
 

Η ταινία  «Υπάρχει Θεός, το όνομά της είναι
Πετρούνια» κέρδισε το Βραβείο LUX 2019
 

Ο Πρόεδρος Sassoli ανακοίνωσε στο Στρασβούργο τη νικήτρια ταινία του 13ου
Βραβείου κινηματογράφου LUX: «Υπάρχει Θεός, το όνομά της είναι Πετρούνια», της
Teona Mitevska.
 
Ο Πρόεδρος Sassoli συνεχάρη τους τρεις φιναλίστ δημιουργούς και δήλωσε τα εξής:
 
«Δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριζόμαστε την πολυπλοκότητα της δουλειάς μας σε
συνδυασμό με τις τεχνικές πτυχές των κοινοβουλευτικών μας δραστηριοτήτων. Πρέπει
να μπορούμε και να επικοινωνούμε τα συναισθήματά μας και να χρησιμοποιούμε νέους
τρόπους επικοινωνίας. Το Βραβείο LUX αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο σε αυτήν την
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προσπάθεια.  Πρέπει  να αδράξουμε την ευκαιρία  να εξετάσουμε ζητήματα όπως το
μεταναστευτικό  ζήτημα,  το  δικαίωμα  στην  ασφάλιση  υγείας,  ο  φεμινισμός  και  τα
πολιτικά ήθη, μέσω των ταινιών τις οποίες προωθεί το Βραβείο LUX. Η αντιμετώπιση της
κλιματικής  έκτακτης  ανάγκης,  το  αποικιακό  μας  παρελθόν  ή  η  συζήτηση  για  το
κοινωνικό μας μοντέλο μέσω του κινηματογράφου είναι προκλήσεις που οφείλουμε να
ενθαρρύνουμε.  Είμαστε  το  μόνο  Κοινοβούλιο  στον  κόσμο  που  απονέμει
κινηματογραφικό  βραβείο.  Ας  είμαστε  υπερήφανοι  γι '  αυτό».
 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλω να το πω για άλλη μια φορά: πρέπει να
είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το Βραβείο LUX, το Βραβείο του Κοινοβουλίου μας,
τους σκηνοθέτες και τους σεναριογράφους που έχουμε την τιμή να γνωρίζουμε. Ζήτω η
ελευθερία της έκφρασης, ζήτω ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος, ζήτω το Βραβείο LUX».
 
Η ταινία «Υπάρχει Θεός, το όνομά της είναι Πετρούνια» της Teona Mitevska είναι μία
συμπαραγωγή  Βόρειας  Μακεδονίας,  Βελγίου,  Σλοβενίας,  Κροατίας  και  Γαλλίας.
Αφηγείται την ιστοριά μιας νεαρής άνεργης που πιάνει πρώτη το σταυρό στα Θεοφάνεια,
αποκτώντας  ξαφνικά  πρόσβαση  σε  μια  θρησκευτική  παράδοση  που  αφορούσε
αποκλειστικά τους άντρες. Η ταινία έχει χαρακτηριστεί ως σημαντική συμβολή στον
φεμινιστικό αγώνα εναντίον των συντηρητικών κοινωνιών.
 
Τα  άλλα  δύο  υποψήφια  φιλμ  που  έφτασαν  στην  τελική  φάση  το  2019  ήταν  το
ντοκιμαντέρ  «Cold  Case  Hammarskjöld»,  του  Δανού  σκηνοθέτη  Mads  Brügger  σε
συμπαραγωγή Δανίας, Νορβηγίας, Σουηδίας, Βελγίου, και «Ο έκπτωτος» του Rodrigo
Sorogoyen, μια γαλλο-ισπανική συμπαραγωγή.
 
Έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου από την Αντιπρόεδρο του ΕΚ Klara Dobrev
(Σοσιαλιστές, Ουγγαρία), με την Πρόεδρο της επιτροπής Πολιτισμού Sabine Verheyen
(ΕΛΚ, Γερμανία) και τους δημιουργούς των τριών ταινιών για τις 15.30 (τοπική ώρα) την
Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά εδώ.
 
Κάνοντας «κλικ» στους συνδέσμους μπορείτε να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με το Βραβείο LUX 2019 και τη διαδικασία επιλογής ταινιών.
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https://luxprize.eu/node/1070
https://luxprize.eu/node/1078
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/197579/KLARA_DOBREV/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/197579/KLARA_DOBREV/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/el/96756/SABINE_VERHEYEN/home
https://www.europarl.europa.eu/ep-live/el/other-events/video?event=20191127-1530-SPECIAL
https://luxprize.eu/news?page=2
https://luxprize.eu/content/selection-process
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/lux-prize-2019-extracts-from-the-award-ceremony_I180776-V_v
https://luxprize.eu/home
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/vraveio-lux-2019
http://www.europarl.europa.eu/the-president/en/news-room
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/642275/EPRS_ATA(2019)642275_EN.pdf
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/lux-prize-2019_13501_pk
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