνείς
προσωπικότητες, όπως ο Ρίτσαρντ Γκιρ, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις, ο Βιμ Βέντερς,
ο Τζέιμς Αϊβορι, ο Ντάνι Μπόιλ, ο Θόδωρος Αγγελόπουλος, ο Πατρίς Λεκόντ
και πολλοί άλλοι, Ελληνες και ξένοι.
Β.ΓΕΩΡΓ.
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Δημοσίευση σχολίου

...

Αυτό είναι το video για το
«Behind The Mask» του M...

Eντυπωσιακό ... Παράξενα
μέρη στο Google Earth.

Η ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΕΦΕΥΡΕΣ
Η

SEXY ανέκδοτο ... όλα τα λεφτ
ά

Τρέμουν μια ελληνική χρεοκοπί
α

Εικόνες -  σοκ στα πακέτα των
τσιγάρων -  δείτε φωτό...

BOOK. Το απόλυτο γκάτζετ.
Σύστημα βιο-οπτικής οργά...

Ειδικός στο ψάρεμα να σου
πετύχει ... βίντεο

Το νόημα της ζωής σε 5
φράσεις

5 Παλιές αλλά αξέχαστες
διαφημήσεις ... Θυμάστε ;
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Νεότερη ανάρτηση Παλαιότερη ΑνάρτησηΑρχική σελίδα

Εγγραφή σε: Σχόλια ανάρτησης (Atom)

Υποβολή σχολίου ως: Επιλογή προφίλ...

Δημοσίευση σχολίου  Προεπισκόπηση

Εκοψαν το φεστιβάλ «Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία»
Το φεστιβάλ «Emotion pictures -  Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία» πρόλαβε να
διαγράψει μια μικρή αλλά πολύ επιτυχημένη πορεία (2007-2009) και, ξαφν...

Δημοφιλείς αναρτήσεις

διαφημήσεις ... Θυμάστε ;

Tι λιώμα θα ήμασταν αν δεν
κάναμε και ένα αφιέρωμα...

Τζούλια Αλεξανδράτου γυμνό
DVD-σοκ σε παραλία

Ότι της πεις...το λέει !!!
(πρωτότυπη εφαρμογή)

Δείτε τι γίνεται μέσα σε 60
δευτερόλεπτα στο inter...

Πλούσιος σε αντιοξειδωτικά
στοιχεία ο φραπές

τι λέει το κάθε ζώδιο μετά το
sex...

Πως βγήκε η φράση οχι ρε
πουστη μου

10 Mαγευτηκές παραλίες της
Αττικής και χωρίς εισιτ...

ΔΕΙΤΕ: Στιγμές που σε
αφήνουν με ανοιχτό το
στόμα!...

Τα 10 καλύτερα gadgets για
την παραλία!... ΑΠΟΚΛΕΙ...

Εσείς πήρατε γαϊδουρίνη;

Έχεις IQ μεγαλύτερο από μια
ξανθιά; Απόδειξε το!

Απίστευτες οικολογικές
διαφημίσεις...

Τζ ίμης Πανούσης ... τελευταίες
εξελίξεις

Mέτα από αυτό δεν θα
ξαναπιείτε ούτε εσείς όυτε
τα...

Ενα ενδιαφέρον site ... για να
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Τα καλυτερα ανεκδοτα με τον Chuck Norris
Το 2007 το καναλι του Star αρχισε να δειχνει την σειρα Texas Ranger με
πρωταγωνιστη τον θρυλικο,μοναδικο,καλυτερο ηθοποιο του κόσμου(ας λέμε...

Τζούλια Αλεξανδράτου γυμνό DVD-σοκ σε παραλία
Σόκαρε η Τζούλια Αλεξανδράτου γυρίζοντας γυμνή ερωτικό DVD στην
παραλία Μαύρο Λιθάρι. Άναυδοι οι λουόμενοι. Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι...

Ότι της πεις...το λέει !!! (πρωτότυπη εφαρμογή)
Πληκτρολογείτε .... Μιλάει ... Η τεχνολογία μας έχει ξεπεράσει! Αυτό είναι
καταπληκτικό. Δοκιμάστε το και δείτε!.... Θα πει οτιδήποτε π...

SEX: Ελληνίδες: τι “ψοφάμε” να κάνουμε στο σεξ!
SEX: Ελληνίδες: τι “ψοφάμε” να κάνουμε στο σεξ! Νέα έρευνα ενώνει το παζλ
και φτιάχνει το προφίλ της σύγχρονης ελληνίδας. Στο πρωινό σεξ...

69 ΛΟΓΟΙ για τους οποίους αξίζει να είσαι ΑΝΔΡΑΣ
1. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες διαρκούν περίπου 30 δευτερόλεπτα. 2. Οι σκηνές
με γυμνό στις ταινίες είναι πάντα γυναικείες. 3. Γνωρίζεις ...

Η ΤΕΛΕΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ
8.15 Ξύπνημα με χάδια και φιλιά 8.30 Ζυγίζει 2 κιλά λιγότερο από την
προηγούμενη μέρα 8.45 Πρωινό στο κρεβάτι

GREEKS DO IT BETTER!!!!!!!!

Η ΤΕΛΕΙΑ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ
06.00 Χτυπάει ξυπνητήρι 06.15 Πίπ@ 06.30 Πρωινό ευχάριστο χέσιμο
διαβάζοντας τα αθλητικά στην εφημερίδα 07.00 Πρωινό: μπριζόλα

μην ψάχνεις άδικα

Είσαι άνεργος; Γίνε
ναυαγοσώστης με μισθό
1000 ευρ...

Κωφό σκυλί μαθαίνει νοηματική
γλώσσα!

Είσαι μαλάκας; ...Τότε κάτσε
σπίτι σου!

Προσοχή:Μην ακουμπάτε το
laptop στα πόδια σας!!

10 πιο αστείες διαφημίσεις ...

Αυστηρές ποινές για τους
ελεύθερους κατασκηνωτές

Μαργαριτάρια μαθητών

Οι καθαρότερες παραλίες της
Πελοποννήσου

Καλοκαιρινό παζάρι από "Το
Χαμόγελο του Παιδιού".

10 gadgets που πρέπει να
αποκτήσετε αυτό το
καλοκα...

Γιορτάζει το Μουσείο της
Ακρόπολης...

Χάρρυ Κλυνν: Στα παπάρια
τους, τη δουλειά τους να ...

Νιγηριανός αναγκάζεται να
χωρίσει 82 από τις 86 συ...

ΠΡΟΣΟΧΗ στα παγωτα

Βοήθησε τον Στρος Καν να
πιάσει την καμαριέρα!

Ολική έκλειψη Σελήνης στις 15
Ιουνίου
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Κ Ο Λ Π Α για Δ Ι Α Ι Τ Α
1. Αν κανένας δεν σας βλέπει να τρώτε, τότε αυτό που τρώτε δεν έχει θερμίδες. 2. Αν πίνετε
μια διαιτητική σόδα

Special Olympics ΑΘΗΝΑ
2011

Ράλι Ακρόπολις 2011

10 μυστικά για να χάσετε λίπος
κι όχι μυς!!!

Διαφήμιση της μπύρας Carlton
Draught

Εκοψαν το φεστιβάλ
«Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία»

Κ Ο Λ Π Α για Δ Ι Α Ι Τ Α

Η συνωμοσία των καπνιστών

ΔΙΑΚΟΠΕΣ και
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ 1 -  29
ΙΟΥΛΙΟΥ ή 1 - ...

Όταν ο ήχος γίνεται εικόνα και
οι στίχοι «νοήματα»...

ΔΕΙΤΕ: Αυτές είναι οι 12
διαγωνιζόμενες που θα διε...

Τσακ Νόρις mania ... photo με
στιγμές CHUCK NORRIS...

Βασικές γυναικείες ορμόνες...
E' αυτό και αν είναι...

Τα 20 πιο βρώμικα αντικείμενα
της καθημερινότητας

Mήν ψάχνετε άλλο ... βρήκαμε
τον ιδανικό σύντροφο....

Μιά και έρχεται καλοκαίρι ...
Mαθήματα για υποψήφι...

Kωμικοτραγικοί αλαζόνες της
συμφοράς

Η μεγαλύτερη πισίνα του
κόσμου!
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ΔΕΙΤΕ: Tα 13 πιο
ανατριχιαστικά τατουάζ
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