
 
Βραβείο Κοινού LUX 2021: νικήτρια η ταινία
«Collective»
 

Στην ταινία «Collective» απένειμε το Βραβείο Κοινού LUX 2021 ο πρόεδρος David
Sassoli την Τετάρτη, κατά τη διάρκεια τελετής στο Στρασβούργο.
 
«Σε εποχές όπως η σημερινή,  η ανάγκη για κοινωνική συνεύρεση είναι  όλο και  πιο
επιτακτική, όχι μόνο σε χώρους διαλόγου αλλά και σε χώρους όπως οι κινηματογράφοι.
Ο  πολιτισμός  και  ο  κινηματογράφος  δεν  αποτελούν  μόνο  έκφραση  της
δημιουργικότητάς μας ή της οικονομικής μας ευρωστίας, αλλά αναδεικνύουν επίσης τον
πλουραλισμό και τη δημοκρατική ζωτικότητα των κοινωνιών μας», είπε ο πρόεδρος του
Κοινοβουλίου David Sassoli κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής, παραδίδοντας το
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βραβείο στον σκηνοθέτη Alexander Nanau.
 
Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Alexander Nanau απέτισε φόρο τιμής στα θύματα και
στις οικογένειες που επλήγησαν από την τραγωδία, αλλά και στον ανεξάρτητο Τύπο που
την αποκάλυψε. «Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη διαφθορά στην Ευρώπη και θέλουμε
ελεύθερο Τύπο [...] Οι κοινωνίες δεν εξελίσσονται χωρίς πολιτισμό, παιδεία και ελεύθερο
Τύπο. Έχετε καθήκον να υποστηρίξετε τους πολίτες μας, να ρυθμίσετε τις δαπάνες για
τον πολιτισμό και να προστατεύσετε τη δημοσιογραφία», είπε.
 
Οι άλλες δύο φιναλίστ ταινίες είναι οι «Άσπρο Πάτο» του Δανού σκηνοθέτη Thomas
Vinterberg και «Corpus Christi» του Πολωνού σκηνοθέτη Jan Komasa.
 
Μάθετε περισσότερα για τις υποψήφιες ταινίες του Βραβείου Κοινού LUX. 
 
Η κατάταξη καθορίστηκε με συμψηφισμό των ψήφων κοινού και ευρωβουλευτών, με
κάθε κατηγορία να αποτελεί το 50% της τελικής απόφασης.
 
Η πανδημία του κορονοϊού επέφερε ισχυρό πλήγμα στον δημιουργικό κλάδο και στην
κινηματογραφική βιομηχανία.  Οι  κινηματογραφικές προβολές ήταν περιορισμένες,
δίνοντας τη θέση τους σε διαδικτυακές προβολές και  εκδηλώσεις.
 
Το κοινό είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει βάσει των προτιμήσεών του μέχρι τις 23 Μαΐου,
ενώ οι ευρωβουλευτές μέχρι τις 8 Ιουνίου
 
Σχετικά με τη νικήτρια ταινία
 
Το συναρπαστικό ντοκιμαντέρ «Collective», του Ρουμάνου σκηνοθέτη Alexander Nanau ,
έχει πάρει τον τίτλο του από το νυχτερινό κέντρο ‘Collectiv’ του Βουκουρεστίου, όπου
μια πυρκαγιά το 2015 άφησε πίσω της 27 νεκρούς και 180 τραυματίες. Το ντοκιμαντέρ
ακολουθεί μια ομάδα δημοσιογράφων που διερευνά τα αίτια πίσω από τον θάνατο 37
ατόμων που υπέκυψαν στα τραύματά τους αφού μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και
παρότι τα εγκαύματά που είχαν υποστεί δεν ήταν απειλητικά για τη ζωή τους. Η ταινία
αποκαλύπτει ένα τρομακτικό κύκλωμα διαφθοράς στον τομέα της υγείας στη Ρουμανία,
αλλά  δείχνει  ταυτόχρονα  ότι  οι  γενναίοι  και  αποφασιστικοί  άνθρωποι  μπορούν  να
ανατρέψουν  διεφθαρμένα  συστήματα.
 
Η ταινία προτάθηκε για το φετινό βραβείο Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας και
Καλύτερου Ντοκιμαντέρ.
 
Συνέντευξη Τύπου και σχετικές εκδηλώσεις 
 
Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου με τον νικητή, τους φιναλίστ, την Ευρωπαϊκή
Ακαδημία Κινηματογράφου και την πρόεδρο της επιτροπής Πολιτισμού, Sabine Verheyen
(ΕΛΚ, Γερμανία) από τις 13.15 έως τις 14.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
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https://cineuropa.org/en/film/387822/#cm
https://cineuropa.org/film/374636/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/vraveio-lux-2021/20201208STO93323/vraveio-koinou-lux-deite-tis-upopsifies-tainies-kai-psifiste-tin-agapimeni-sas
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/press-conference-on-lux-award-2021-by-sabine-verheyen-chair-of-committee-on-culture-and-education-si_20210609-1315-SPECIAL-PRESSER_vd
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/96756/SABINE_VERHEYEN/home


Συντονιστείτε στο Facebook live με τον νικητή στις 14.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
 
Παρακολουθήστε  το  webinar  για  τον  ευρωπαϊκό  κινηματογράφο  στη  σελίδα  του
βραβείου  LUX  στο  Facebook.
 
Βραβείο Κοινού LUX
 
Το Κοινοβούλιο ενώνει  τις  δυνάμεις του με την European Film Academy για να την
προώθηση του ευρωπαϊκού κινηματογράφου σε ακόμα ευρύτερο κοινό. Τα τελευταία 13
χρόνια, χάρη στο βραβείο LUX, το Κοινοβούλιο στηρίζει τη διανομή ευρωπαϊκών ταινιών,
μέσω του υποτιτλισμού όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό στις 24 γλώσσες της ΕΕ. Το
βραβείο  LUX  εδραίωσε  τη  φήμη  του  επιλέγοντας  ευρωπαϊκές  κινηματογραφικές
συμπαραγωγές που θίγουν τοπικά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα και ενθαρρύνουν τη
συζήτηση και το διάλογο σχετικά με τις αξίες μας.
 
Στο πλαίσιο του βραβείου LUX συνεργάζονται επίσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο Europa Cinemas .
 

Επαφές 
 
 

Σύνδεσμοι
Ιστοσελίδα του Βραβείου Κοινού LUX
Το Βραβείο Κοινού LUX στο Facebook
Βραβείο LUX 2019
Τι κάνει η ΕΕ για τους κινηματογραφιστές
Τι κάνει η ΕΕ για τους φίλους του κινηματογράφου
Κέντρο Πολυμέσων του ΕΚ: δωρεάν οπτικοακουστικό υλικό (Βραβείο LUX 2021)

Agnese KRIVADE
Press Officer

(+32) 228 46 718 (BXL)
(+32) 470 89 01 46
agnese.krivade@europarl.europa.eu
cult-press@europarl.europa.eu
@EPCulture

Δελτία Τύπου

EL Υπηρεσία Τύπου, Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Αριθμός επικοινωνίας με την υπηρεσία τύπου: (32-2) 28 33000

3 I 4

https://www.facebook.com/europeanparliament
https://www.facebook.com/luxaward
https://www.facebook.com/luxaward
https://www.europeanfilmacademy.org/
https://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/vraveio-lux-2021/20201208STO93323/vraveio-koinou-lux-deite-tis-upopsifies-tainies-kai-psifiste-tin-agapimeni-sas
https://ec.europa.eu/info/index_el
https://www.europa-cinemas.org/
https://luxaward.eu/el
https://www.facebook.com/luxaward
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/vraveio-lux-2019
https://what-europe-does-for-me.eu/el/portal/2/B91
https://what-europe-does-for-me.eu/el/portal/2/K25
https://multimedia.europarl.europa.eu/el/lux-award-2021_17102_pk
https://twitter.com/EPCulture
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