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Τρία ντοκιμαντέρ με κυπριακή θεματολογία ταξιδεύουν στη
Θεσσαλονίκη την ερχόμενη βδομάδα, συμμετέχοντας στο 17ο
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης – Εικόνες του 21ου αιώνα.

Το φεστιβάλ σηκώνει αυλαία την Παρασκευή 13 Μαρτίου με ένα
ντοκιμαντέρ του ΜπρινΈβανς για μια ομάδα ηλικιωμένων
χορευτών της χιπ χοπ.
Από την Κύπρο θα προβληθούν στο φεστιβάλ τα ντοκιμαντέρ
«A Haircut Story» της Δανάης Στυλιανού και «Πολυαγαπημένες
Μέρες» του Κωνσταντίνου Πατσαλίδη, ενώ συμπαραγωγή
Ελλάδας – Κύπρου είναι το ντοκιμαντέρ του Κώστα Νταντινάκη
«Το πέρασμα του κομήτη Ρεμπώ από την Κύπρο».
Και τα τρία ντοκιμαντέρ προβάλλονται στο τμήμα «Ελληνικό
Πανόραμα».
πραγματικότητας της τότε εποχής αλλά και των τραυματικών
αλλαγών που βίωσαν οι κάτοικοι μετά την τουρκική εισβολή» ,

αναφέρει στο σκηνοθετικό του σημείωμα ο Κ. Πατσαλίδης.

Για τις ανάγκες του ντοκιμαντέρ ήρθαν στην Κύπρο το 2011 ο
Ρίτσαρντ Τζόνσον, συμπρωταγωνιστής της Ρακέλ Γουέλς, και ο
Πάτρικ Κέρτις, παραγωγός ταινιών και σύζυγος της Γουέλς
όταν γυρίστηκε η ταινία [που μπορεί να την αναζητήσει κανείς
με δύο τίτλους: The Beloved και The Sin].
Στην Κύπρο θα δούμε τις «Πολυαγαπημένες Μέρες» στο φετινό Διεθνές
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, τον Αύγουστο.
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Γουέλς. «Το ντοκιμαντέρ μεταφέρει εικόνες της κοινωνικής
αναζήτηση
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Σύνολο Απαντήσεων 21

H άφιξη της Ρακέλ Γουέλς και
το Ρίτσαρντ Τζόνσον στο
αεροδρόμιο Λευκωσίας το
1970.
Για τον Ρεμπώ

Για πρώτη φορά θα
προβληθεί στη Θεσ/νίκη
και η ταινία του Κ.
Νταντινάκη με τίτλο
«Το πέρασμα του κομήτη
Ρεμπώ από την Κύπρο».

Έχοντας πραγματοποιήσει
γυρίσματα στην Κύπρο, ο
Έλληνας σκηνοθέτης και
καθηγητής Τέχνης στρέφει
την κάμερά του στην
παραμονή του Γάλλου
ποιητή Αρθούρου Ρεμπώ
στη χώρα μας τα έτη 18781880.

Κυπριακό «κούρεμα»

Η ταινία της Δανάης
Στυλιανού «A Haircut Story»
έκανε ήδη πρεμιέρα στην
Κύπρο
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Στιγμιότυπα από το ντοκιμαντέρ Beloved Days.

η

μ

ο

φ

ι

Τρεις ταινίες από
την Κύπρο στο
Φεστιβάλ
Ντοκιμαντέρ
Θεσσαλονίκης
Ραΐσσα Αγγελή
Φεστιβάλ
Χορού
Καλαμάτας | Φιλίες,
συλλογικότητες και η
κληροδότηση
υποδομών

λ

ή

Σον Πεν και Όλιβερ Στόουν αποχαιρετούν τον Ούγκο Τσάβες
Μαζικός τάφος από τον Μεσαίωνα κάτω από
υπεραγορά στο Παρίσι
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Θέατρο Ριάλτο Ιστορία
Κύπρος Λεμεσός

Λευκωσία

Λογοτεχνία
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7η Τέχνη Ίδρυμα ARTος
Αμφίπολη Ανασκαφές Αρχαιολογία
Αρχαιολογικά
Αρχιτεκτονική Βιβλία
το περσινό καλοκαίρι στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ
Λεμεσού και επαναπροβλήθηκε σε άλλες πόλεις. Στη
Θεσσαλονίκη θα έχει τη διεθνή της πρεμιέρα.

Μουσική
Πάφος
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γραφιστική
Το «A Haircut Story» παρακολουθεί ξεχωριστές ιστορίες
ανθρώπων που επηρεάστηκαν από το κούρεμα
καταθέσεων το οποίο επιβλήθηκε από το Eurogroup τον
Μάρτιο 2013. Η προβολή του θα έχει ενδιαφέρον ως
προς τις αντιδράσεις του διεθνούς κοινού σε μια
ντοκιμαντέρ
περίοδο κατά την οποία τα θέματα οικονομίας σε
παραστάσεις
πολιτισμός
Ελλάδα και Κύπρο είναι ξανά στην πρώτη γραμμή της
επικαιρότητας.
φωτογραφία
Μετά τη Θεσσαλονίκη, το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί στις 23 Μαρτίου στην Αθήνα.
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