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Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης: Το
πρώτο στον κόσμο πλήρες αφιέρωμα στο
animated ντοκιμαντέρ
Ειδήσεις και Ανακοινώσεις / Ημερολόγιο Εκδηλώσεων / Θέατρο, Κινηματογράφος,
Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο

Αντίστροφη μέτρηση για το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Το καθιερωμένο
ανοιξιάτικο ραντεβού των σινεφίλ.

Μετά την άκρως επιτυχημένη διοργάνωση του επετειακού 60ου Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, φέτος το 22ο ΦΝΘ πρωτοπορεί και διοργανώνει
το πρώτο παγκοσμίως πλήρες και ολοκληρωμένο αφιέρωμα στο animated
ντοκιμαντέρ.

Το αφιέρωμα, το οποίο περιλαμβάνει μια επιλογή από μικρού και μεγάλου μήκους
animated ντοκιμαντέρ, έχει ως στόχο να αναδείξει τη χρήση των κινουμένων
σχεδίων ως στρατηγική αναπαράστασης στο ντοκιμαντέρ, παρουσιάζοντας τις
διαφορετικές χρήσεις και τεχνικές που χρησιμοποιούνται.
Κωμωδίες, θρίλερ, πορτρέτα, σύγχρονες αφηγήσεις. Τα ντοκιμαντέρ με κινούμενα
σχέδια είναι τόσο πολύπλευρα, όσο η ίδια η ζωή. Το animation προσφέρει
δημιουργική ελευθερία στους σκηνοθέτες, ζωντανεύει την Ιστορία και εμπλουτίζει
το είδος του ντοκιμαντέρ.
Μερικά από τα ντοκιμαντέρ του αφιερώματος στο 22ο ΦΝΘ

Waltz with Bashir του Άρι Φόλμαν, Ισραήλ-Γαλλία-Γερμανία, 2008, 87΄
Ο ισραηλινός σκηνοθέτης Άρι Φόλμαν προσπαθεί να ξορκίσει τα φαντάσματα του
παρελθόντος, μέσα από το αυτοβιογραφικό Waltz with Bashir. Σχεδόν 26 χρόνια
μετά την Κρίση του Λιβάνου και την σφαγή χιλιάδων Παλαιστινίων στα
προσφυγικά στρατόπεδα της Σάμπρα και της Σατίλα υπό το άγρυπνο βλέμμα
ισραηλινών στρατιωτών, ο Φόλμαν, ο οποίος συμμετείχε ως νεαρός στρατιώτης
στην Κρίση του Λιβάνου, επιχειρεί ένα τραυματικό ταξίδι στον αιματηρό
Σεπτέμβριο του 1982.
Crulic: The Path to Beyond της Άνκα Νταμιάν, Ρουμανία-Πολωνία, 2011, 73΄
Βιογραφική ταινία που αφηγείται την ιστορία του Κρούλιτς, ενός 33χρονου
Ρουμάνου που πέθανε στις πολωνικές φυλακές, ενώ έκανε απεργία πείνας. Ο
διακεκριμένος ρουμάνος ηθοποιός Βλαντ Ιβάνοφ αφηγείται το ειρωνικό voiceover
του Κρούλιτς από το υπερπέραν. Ένα δυνατό οπτικό στιλ, αποτέλεσμα υπέροχων
τεχνικών animation όπου συνδυάζονται ζωγραφική στο χέρι, κολάζ, stop-motion
και cut-outs, δημιουργεί μια εντυπωσιακή, απρόσμενα ολοκληρωμένη ταινία.
Nuts! Της Πένι Λέιν, ΗΠΑ, 2016, 79΄
Ευρηματικό και άκρως διασκεδαστικό ντοκιμαντέρ που διηγείται τη (σχεδόν)
αληθινή ιστορία του Τζον Ρόμιουλους Μπρίνκλεϊ, ενός γιατρού από το Κάνσας που
ανακάλυψε το 1917 ότι μπορούσε να θεραπεύσει την ανδρική ανικανότητα
μεταμοσχεύοντας
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Συνδυάζοντας

αναπαραστάσεις animation ζωγραφισμένες στο χέρι, συνεντεύξεις, αρχειακό υλικό
και έναν εξαιρετικά αναξιόπιστο αφηγητή, το Nuts! ακολουθεί την άνοδο του
Μπρίνκλεϊ από τη φτώχεια και την αφάνεια στα ύψη της διασημότητας, του
πλούτου και της κοινωνικής επιρροής. Η ταινία, ο τίτλος της οποίας είναι
λογοπαίγνιο με τις έννοιες «τρελός» και «όρχεις» προσφέρει μια απολαυστικά
ανορθόδοξη ματιά σε ένα εξωφρενικό -και σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητοκεφάλαιο της αμερικανικής ιστορίας.
Survivors της Σίλα Σοφιάν, ΗΠΑ, 1997, 16΄
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ντοκιμαντέρ 16 λεπτών. Με αφαιρετικές ή εξαιρετικά παραστατικές εικόνες, το
ντοκιμαντέρ
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αφηγούνται με θάρρος τις ιστορίες τους και, με τη βοήθεια ειδικών, κάνουν τα
πρώτα βήματα για να ξεπεράσουν τις τραυματικές εμπειρίες τους. Το ντοκιμαντέρ
περιλαμβάνει και τις αφηγήσεις θυτών.
Η πλήρης λίστα των συμμετοχών θα ανακοινωθεί σύντομα. Το 22ο Φεστιβάλ

Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 5 έως την
Κυριακή 15 Μαρτίου.

Πηγή: briefingnews.gr

