Τετάρτη 22/1
 πρωινή ζώνη για σχολικές ομάδες, κατόπιν συνεννόησης με το Μουσείο
Θεματική Ενότητα: Οικολογία/Περιβάλλον
•

Μέρες της λίμνης (ώρα 10.00)

Πανδώρα Μουρίκη | 48’| Ελλάδα 2017
Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
•

Τα δάκρυα της γοργόνας (ώρα 11.00)

Sandrine Feydel | 52’| Γαλλία 2009
Δημοτικά (από Γ’ τάξη)-Γυμνάσια-Λύκεια
•

Hondar 2050-our waste, our problem

Cesare Meglioni| 45’| Ιταλία 2017
Δημοτικά (από Γ’ τάξη)-Γυμνάσια-Λύκεια
 απογευματινή ζώνη για το ευρύ κοινό
•

Zagros / Ζάγκρος (ώρα 17.30)

Ariane Lorrain & Shahab Mihandoust |58’| Ιράν, Καναδάς 2019

Το Zagros ακολουθεί τη δημιουργία του χαλιού στα δυτικά βουνά (Ορη Ζάγκρος) του
Ιράν. Το μαλλί είναι η βασική πρώτη ύλη της νομαδικής κουλτούρας, αποκαλύπτοντας
τους υφαντές, τους στεγνωτές, τους βοσκούς και τη δουλειά τους. Τα χαλιά πλέκουν
και το κοινωνικό κουβάρι της ζωής τους, δίνοντάς του μορφή και χρώμα.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=SBiyfvs-7F0
•

Los heraldos Viejos / The Old Heralds / Γηραιοί αγγελιοφόροι
(ώρα 19.30)

Luis Alejandro Yero |23’| Κούβα 2018

Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων που πλησιάζουν τα 90 χρόνια ζωής διάγουν έναν λιτό και
απομονωμένο βίο στην κουβανική ύπαιθρο. Οι προτεραιότητες της καθημερινότητάς
τους συμπυκνώνονται σε μια τελετουργία των μικρών απλών πραγμάτων. Πώς θα
φτιάξουν έναν φούρνο από κάρβουνα και πώς θα τον κρατήσουν αναμμένο παρά την
καταιγίδα που πλησιάζει. Ένα οπτικά πανέμορφο ντοκιμαντέρ, για την Ιστορία που
κινείται σε ρυθμούς διαφορετικούς από τις δικές μας ιστορίες.
TRAILER: https://vimeo.com/280013954
•

Όταν ο Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες/ When Tomatoes Met
Wagner (ώρα 20.00)

Μαριάννα Οικονόμου |75’| Ελλάδα 2019

Ενώ στο Θεσσαλικό κάμπο η γεωργία αργοπεθαίνει, ένα μικρό χωριό αντιστέκεται.
Στον Ηλιά, δύο νέοι αγρότες και πέντε γιαγιάδες παίρνουν τη μοίρα στα χέρια τους και
ξεκινούν να καλλιεργούν παλιούς σπόρους ντομάτας. Με τα πολύτιμα βαζάκια που

παράγουν θα επιχειρήσουν να διεισδύσουν στην παγκόσμια αγορά και να κρατήσουν
το χωριό τους ζωντανό.
Το ντοκιμαντέρ αποτέλεσε τη φετινή ελληνική υποψηφιότητα για την καλύτερη
Διεθνή Ταινία Μεγάλου Μήκους στα Βραβεία Όσκαρ.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=SekLTyQ6x2Y
Πέμπτη 23/1
 πρωινή ζώνη για σχολικές ομάδες, κατόπιν συνεννόησης με το Μουσείο
Θεματική Ενότητα: Αρχαιολογία
•

Το αίνιγμα του μεγάλου μενίρ (ώρα 10.00)

Marie-Anne Sorra | 52’| Γαλλία 2016
Γυμνάσια-Λύκεια
•

Η Βενετία και το πλοίο – φάντασμα (ώρα 11.00)

Maurice Ribiere, Marco Visalberghi | 52’| Γαλλία 2006
Γυμνάσια-Λύκεια
•

Πέτρα, η πρωτεύουσα της ερήμου (ώρα 12.00)

Olivier Julien, Gary Glassman | 80’| Γαλλία 2006
Γυμνάσια-Λύκεια
 απογευματινή ζώνη για το ευρύ κοινό
•

Soyalism / Σογιαλισμός (ώρα 17.30)

Enrico Parenti, Stefano Liberti |65’| Ιταλία 2018

Μια εφιαλτική καταγραφή της καταστροφής των φυσικών πόρων και της ποδοπάτησης
των μικροπαραγωγών από τους κολοσσούς της βιομηχανίας τροφίμων. Μια

διεισδυτική ματιά στα άδυτα της παγκόσμιας βιομηχανίας παραγωγής χοιρινού
κρέατος, που καταδεικνύει τη συσσώρευση ασύλληπτης δύναμης στα χέρια
προνομιούχων στη Δύση και την Κίνα.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=mK_6d12C2BQ
•

Νέα εποχή / New Era (ώρα 18.45)

Πέγκυ Ζούτη |12’| Ελλάδα 2018΄

Ένα ντοκιμαντέρ για το θέατρο σκιών και την επιβίωση του στα χρόνια της κρίσης.
Πώς οι σύγχρονοι καραγκιοζοπαίχτες μυούνται στην παλαιική τέχνη του θεάτρου
σκιών, προσπαθώντας να στηρίξουν την τέχνη και το επάγγελμα τους στον χώρο της
ψυχαγωγίας ανταγωνιζόμενοι την τεχνολογία και την ψηφιακή εποχή.
TRAILER: https://vimeo.com/269002919
•

Σόπι-μια ημέρα ακόμη / Sopi-One more day (ώρα 19.00)

Χρήστος Πυθαράς |60’| Ελλάδα 2017

Το χρονικό μιας κατά τ’ άλλα συνηθισμένης μέρας από τη ζωή ενός χωριού κατά τη
διάρκεια του τρύγου. Η ταινία εστιάζει σε έναν μωσαϊκό ιδιαίτερων, περίεργων και

συνάμα πολύ γοητευτικών χαρακτήρων και στην καθημερινότητα του τρόπου ζωής
τους. Μια ιμπρεσιονιστική ματιά σε έναν τόπο και στους ανθρώπους του.
TRAILER: https://vimeo.com/281448475
•

Alla Zingara (ώρα 20.00)

Glória Halász |62’| Ουγγαρία 2019

Το ντοκιμαντέρ μιλάει για την πρωτοποριακή και δυναμική ιστορία της παγκοσμίου
φήμης και μοναδικής

εκατονταμελής

Τσιγγάνικης Συμφωνικής Ορχήστρας της

Βουδαπέστης και τους εξαιρετικούς μουσικούς της. Η ταινία μας δίνει την δυνατότητα
να ακολουθήσουμε κάποιους μουσικούς από την ορχήστρα, να γνωρίσουμε τον τρόπο
που ζουν, και να κατανοήσουμε τη βαρύτητα της μουσικής για τη ζωή τους σαν μια
παρακαταθήκη όπου βοήθησε κάθε γενιά να ξεπεράσει τις δυσκολίες της ζωής.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=bfrf7hdvr1c
Παρασκευή 24/1
 πρωινή ζώνη για σχολικές ομάδες, κατόπιν συνεννόησης με το Μουσείο
Θεματική Ενότητα: Επιστήμη / Εκπαίδευση / Υγεία
•

Τι λένε τα ζώα; (ώρα 10.00)

Anna Lee Strachan | 53’| ΗΠΑ 2018,
Δημοτικά (από Γ’ τάξη)-Γυμνάσια -Λύκεια
•

Θα πας στο σχολείο σήμερα; (ώρα 11.00)

Anupama Shinivasan | 59’| Ινδία 2019
Δημοτικά (από Γ’ τάξη)-Γυμνάσια-Λύκεια
•

Βουκεφάλας (ώρα 12.00)

Damien Marti & Chloé Seyssel | 35’| Ελβετία 2017
Γυμνάσια-Λύκεια
& Coexistence / Συνύπαρξη
Juan Carlos Guerra | 40'| Ισπανία 2017
Γυμνάσια -Λύκεια

