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Η μη π ραγματ ο π ο ίηση φέτ ο ς έπ ειτ α απ ό  τ έσσερα συνεχό μενα χρό νια π αρο υσίας τ ο υ δ ιεθνο ύς φεστ ιβάλ ντ ο κιμαντ έρ με θέματ α αναπ ηρίας
“Emo t io n Pict ures”, κατ αγγέλετ αι ω ς “απ αράδ εκτ η” εξέλιξη απ ό  40 δ ιεθνή κινηματ ο γραφικά φεστ ιβάλ και απ ό

περίπου 1000 Ελληνες και Ευρω παίους που υπογράφουν κείμενο – έκκληση προς την ελληνική πολιτεία για την επανέναρξ η του φεστιβάλ.Το παράλογο της
όλης υπόθεσης δεν έχει να κάνει μόνο με το  μικρό σχετικό  κόστος του φεστιβάλ (μετά βίας υπερβαίνει τα 100.000 €) , αλλά και με τον  σιω πηλό τρόπο
κατάργησής του. Περί αυτού, ο  αυθόρμητος λόγος της καλλιτεχνικής δ ιευθύντριας Μαίρης Παπαλιού που κλήθηκε να απυθύνει χαιρετισμό ω ς εκπρόσω πος
του (καταργηθέντος!) Emotion Pictures στο τελευταίο  φεστιβάλ τω ν Καννώ ν, είναι αποκαλύπτικός: “Πρέπει να σας ανακο ινώ σω ” τόνισε η Μ. Παπαλιού “ότι το
Φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος τον Ioύνιο , δ ιότι μο ιάζ ει να καταργείται σιω πηρά από την ελληνική πολιτεία”. Εξ ηγώ ντας τι εστί ... made in Greece
σιω πηλή κατάργηση η καλλιτεχνική δ ιευθύντρια αποκάλυψε στα έκπληκτα αυτιά τω ν παρευρισκομένω ν ότι “κανένας αρμόδιος δεν μου ανακο ίνω σε ποτέ
επίσημα την κατάργηση του φεστιβάλ Emotion Pictures, ο  ένας με έστελνε στον άλλο για να βρεθούν τα λίγα χρήματα που απαιτούνταν για να συνεχίσει να
υπάρχει, άπαντες δ ιαβεβαίω ναν ότι τα λίγα χρήματα μπροστά στο παραγόμενο έργο θα βρεθούν, τελικά καθυστέρηση με την καθυστέρηση και δ ιαβεβαίω ση
την δ ιαβεβαίω ση τα χρήματα  δεν βρέθηκαν”.
Αξ ίζ ει να επισημανθεί ότι μεταξ ύ αυτώ ν που υπογράφουν το  κείμενο – έκκληση για την επανέναρξ η του φεστιβάλ είναι άνθρω ποι όπω ς ο Ρίτσαρντ Γκηρ, ο
Ντάνιελ Ντεϊ Λιούις , ο  Βιμ Βέντερς, ο  Τζ έιμς Άιβορυ, ο  Ντάννυ Μπόυλ, ο  Θόδω ρος Αγγελόπουλος, ο  Πατρίς  Λεκόντ . “Αλλά και πολλο ί άλλο ι”, μας ενημερώ νει η
καλλιτεχνική δ ιευθύντρια, “τα ονόματα τω ν οποίω ν θα ανακο ινω θούν τις  προσεχείς  ημέρες”.
Ενδεικτική του κλίματος απαξ ίας ενάντια στην Ελληνική Πολιτεία είναι η δήλω ση του σκηνοθέτη Luc Bo land, καλλιτεχνικού δ ιευθυντή του κινηματογραφικού
φεστιβάλ Extra and Ordinary People. Ο Boland  χαρακτηρίζ ει το  καταργηθέν φεστιβάλ “πρω τοπόρο στο είδος του που αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση στην
Ευρώ πη” και καταλήγει:. “Είναι απίστευτο ότι Ελληνική πολιτεία δεν χρηματοδοτεί με ... ψίχουλα το  Emotion Pictures, τη στιγμή που άλλα ελληνικά φεστιβάλ
τυπικού εμπορικού χαρακτήρα χρηματοδοτούνται αδρά”.   
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