
 

Βραβείο LUX 2018: οι φιναλίστ
 
Οι τρεις φιναλίστ για το φετινό Βραβείο κινηματογράφου LUX ανακοινώθηκαν και είναι
οι: : Styx, Woman at War and The Other Side of Everything.
 
Και οι τρεις ταινίες παρουσιάζουν τις συγκλονιστικές ιστορίες τριών γυναικών που
αναζητούν την ευτυχία και τις αξίες, ενώ πραγματεύονται ζητήματα όπως η
μετανάστευση, ο εθνικισμός και το περιβάλλον.
 
Ανακαλύψτε τες κατά τη διάρκεια των Ημερών Κινηματογράφου LUX, από τον Οκτώβριο
μέχρι τον Δεκέμβριοκαι ψηφίστε την αγαπημένη σας.
 
Ημέρες Κινηματογράφου LUX 
 
Οι λάτρεις του σινεμά μπορούν να δουν τις τρεις υποψήφιες ταινίες, κατά την διάρκεια
των Ημερών Κινηματογράφου LUX στα φεστιβάλ κινηματογράφου σε όλες τις χώρες τις
ΕΕ, από τον Οκτώβρη ως τον Δεκέμβρη. Έχουν προγραμματιστεί περισσότερες από 200
προβολές, σε φεστιβάλ και άλλες κινηματογραφικές αίθουσες.
 
Δείτε τις προβολές σε Ελλάδα και Κύπρο,εδώ.
 
Όπως και τις προηγούμενες φορές, μπορείτε να ψηφίσετε για την αγαπημένη σας ταινία
μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Με αυτόν τον τρόπο έχετε επίσης την ευκαιρία να κερδίσετε
ένα ταξίδι στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου του Karlovy Vary στην Τσεχία, τον
ερχόμενο Ιούλιο.
 
Ειδικές Εκδηλώσεις
 
Θα πραγματοποιηθούν τρεις ταυτόχρονες προβολές των ταινιών που αμέσως μετά θα
συνοδευτούν με συζήτηση με τους σκηνοθέτες των ταινιών. Οι προβολές αυτές θα
γίνουν στις Βρυξέλλες, με τους σκηνοθέτες Mila Turajlić (The other side of everything) στις
6 Νοεμβρίου, Benedikt Erlingsson (Woman at war) στις 7 Νοεμβρίου και Wolfgang Fischer
(Styx) στις 8 Νοεμβρίου.
 
Οι συζητήσεις θα προβληθούν σε απευθείας μετάδοση μέσα από τις σελίδες του
Ευρωπαικού Κοινοβουλίου σε Twitter, Facebook και Instagram.
 
Οι τρείς ταινίες
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Druga strana svega / The Other Side of Everything από την Σερβίδα σκηνοθέτιδα Mila
Turajlić: είναι ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο αντιμετωπίζει την ιστορία ολόκληρης της χώρας
και της κοινωνίας στον αγώνα κατά του εθνικισμού και τον αγώνα για την υπεράσπιση
της δημοκρατίας. Το χρονικό μιας οικογένειας στη Σερβία μετατρέπεται σε ένα
πορτραίτο ενός ακτιβιστή σε περιόδους μεγάλης αναταραχής, αμφισβητώντας την
ευθύνη κάθε γενιάς να αγωνιστεί για το μέλλον της.
 
Kona fer í stríð / Woman at War από τον Ισλανδό σκηνοθέτη Benedikt Erlingsson: είναι ένα
χαρούμενο, εφευρετικό, ενεργητικό και φεμινιστικό έπος μιας γυναίκας που είναι
δασκάλα μουσικής και ζει μια διπλή ζωή ως παθιασμένη περιβαλλοντική ακτιβίστρια.
Καθώς αρχίζει να σχεδιάζει την τολμηρή της επιχείρηση, διαπιστώνει ότι η αίτησή της να
υιοθετήσει ένα παιδί έχει τελικά γίνει αποδεκτή και υπάρχει ένα μικρό κορίτσι που την
περιμένει στην Ουκρανία.
 
Styx από τον Αυστραλό σκηνοθέτη Wolfgang Fischer: μοιάζει αρχικά να είναι ένα
ντοκιμαντέρ, αλλά στην πραγματικότητα είναι μια αριστοτεχνική αλληγορία για το
προσφυγικό. Η πρωταγωνίστρια ξεκινάει τις διακοπές των ονείρων της, ένα ιστιοπλοϊκό
ταξίδι στον Ατλαντικό. Μετά, όμως από μια καταιγίδα, βρίσκεται κοντά σε ένα
εγκαταλειμμένο σκάφος γεμάτο με ανθρώπους που χρειάζονται απεγνωσμένα βοήθεια.
Η ακτοφυλακή στέλνει οδηγίες μέσω ραδιοφώνου για να παραμείνει μακριά, επειδή το
σκάφος δεν είναι εξοπλισμένο για να βοηθήσει. Μπορεί όμως να ταξιδέψει ελεύθερα
ενώ άλλοι πνίγονται;Επιλέγοντας τη νικήτρια ταινία
 
Οι ταινίες θα κυκλοφορήσουν με υπότιτλους και στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ και
θα προβληθούν κατά τη διάρκεια των Ημερών Κινηματογράφου LUX, το φθινόπωρο σε
περισσότερες από 50 πόλεις και 20 φεστιβάλ σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 
Η νικήτρια ταινία για το 2018 θα ανακοινωθεί στις 14 Νοεμβρίου, κατά την ολομέλειά
του ΕΚ στο Στρασβούργο.
 

Δυνατοί γυναικείοι χαρακτήρες διαγωνίζονται για το Κινηματογραφικό βραβείοLUX
https://www.multimedia.europarl.europa.eu/en/strong-female-characters-in-competition-for-lux-film-prize_N01-PUB-181015-
LUXP_ev
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