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Σινεμά & Περιβάλλον:
2ήμερο προβολών ταινιών ντοκυμαντέρ για το περιβάλλον
και τη διατροφή
Ιόνιος Ακαδημία, Κέρκυρα
Παρασκευή & Σάββατο, 20- 21 Νοεμβρίου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ένα διαφορετικό κινηματογραφικό γεγονός διοργανώνεται στην Κέρκυρα τον
Νοέμβριο.
Στο πλαίσιο μιας πρωτότυπης προσπάθειας για συνδυασμό της κιν/κής τέχνης με
την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, θα προβληθούν Παρασκευή & Σάββατο, 2021 Νοεμβρίου στην Ιόνιο Ακαδημία (ώρα έναρξης 20:30) μια σειρά από
βραβευμένες, σύγχρονες διεθνείς ταινίες ντοκυμαντέρ για το περιβάλλον και τη
διατροφή.
Από τον Καναδά και τις Ην. Πολιτείες ως την Ολλανδία και τη Μ. Βρετανία
παρουσιάζεται γλαφυρά ο εθισμός μας στο πλαστικό, ο σύγχρονος (ανθυγιεινός)
δυτικός τρόπος διατροφής, θίγονται ζητήματα αποψίλωσης του υδάτινου θαλάσσιου
πλούτου, αλλά επισημαίνονται παράλληλα και ακραίες διατροφικές πρακτικές.
Παράλληλα με την επίκαιρη θεματολογία, συστατικό στοιχείο όλων των ταινιών που
θα προβληθούν αποτελεί η ζωηρή κινηματογραφική γραφή, με στοιχεία θρίλερ,
κωμωδίας αλλά και animation.
Το Σινεμά και Περιβάλλον διοργανώνεται από ομάδα ατόμων και φορέων
(Cineman.gr, εφημερίδα Coffeetime, LifeRadio 102.9), με τη συνεργασία του Ιονίου
Παν/μίου, και την υποστήριξη του διεθνούς κιν/κού φεστιβάλ Ρόδος Ecofilms.
Η είσοδος και τις 2 ημέρες προβολών είναι ελεύθερη.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ:

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου:

20:30 Τhe Deadline: Η προθεσμία (50'). Η Greenpeace αποκαλύπτει μια καθημερινή ιστορία
πειρατικής αλιείας ψαριών στη Γουινέα, τα οποία φθάνουν ως προϊόντα Ε.Ε. στο πιάτο μας (50').
21:30 King Corn: Βασιλιάς Καλαμπόκι (90'). Ένα πείραμα δύο φίλων στην Αϊόβα να καλλιεργήσουν
μόνοι τους καλαμπόκι οδηγεί στη σταδιακή παρουσίαση ενός μοντέλου ανθυγιεινής διατροφής στις
Ην. Πολιτείες -και όχι μόνο.
Σάββατο 21 Νοεμβρίου

20:30 Raw: Ωμό (26'). Η πραγματική ιστορία του 10χρονου Τομ στην Ολλανδία, που εξαιτίας των
διατροφικών συμβουλών της μητέρας του τρώει μόνο ωμά φρούτα και λαχανικά
21:00 No penguins' land: Καμιά πατρίδα για τους πιγκουίνους (9'). Ένας πιγκουίνος μεταναστεύει από
την Ανταρκτική, που λιώνουν οι πάγοι, στη χιονισμένη Ελβετία!
21:20 Addicted to plastic: Εθισμένοι στο πλαστικό (85'). Πανόραμα για τη χρήση του πλαστικού σε
12 χώρες και 5 ηπείρους του πλανήτη, παρουσιάζει φλέγοντα προβλήματα αλλά και πρωτοποριακές
λύσεις για την παραγωγή και ανακύκλωση του πλαστικού.

Οργάνωση: Cineman.gr, εφημερίδαCoffeetime, LifeRadio 102.9
με τη συνεργασία του Ιονίου Παν/μίου,
και την υποστήριξη του Rodos Ecofilms
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