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Η οικονομική κρίση «έφαγε» το φεστιβάλ «Nτοκιμαντέρ και
Αναπηρία»

Αναζ ήτηση
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Διαφημίσεις

Από τις Κάννες ήρθε η είδηση ότι το επιτυχημένο και πρωτοπόρο στο είδος του φεστιβάλ «Emotion picturesNτοκιμαντέρ και Αναπηρία» καταργείται και μάλιστα «σιωπηρά από την ελληνική πολιτεία». Στη δυσάρεστη αυτή
ανακοίνωση προέβη η καλλιτεχνική διευθύντρια του Φεστιβάλ, Μαρία Χατζ ημιχάλη- Παπαλιού, πριν λίγες ημέρες
στις Κάννες, μόλις τέλειωσαν οι προβολές στο πλαίσιο του αφιερώματος που επιφύλαξε το Φεστιβάλ «Εntr’2
Marches», στο «Εmotion pictures».
Ήδη από πέρσι είχε διαφανεί η οικονομική του συρρίκνωση,
καθώς στην τέταρτη διοργάνωση του, το «Emotion pictures –
Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία» πραγματοποιήθηκε στο κτήριο του
Μουσείου Μπενάκη επί της Πειραιώς, για μια μόνο ημέρα, σε
ένδειξη διαμαρτυρίας για την οικονομική του κατάσταση.
«Πρέπει να σας ανακοινώσω ότι το Φεστιβάλ δεν θα
πραγματοποιηθεί φέτος τον Ιούνιο» είπε η Μαρία Χατζ ημιχάληΠαπαλιού στους ξένους θεατές και δημοσιογράφους στις
Κάννες, τονίζοντας:

Πο λύ μεταξ ύ μας η κρ ίση έφ αγε και πο λλά
περ ισσό τερ α: Έφ αγε την χο ρ ήγηση τω ν
καθ ετήρ ω ν για δ ιαλείπο ντες
καθ ετηρ ιασμο ύς από τα ασφ αλιστικά ταμεία,
την χο ρ ήγηση μαξ ιλαρ ιώ ν για την πρ ο στασία
από τις κατακλίσεις , έκανε πο λλές περ ικο πές
στη χο ρ ήγηση αναπηρ ικώ ν βο ηθ ημάτω ν και
αναπηρ ικώ ν αμαξ ιδ ίω ν και δ εν ξ έρ ο υμε
πώ ς θ α τελειώ σει αυτή η ιστο ρ ία τω ν
περ ικο πώ ν.

Με τ ην υποστ ήριξ
η

«Το Φεστιβάλ αυτό είναι πια παρελθόν, καταργείται σιωπηρά
από την ελληνική πολιτεία. Και λέω σιωπηρά γιατί 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. Γιατί δεν θα μπορούσε να βρεθούν
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χωρίς ουσιαστικό ενδιαφέρον εκ μέρους της πολιτείας. Και τέτοιο ενδιαφέρον απουσιάζ ει».
«Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα είναι γεγονός αναμφισβήτητο, που έχει ανατρέψει πολλές σταθερές της ζωής
μας. Άλλο τόσο συχνά, όμως, χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για να καταργηθούν θεσμοί χρήσιμοι, υγιείς, που
κοιτάζουν προς το μέλλον, την ίδια στιγμή που άλλοι
χρηματοδοτούνται πλουσιοπάροχα» είπε η ίδια.
Το νέο ήταν οπωσδήποτε μια δυσάρεστη έκπληξη για το κοινό αλλά και για τους ανθρώπους του
κινηματογράφου και τα άλλα κινηματογραφικά φεστιβάλ, που δήλωσαν την υποστήριξή τους υπογράφοντας ένα
κείμενο συμπαράστασης. Το κείμενο, που θα κυκλοφορήσει και ευρύτερα εντός των ημερών, έχει ήδη την
υποστήριξη από 40 κινηματογραφικά φεστιβάλ (Κάρλοβι Βάρι, Λοκάρνο, Χονγκ Κονγκ, Σεράγεβο, Κάιρο κ.ά.)
και έχει ήδη συγκεντρώσει 1.000 υπογραφές και μηνύματα συμπαράστασης από δημοσιογράφους, καλλιτέχνες
και διεθνείς προσωπικότητες όπως οι Ρίτσαρντ Γκιρ, Ντάνιελ Ντέι Λιούις, Βιμ Βέντερς, Τζ έιμς Άιβορι, Ντάνι
Μπόιλ, Θόδωρος Αγγελόπουλος, Πατρίς Λεκόντ και πολλοί άλλοι.
Από το 2007, και μέσα στα ουσιαστικά τρία χρόνια ζωής του, το Φεστιβάλ «Emotion pictures- Nτοκιμαντέρ και
Αναπηρία» παρακολούθησαν 20 χιλιάδες θεατές, συμμετείχαν με ταινίες τους 1.000 δημιουργοί απ΄όλο τον
κόσμο και ταξίδεψε σε χιλιάδες σχολεία και δεκάδες φεστιβάλ διεθνώς.
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Like

3 likes. Sign Up to see what your friends like.

Disabled.GR Πρόσφατ α Κείμενα
Εκπρ ο σώ πηση, αντιπρ ο σώ πευση και το
νεο ελληνικό παρ αμύθ ι της από λυτης
ανυπαρ ξ ίας λίγο πρ ιν την αυτο καταστρ ο φ ή
το υ
ΙΚΑ: Η αναζ ήτηση τω ν δ απανώ ν νο σηλείας
τω ν ασφ αλισμένω ν από ατυχήματα
υπαιτιό τητας τρ ίτο υ
Έκθ εση παρ ακο λο ύθ ησης της εφ αρ μο γής
της Διεθ νο ύς Σύμβασης για τα Δικαιώ ματα
το υ Παιδ ιο ύ για τα Παιδ ιά με Νο ητικές
Αναπηρ ίες
Ματαίω ση αγώ νω ν Deaflympics Αθ ήνα 20 13
Βασικές αλλαγές πο υ έφ ερ ε ο Εφ αρ μο στικό ς
Νό μο ς
Θεσσαλο νίκη: Φ εστιβάλ Διεκδ ίκησης
Δικαιω μάτω ν από την Ομάδ α Δρ άσης Νέω ν
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με Αναπηρ ία
Υπηρ εσία συνο δ είας τυφ λώ ν επιβατώ ν από
το ΚΤΕΛ Βό λο υ
Live streaming ημερ ίδ ας «ΑΜΕΑ & Νέες
Τεχνο λο γίες »
Το 12º Πανελλήνιο Συνέδ ρ ιο της Ελληνικής
Εταιρ είας Παρ ηγο ρ ητικής και Συμπτω ματικής
Φ ρ ο ντίδ ας Καρ κινο παθ ώ ν και Μη Ασθ ενώ ν
Επιχο ρ ήγηση επιχειρ ήσεω ν για πρ ο σλήψεις
επιστημό νω ν

Τελευτ αίες Δημοσιεύσεις στ ο Forum
Πρ ο στατευό μενο ς και αυτο κίνητο
Την πρ αγματική σας ψυχο λο γική βο ήθ εια θ α
ήθ ελα!
Live streaming ημερ ίδ ας «ΑΜΕΑ & Νέες
Τεχνο λο γίες »
Ανακο ίνω ση δ ημο πρ ασίας από το ν ΟΔΔΥ ...
αναπηρ ια 6 7% και ανω , αγο ρ α στο ο νο μα
μο υ ή.....
Μεσο πρ ο θ εσμο και παρ απληγικο επιδ ο μα.
ο ρ θ ο παιδ ικό ς το υ Κατ
απλήρ ω το ι 3 μήνες με πρ ό γρ αμμα το υ ο αεδ
3+1
Τεκμηρ ια (Απο δ ειξ εις , 1η & 2η Κατο ικια,
Σκαφ η αναψυχης & Αυτο κινητα) κλπ ...
Για τα viagra
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