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μέγεθος γραμματοσειράς ! "  Εκτύπωση

Iταλικό φεστιβάλ με ελληνικό «αέρα»
!  Δημοσίευση: 02 Μαρ 2021 11:03 .  Πολιτισμός

Ένα ανερχόμενο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, το Ami Corti International Film Festival,

που διεξάγεται κάθε καλοκαίρι στο Πεβεράνιο (Peveragno), μια πανέμορφη μεσαιωνική ιστορική πόλη του

ιταλικού βορρά, φέρει από φέτος τη «σφραγίδα» δύο Ελλήνων δημιουργών από την Ξάνθη, στο κομμάτι του

σχεδιασμού των βραβείων και της μουσικής επένδυσης. Επίσης, δύο ακόμα διακεκριμένοι Έλληνες, ο

αναπληρωτής καθηγητής Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ Βαγγέλης Πρωτοπαπαδάκης και η αρχαιολόγος -

επικοινωνιολόγος Δρ. Βίκυ Μπαφατάκη, συμμετέχουν στο φετινό Φεστιβάλ ως ακαδημαϊκά μέλη της κριτικής

επιτροπής, δίνοντας το ελληνικό στίγμα σε μια διοργάνωση που αναμένεται να φιλοξενήσει ορισμένα από τα

γνωστότερα ονόματα του Hollywood, όπως τον σκηνοθέτη των δύο βραβείων Oscar Πολ Χάγκις (Paul Haggis), που

είναι ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής.

Ο γραφίστας και 3D animator, Γιώργος Κράλλης ανέλαβε να σχεδιάσει τα βραβεία του διαγωνισμού, αλλά και το

σύνολο της εταιρικής ταυτότητας του Φεστιβάλ. Ένα από τα πιο αγαπημένα ανοιξιάτικα φρούτα και σήμα

κατατεθέν της περιοχής, η φράουλα, που αποτελεί το πιο πολύτιμο αγροτικό προϊόν στα ορεινά εδάφη του Δήμου

Πεβεράνιο (Peveragno), στάθηκε έμπνευση και κίνητρο για τον Ξανθιώτη δημιουργό. Ένας άλλος ταλαντούχος

δημιουργός, επίσης από την Ξάνθη, ο συνθέτης Δήμος Σταθούλης, επελέγη από τους διοργανωτές να γράψει την

πρωτότυπη μουσική που θα συνοδεύει το prom ovideo, πριν από την προβολή κάθε ταινίας στο διαγωνιστικό

μέρος του Φεστιβάλ. Η Βίκυ Μπαφατάκη, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, υπογραμμίζει την «άκρως ενδιαφέρουσα»

συνεργασία που αναπτύχθηκε και τη δυνατότητα που δίνεται, μέσα από τέτοιες πολιτιστικές διοργανώσεις, να

παρουσιαστεί η δουλειά ταλαντούχων νέων δημιουργών που ζουν και εργάζονται στην ελληνική περιφέρεια και

όχι μόνο στα μεγάλα αστικά κέντρα. Στην περίπτωση του Δήμου Πεβεράνιο (Peveragno), η πρωτοβουλία αυτή,

όπως επισημαίνει, «προβάλει την πλούσια ιστορία της πόλης και ταυτόχρονα δίνει κίνητρα στους νέους

ανθρώπους να ασχοληθούν με τον κινηματόγραφο. Σε μια ομολογουμένως απομακρυσμένη από το κέντρο

γεωγραφικά περιοχή, στους πρόποδες των Άλπεων, με πλούσια φυσική ομορφιά και ποικίλα συγκριτικά

πλεονεκτήματα. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο που η περιοχή ονομάζεται «Alpidel Mare» (οι Άλπεις της θάλασσας)».

 

 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Προηγούμενο Επόμενο »
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Penhaligon's Sartorial, Eau de Toilette, 100ml
Διαφ.

Οµάδα χειρουργών στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο
eleftheria.gr

ESPOSITORE PER CARAMELLE CONFEZIONATE DA
BANCO DIVISO IN 4 SCOMPARTI DIAGONALMENTE
Διαφ.

Νέα ιδιωτική κλινική αποκτά η Λάρισα
eleftheria.gr

Ενοίκια γης 250 ευρώ το στρέµµα από επενδύσεις σε
φωτοβολταϊκά
eleftheria.gr

Ο κορονοϊός «νίκησε» γιατρό της Καρδίτσας
eleftheria.gr

Ο αριβίστας και φιλότουρκος µητροπολίτης Λάρισας,
Πολύκαρπος ή Δαρδαίος
eleftheria.gr

Η δράση των δωσίλογων σε Λάρισα και Τρίκαλα
eleftheria.gr

Εχασε τα ραντεβού, φούντωσε ο καρκίνος
eleftheria.gr

Ετοιµο να ...εκραγεί το Γενικό Νοσοκοµείο Λάρισας
eleftheria.gr

Μικρό... θαύµα στο Μεγάλο Ελευθεροχώρι
eleftheria.gr

Οι Αρµάνοι της Θεσσαλίας
eleftheria.gr

Συνδρομητική Υπηρεσία

Ηλεκτρονικό
Αρχείο
Εφημερίδας

Σύνδεση  Εγγραφή

Πρωτοσέλιδο εφημερίδας

Δείτε όλα τα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας

Διαφημίσεις

Η "Ελευθερία", ήταν από τις πρώτες εφημερίδες που

σηματοδότησε την παρουσία της στο Internet, μ' ένα

ολοκληρωμένο site.

" # $

Ηλεκτρονική διεύθυνση Εγγραφή

 

 

Γενικές Πληροφορίες

Η Εφημερίδα

Έμψυχο Δυναμικό

Όροι Χρήσης

Προσωπικά Δεδομένα

Επικοινωνία
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