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Καταργείται το «Emotion Pictures»
Τελευταία Ενημέρωση στις  Τρ ίτη, 31 Μαΐο υ 20 11 17:0 5
Τρ ίτη, 31 Μαΐο υ 20 11 16 :49
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Από τις  Κάνες ήρθε η είδηση ότι το
επιτυχημένο και πρω τοπόρο στο είδος του
φ ε σ τ ι β ά λ «Emo t io n Pict ures -
Ντ ο κιμαντ έρ και Αναπ ηρία» κατ αργείτ αι
και μάλιστα « σιωπηρά από την ελληνική
πολιτεία». Στη δυσάρεστη αυτή ανακο ίνω ση
προέβη η καλλιτεχνική δ ιευθύντρια του
Φεστιβάλ, Μαρία Χατ ζημιχάλη-Παπ αλιο ύ ,
πριν από λίγες μέρες στις  Κάνες, μόλις
τέλειω σαν ο ι προβολές στo πλαίσιo  του
αφιερώ ματος που επιφύλαξ ε το  φεστιβάλ
«Εnt re2 Marches», στο «Εmotion Pictures».

Ήδη, από πέρσι είχε δ ιαφανεί η ο ικονομική
συρρίκνω ση, καθώ ς, στην τέταρτη
δ ιοργάνω ση του, το  «Emotion Pictures -
Ντοκιμαντέρ και Αναπηρία»,
πραγματοποιήθηκε, όπω ς πάντα, στον
φιλόξ ενο χώ ρο του Μουσείου Μπενάκη της
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Πειραιώ ς, για μια μόνο ημέρα, σε ένδειξ η
δ ιαμαρτυρίας για την ο ικονομική του
κατάσταση.

«Πρέπει να σας ανακοινώσω », είπε η Μαρία
Χατζ ημιχάλη-Παπαλιού στους ξ ένους
θεατές και δημοσιογράφους στις  Κάνες,
«ότι το φεστιβάλ δεν θα πραγματοποιηθεί
φέτος τον Ιούνιο, 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
δε βρέθηκαν. Γιατί δε θα μπορούσε να
βρεθούν, χωρίς ουσιαστικό 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.
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
ίδ ια.

Το νέο ήταν μια δυσάρεστη έκπληξ η για το  κο ινό αλλά και για τους ανθρώ πους του κινηματογράφου και τα άλλα
κινηματογραφικά φεστιβάλ, που δήλω σαν την υποστήριξ ή τους υπογράφοντας ένα κείμενο  συμπ αράστ ασης .
Το κείμενο, που θα κυκλοφορήσει και ευρύτερα εντός τω ν ημερώ ν, έχει ήδ η τ ην υπ ο στ ήριξη απ ό  40
κινηματ ο γραφικά φεστ ιβάλ  (Κάρλοβι Βάρι, Λοκάρνο, Χονγκ Κονγκ, Σεράγεβο, Κάιρο, κ.ά.) και έχει ήδ η
συγκεντ ρώ σει 1000 υπ ο γραφές και μηνύματ α συμπ αράστ ασης , μεταξ ύ άλλω ν απ ό  δ ημο σιο γράφο υς,
καλλιτ έχνες και δ ιεθνείς π ρο σω π ικό τ ητ ες, όπω ς ο  Ρίτ σαρντ  Γκιρ, ο  Ντ άνιελ Ντ εϊ Λιο ύις, ο  Βιμ Βέντ ερς ,
ο  Τ ζέιμς Άιβο ρυ , ο  Ντ άνι Μπ ό ιλ, ο  Θό δ ω ρο ς Αγγελό π ο υλο ς, ο  Πατ ρίς Λεκό ντ  και πολλο ί άλλο ι.

Από το  2007, και μέσα στα ουσιαστικά τρία χρόνια ζω ής του, το  φεστιβάλ «Emotion Pictures -Ντοκιμαντέρ και
Αναπηρία» παρακολούθησαν 20 χιλιάδες θεατές, συμμετείχαν με ταινίες τους 1000 δημιουργο ί απ’ όλο τον
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Αναπηρία» παρακολούθησαν 20 χιλιάδες θεατές, συμμετείχαν με ταινίες τους 1000 δημιουργο ί απ’ όλο τον
κόσμο, ταξ ίδεψε σε χιλιάδες σχολεία και δεκάδες φεστιβάλ δ ιεθνώ ς.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AmeaMedia.gr
Επ ιμέλεια: Σ. Δαματόπουλος

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Edit

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τίτλοι τέλους για το
«Άστρον»

Έπεσε οριστικά η αυλαία του
ιστορικού κινηματογράφου
«Άστρον» στην Λεω φόρο
Κηφισίας 37 μετά την απόφ

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Συνελήφθη ο κλέφτης του
Πικάσο

Η αστυνομία του Σαν Φρανσίσκο
κατάφερε να συλλάβει τον
30χρονο Μαρκ Λούγκο, ο  οποίος
έκλεψε πριν από

Η ΕΡΤ  ΠΡΟΤ ΕΙΝΕΙ

«Ορέστεια Ιάννη Ξενάκη»

Η «Ορέστεια Ιάννη Ξενάκη –
Ακολουθία Αισχύλου» μία μεγάλη
συμπαραγω γή Ελλάδας, Γαλλίας
και Τουρκίας

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Φεστιβάλ Τεχνών Κέρκυρας

Το «Φεστιβάλ Τεχνώ ν Κέρκυρας»
("Corfu Festival o f Arts") είναι ένας
νέος θεσμός που ξ εκινά την
πορεί

Τρίτη, 5 Ιουλίου 2011

ΜΟΥΣΙΚΗ

7ο Schoolwave fest ival 2011

Όλα είναι έτο ιμα για το  7ο
Schoolwave festival που θα γίνει
8-9-10 Ιουλίου στην Πλατεία
Νερού, στο Φ

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Μουσική παράσταση για
παιδιά

Το ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΚΙΝΗΣΗΣ & ΛΟΓΟΥ-
ΜΑΡΙΖΑ ΚΩΧ παρουσιάζ ει την
μουσική παράσταση «ΤΟ ΠΑΠ

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011
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Τί είναι ο "φόρος Tobin"

"Φόρος Tobin" ονομάζ εται ο  φόρος τον οποίο  ο
νομπελίστας Αμερικανός ο ικονομολόγος Τζ έιμς
Τόμπιν πρότεινε το  1972 να επιβληθεί στις
βραχυπρόθεσμες ...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τί είναι η "Λέσχη των Παρισίων"

ΓΔ FT SE FT SEA FT SEM FT SES
Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Παράταση έκθεσης Δ.
Σεβαστάκη

Πρόσω πα, συνομιλίες, μικρές
γραφές, παραστάσεις , νύχτες,
σημάδια μιας αχανούς,
προσω πικής πόλης. Πέν

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2011

Εξαφάνιση χειρόγραφου

Ένα χειρόγραφο του 12ου αιώ να,
το  «Códice calixtino» ανεκτίμητης
αξ ίας, το  οποίο  θεω ρείται ο
πρώ τος

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Έρχονται τα «Αριστοτέλεια»
Έκθεση «Συρτάρι ΧΧΙΙ»
Εθνικό: Αναστολή
κινητοποιήσεω ν

Έκθεση:"Ανησυχητικές
Μούσες"

Την έκθεση «Ανησυχητικές
Μούσες» φιλοξ ενεί το  Κέντρο
Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης
του Κρατικού Μουσ

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011

Athens Fringe Fest ival 2011

Το Athens Fringe Festival είναι ένα
συμμετοχικό πανηγύρι Τέχνης και
Δράσης, φρέσκο, χαρούμενο και
αν

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Buena Vista Social Club
Maraveyas Ilegal στο
«Τεχνόπολις»
Opening act στους Roxette

Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Σήμερα οι Grinderman στη
Μαλακάσα

Στη σκηνή του Terra Vibe park
(37ο χλμ. Εθνικής οδού Αθηνώ ν-
Λαμίας, Μαλακάσα) εμφανίζ εται
σήμερα ο  α

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

«Fiammifero» στο Μουσείο
Μπενάκη

Η πρώ τη παρουσίαση της νέας
παράστασης της ομάδας
Oper(O) με τίτλο  «Fiammifero» (=
το σπίρτο) θα πρα

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Η ιστορία της Ροκ στην
"Τεχνόπολη"
Αφιέρω μα στο Νίκο Γκάτσο
Duran- Duran: Αναβολή
περιοδείας

ΩΡΑ: 13:51:35 ΓΕΝ.ΔΕΙΚΤΗΣ: 1.249,21 -1,19% 

ΓΔ 1.249,21 -1,19%

FTSE 556,36 -1,39%

FTSEM 1.159,23 -0 ,89%

FTSES 255,69 -1,29%

FTSEA 1.254,16 -1,42%
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Η Λέσχη τω ν Παρισίω ν αποτελεί μια άτυπη,
συνήθω ς μηνιαία, συνέλευση στο Παρίσι μεταξ ύ
πιστω τώ ν που έχουν δανείσει χώ ρες, ο ι οποίες ...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Τί είναι ο οργανισμός EFSF

Ο Ευρω παϊκός Οργανισμός Χρηματο-ο ικονομικής
Σταθερότητας ή άλλιώ ς, EFSF, πρακτικά είναι μια
εταιρεία ειδ ικού σκοπού με έδρα το
Λουξ εμβούργο, την οποία ...
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