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3ο Παιδικό & Εφηβικό Διεθνζσ Φεςτιβάλ Κινηματογράφου Αθήνασ
Θ digital εκδοχι
14 – 22 Νοεμβρίου 2020

Θ αντίςτροφθ μζτρθςθ ζχει ξεκινιςει για το 3ο Παιδικό & Εφθβικό Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου
Ακινασ. Από τισ 14-22 Νοεμβρίου περιμζνει τουσ μικροφσ και μεγάλουσ φίλουσ του ςε Ελλάδα και
Κφπρο για να τουσ ταξιδζψει δωρεάν ςε όλο τον κόςμο μζςα από το site του ςτθν ειδικά
διαμορφωμζνθ πλατφόρμα https://watch.athicff.com/.

Σο Φεςτιβάλ πραγματοποιείται με τθν οικονομικι υποςτιριξθ του Τπουργείου Πολιτιςμοφ και
Ακλθτιςμοφ, τθ ςυνδιοργάνωςθ τθσ Περιφζρειασ Αττικισ, τθ δωρεά του Ιδρφματοσ ταφροσ Νιάρχοσ, τθ
ςυνεργαςία τθσ Αςτικισ Μθ Κερδοςκοπικισ Εταιρείασ Καλλίςτθ και είναι υπό τθν αιγίδα του Διμου
Ακθναίων.

Θ φετινι διοργάνωςθ περιλαμβάνει ζνα πλοφςιο πρόγραμμα με περιςςότερεσ από 80 ταινίεσ μεγάλου
και μικροφ μικουσ, μυκοπλαςίασ, ντοκιμαντζρ και animation, οι οποίεσ απευκφνονται ςε παιδιά από 2
ετϊν ζωσ και τθν εφθβεία, αλλά και τουσ γονείσ που κζλουν να κυμθκοφν τθ δικι τουσ παιδικι θλικία.
«ε μια ιδιαίτερθ χρονικι ςτιγμι, με δεδομζνεσ τισ δυςκολίεσ που αντιμετωπίηουμε όλοι ςαν κοινωνία,
το Φεςτιβάλ ςτοχεφει να προςφζρει ψυχαγωγία ςε όλθ τθν οικογζνεια. Με τθ βοικεια τθσ
τεχνολογίασ, κα ξαναγίνουμε όλοι φζτοσ μια (διαδικτυακι) παρζα ζχοντασ για οδθγό τθν φανταςία, το
χιοφμορ, τθν περιπζτεια, τον προβλθματιςμό και τθ ςυγκίνθςθ που μασ προςφζρει ο παιδικόσ και
εφθβικόσ κινθματογράφοσ από όλο τον κόςμο» υπογραμμίηει θ Διευκφντρια του Φεςτιβάλ, Καλλιόπθ
Χαραλάμπουσ.

Οι ταινίεσ και οι ενότητεσ του Φεςτιβάλ

τθν αγαπθμζνθ ενότθτα «Μικρά για τα μικρά» τα παιδιά από 2 ετϊν κα αγαπιςουν τον Φάςελ
«Σο Φιλικό Σερατάκι» (Fussel) του Άλεξ Μπζργουεκ από τθν Γερμανία.

τθν ενότθτα «Ζωηροί φίλοι» τα παιδιά από 5 και 6 ετϊν κα λατρζψουν τον Ντάγκι ςτθν ταινία
«Ο Ντάγκι ςτο Διάςτθμα» (Hey Duggee: The Space Badge) των άντερ Σηόουνσ και Γκραντ Ότςαρντ από
το Θνωμζνο Βαςίλειο αλλά και τουσ «Μπιπ & Σουίτ» (Beep & Tweet) τθσ Λίηα Ντεςιάτκοβα από τον
Καναδά, το υπερπροςτατευτικό ρομπότ και το μικρό πουλάκι που είναι φίλθ του.

«Στισ τάξεισ του κόςμου» τα παιδιά από 8 ετϊν κα ακολουκιςουν ζνα μικρό αγόρι από τθν Ινδία να
υψϊνει ανάςτθμα για να διεκδικιςει το δικαίωμά του ςτθν εκπαίδευςθ μζςα από τθν ταινία
«Μπαϊτουλάχ» (Baitullah) του Σηιτζντρα Ράι.

τθν ενότθτα «Κορίτςια και Σκζιτ» θ οποία απευκφνεται ςε παιδιά από 10 ετϊν παρουςιάηεται θ
Βραβευμζνθ με Όςκαρ Καλφτερου Ντοκιμαντζρ Μικροφ Μικουσ «Μακαίνοντασ κζιτ ςε Εμπόλεμθ
Ηϊνθ (Aν Είςαι Κορίτςι)» (Learning to Skateboard in A Warzone (If You’re A Girl) τθσ Κάρολ Ντίςινγκερ,
ςτθν οποία καταγράφονται οι προςπάκειεσ τθσ ΜΚΟ Skateistan να διδάξει ςκζιτ ςε κορίτςια από
φτωχζσ γειτονιζσ ςτο Αφγανιςτάν.

τα «Κρυφά ταλζντα» οι κεατζσ ςυναντοφν το ντοκιμαντζρ μικροφ μικουσ «Ο Ρυκμόσ τθσ Ηωισ» (My
Father the Mover) τθσ Σηοφλια Σηανσ το οποίο τιμικθκε με το Μεγάλο Βραβείο τθσ Επιτροπισ ςτο
φεςτιβάλ τθσ Tribeca και παρακολουκοφν ζναν πατζρα που χρθςιμοποιεί αφρικανικοφσ θλεκτρονικοφσ
ρυκμοφσ για να κινθτοποιιςει τα παιδιά ςε μια φτωχι πόλθ τθσ Ν. Αφρικισ ϊςτε να βρουν τισ
«υπερδυνάμεισ» τουσ.

Σο φετινό πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα πλοφςιο και με ταινίεσ μικροφ και μεγάλου μικουσ που
απευκφνονται ςτο δφςκολο κοινό των εφιβων και ζχουν ωσ πρωταγωνιςτζσ τουσ ίδιουσ και τισ αγωνίεσ
τουσ. Είτε είναι «Ελεφθερα Πνεφματα» όπωσ θ «Μαξ» (Max) τθσ Φλοράνσ Ιγιζσ από τθ Γαλλία θ οποία
εργάηεται ςε ςυνεργείο αυτοκινιτων και είναι μια γυναίκα που δίνει τον αγϊνα τθσ ςτον κόςμο των
ανδρϊν, είτε ακοφν ςτθν εςωτερικι προςταγι τθσ ενότθτασ «Τόλμα να Διαφζρεισ», όπωσ ο Νταν που
ορκϊνει το ανάςτθμά του ςτθν ανδρικι ςωβινιςτικι ςυμπεριφορά μζςα ςτα αποδυτιρια ςτθν ταινία
«Ζνασ από Εκείνουσ» (One of the Boys) του Κβο βαν Αρτ από τθν Ολλανδία.

Αφιερώματα


Τα παιδιά και το περιβάλλον. Σο επείγον ηιτθμα τθσ εποχισ είναι θ προςταςία του
περιβάλλοντοσ και πολλά παιδιά ςε όλον τον κόςμο βρίςκονται ςτθν πρϊτθ γραμμι
διεκδικϊντασ τθν μαηί με ζνα καλφτερο μζλλον.

τθν ενότθτα «Εμείσ και το Περιβάλλον» που απευκφνεται ςε παιδιά από 6 ετϊν, τα παιδιά
ζρχονται ςε επαφι με τον κόςμο τθσ φφςθσ. Είτε για να γνωρίςουν πλάςματά τθσ, όπωσ τον
κυπρίνο που κα αποτελζςει το χριςτουγεννιάτικο δείπνο ενόσ κοριτςιοφ από τθν Σςεχία και κα
τθν βάλει ςτο δίλθμμα να διαλζξει ανάμεςα ςτθ ςυνείδθςι τθσ και τθν παράδοςθ τθσ χϊρασ
τθσ ςτθν ταινία «Carpe Diem» τθσ Ρζιτςελ Πορτοβά από το Θνωμζνο Βαςίλειο, είτε για να
μοιραςτοφν τθ χαρά ενόσ μικροφ κοριτςιοφ που αφινει τθ φανταςία του να καλπάςει όταν μια
ανοιχτι βρφςθ γίνεται όαςθ για τα παιδιά του δρόμου που ξαφνικά αποκτοφν νερό ςτο «Είναι
το Νερό» (Isn’t Water) τoυ Νόα Αμανί από το Ιράν.

τθν ενότθτα «Ιςτορίεσ από τον κόςμο μασ» που απευκφνεται ςε θλικίεσ από 9 ετϊν, τα παιδιά
κα δουν τθν ταινία «Αγαπθτοί Πετρελαιοπαραγωγοί…» (My Letter to the Oil Men) του Ηάντερ
ντε Μπερ και κα διαβάςουν το γράμμα ενόσ 14χρονου Νιγθριανοφ που ηει ςτα περίχωρα μιασ
εξαιρετικά μολυςμζνθσ ζκταςθσ γθσ προσ τθν εταιρεία πετρελαίου που ευκφνεται για τθν
κατάςταςθ. Μικροί και μεγάλοι αξίηει να παρακολουκιςουν το ντοκιμαντζρ μεγάλου μικουσ
«Μικροπλαςτικά Παντοφ» (Microplastic Madness) των Ατςοφκο Κουζρκ και Ντζμπι Λι Κόεν από
τθν Αμερικι και να αλλάξουν για πάντα τθν αυτοματοποιθμζνθ κακθμερινι ςυνικεια των
πλαςτικϊν μιασ χριςθσ.


Ματιζσ ςτην Ιςτορία του 20ου αιώνα

Σαινίεσ που αναφζρονται ςτα μεγάλα ιςτορικά γεγονότα μασ βοθκοφν να αναμετρθκοφμε με το
ςιμερα. τθν ταινία μεγάλου μικουσ «Φρίτηι: Μια Επαναςτατικι Ιςτορία» (Fritzi:

A

Revolutionary Tale), των Ραλφ Κοφκουλα και Ματίασ Μπρουν βλζπουμε τθν ειρθνικι
επανάςταςθ του 1989 από τθν οπτικι γωνία ενόσ παιδιοφ ςτθν ανατολικι Γερμανία.
«Σο Πζραςμα» (The Crossing) τθσ Σηοάν Χζλγκελαντ από τθ Νορβθγία, μασ πθγαίνει ςτον Β’
Παγκόςμιο Πόλεμο ςτο Όςλο και ακολουκεί δυο αδζλφια κακϊσ βοθκοφν δυο εβραιόπουλα
να περάςουν με αςφάλεια τα ςφνορα τθσ Νορβθγίασ κάτω από τθ μφτθ των Ναηί προσ τθν
ουδζτερθ ουθδία και να επανενωκοφν με τουσ γονείσ τουσ. Σο μινυμα τθσ ςυμπόνοιασ και τθσ
τόλμθσ ςε αυτι τθν πολεμικι περιπζτεια για όλεσ τισ θλικίεσ δεν ζχει θμερομθνία λιξθσ,
γι’αυτό και θ ταινία κζρδιςε το Βραβείο Καλφτερθσ Παιδικισ Σαινίασ ςτο φετινό Zlin
International Film Festival for Children and Youth.


Ταινίεσ Τρόμου για εφήβουσ

τθν νζα ενότθτα «Teen Spirit – Night Fright» όςοι ζφθβοι κζλουν να τεςτάρουν τα νεφρα τουσ,
αλλά και οι γονείσ που κζλουν να κυμθκοφν αυτι τθν αίςκθςθ όπωσ τθν είχαν βιϊςει ςε
αντίςτοιχθ θλικία, μποροφν να δουν ταινίεσ μικροφ μικουσ ςκθνοκετθμζνεσ από τα
ανερχόμενα ταλζντα του genre που ενίοτε αποτίουν ρετρό φόρο τιμισ ςτα κρίλερ τθσ
δεκαετίασ του ϋ80.

Είτε άμεςα, όπωσ με το «Αν Σολμάσ…» (I Dare You) του Κάςπερ Μπάλςλεβ από τθ Δανία, είτε
πιο ζμμεςα όπωσ με τθν ταινία «Αρμονία του Διαβόλου» (The Devil’s Harmony) του Βρετανοφ
Ντίλαν Χολμσ Γουίλιαμσ, ςτθν οποία μια εξοςτρακιςμζνθ κοπζλα που ζχει υποφζρει από το
bullying των cool ςυμμακθτϊν τθσ ενϊνει τισ δυνάμεισ τθσ με τα άλλα εξοςτρακιςμζνα παιδιά
του ςχολείου και ςχθματίηουν ζνα γκρουπ a capella για να εκδικθκοφν όςουσ τουσ ζκαναν τθ
ηωι κόλαςθ.

Ειδικζσ προβολζσ
 «When Hitler Stole Pink Rabbit» τθσ Καρολίνε Λινκ. Θ προβολι τθσ ταινίασ πραγματοποιείται
ςε ςυνεργαςία με το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Κινθματογράφου Θεςςαλονίκθσ, το Διεκνζσ Φεςτιβάλ
Κινθματογράφου Ολυμπίασ για Παιδιά και για Νζουσ και το Cinedoc Kids. Πρόκειται για μια
ςυγκλονιςτικι παιδικι ταινία που ρίχνει φωσ ςτθ ςθμερινι εποχι μζςα από μια ιςτορία που
διαδραματίηεται ςτθ Γερμανία του 1933 όταν ο Χίτλερ είχε αναλάβει τθν εξουςία και ζνα
εννιάχρονο κορίτςι βλζπει τον κόςμο του να ζρχεται πάνω κάτω. Θ ταινία ζκανε πρόςφατα τθν
τθλεοπτικι πρεμιζρα τθσ ςτα κανάλια Novacinema. Ευχαριςτοφμε τθ Nova για τθν παροχι τθσ
ταινίασ.
 «Dive: Υδάτινα Τελετουργικά» (Dive: Rituals in Water) των Ελίν Χανςντότιρ, Άνα Ρουν
Σριγκβαντότιρ και Χάνα Μπιορκ Βαλςντότιρ από τθν Ιςλανδία. Θ ταινία ακολουκεί ζναν
ζμπειρο δάςκαλο κολφμβθςθσ για μωρά ςε μια κερμαινόμενθ πιςίνα ςτο Ρζικιαβικ και το πωσ
κερδίηει τελικά τθν εμπιςτοςφνθ των γονιϊν που παραδίδουν τα παιδιά τουσ ςτα χζρια του. Οι
ειδικζσ τεχνικζσ που αναπτφςςει είναι κακθλωτικζσ. Θ ταινία προβάλλεται ςτθν ενότθτα Baby &
Me και απευκφνεται ςε νζουσ γονείσ αλλά και ςε όςουσ κζλουν να δουν τον ζμπειρο δάςκαλο
επί τω ζργω.

Προςβαςιμότητα
 31 ταινίεσ μικροφ μικουσ είναι προςβάςιμεσ ςε άτομα ςτο φάςμα του αυτιςμοφ και ςε άτομα
με νοθτικι αναπθρία. Με τθ μζκοδο «Κείμενο για όλουσ» (easy to read) και ςε ςυνεργαςία με
το Μθ Κερδοςκοπικό Φορζα TheHappyAct, οι ςυνόψεισ και οι εικόνεσ των ςυγκεκριμζνων
ταινιϊν, όπωσ και όλο το site του Φεςτιβάλ, κα μποροφν να διαβαςτοφν ςε αυτι τθ γλϊςςα θ
οποία «μεταφράηει» τα κείμενα κάνοντάσ τα πιο κατανοθτά ςτισ παραπάνω ομάδεσ.

ε αυτζσ τισ ταινίεσ ςυμπεριλαμβάνονται και οι λεγόμενεσ «κοινωνικζσ ιςτορίεσ», δθλαδι θ
οπτικοποιθμζνθ περίλθψθ των ταινιϊν ϊςτε να εξοικειϊνεται ο χριςτθσ με τθν ταινία που κα
παρακολουκιςει. Δείτε εδϊ το περιβάλλον προςβάςιμθσ πλθροφορίασ.

Εκπαίδευςη από το ςπίτι

 Webinars για εκπαιδευτικοφσ: Με αφορμι τθν προβολι ταινιϊν από το ςχολικό πρόγραμμα,
το Φεςτιβάλ διοργανϊνει μια ςειρά από διαδραςτικά ψθφιακά ςεμινάρια (webinars) για
εκπαιδευτικοφσ τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ.
Παράλληλεσ δράςεισ
 Σχολείο Γονζων: Με αφορμι ταινίεσ από το φετινό πρόγραμμα, θ υπεφκυνθ των
εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων του Φεςτιβάλ, Κάτια Παπαςπθλιοποφλου, ςυηθτάει με τθν
Ψυχολόγο-Παιδοψυχολόγο Κζλλυ Μωραΐτθ, για κζματα που απαςχολοφν γονείσ παιδιϊν του
Δθμοτικοφ αλλά και εφιβων.
υγκεκριμζνα, με αφορμι τθν ταινία «The Stick» του Σζπο Αϊραξίνεν ςτθν οποία ζνα κοριτςάκι
ηθτάει επίμονα από τον πατζρα του ζνα κατοικίδιο, διερωτόμαςτε για τισ πραγματικζσ ανάγκεσ
των παιδιϊν και πϊσ εκείνα τισ εκφράηουν (άββατο 21 Νοεμβρίου, 18.00, για γονείσ παιδιϊν
Δθμοτικοφ).
Αντίςτοιχα, παρακολουκϊντασ τθν ταινία «Beef» τθσ Ινγρίδε άντοσ ςτθν οποία μια μακιτρια
τθσ Α’ Λυκείου μπαίνει ςε ζντονθ αντιπαράκεςθ με μια κακθγιτριά τθσ, ςυηθτάμε για τισ
προκλιςεισ και τθν πολυπλοκότθτα των ςχζςεων που διαμορφϊνονται αυτι τθν ιδιαίτερθ
περίοδο (Κυριακι 22 Νοεμβρίου, 18.00, για γονείσ εφιβων).

Δείτε τα φετινά spot του Φεςτιβάλ!
Spot 1 https://youtu.be/VliNOIHep50 | Spot 2 https://youtu.be/95qhynSWpMs

Από το link που ακολουκεί μπορείτε να κατεβάςετε φωτογραφίεσ από τισ ταινίεσ: Φωτογραφίεσ

Πληροφορίεσ και αναλυτικό πρόγραμμα
https://www.athicff.com| https://watch.athicff.com

Ακολουθήςτε μασ ςτο Facebook και ςτο Instagram!

