[κινηματογραφικές βραδιές]

Our Daily Bread
Nikolaus Geyrhalter

19/4
διάρκεια 92’

Πρόγραμμα
Τετάρτη
12:00 εργασίες στο χώρο

Ένα ντοκιμαντέρ από στιγμιότυπα του
θέματος.
Τα
τρόφιμα
τα
οποία
καταναλώνουμε. Σε ποιες συνθήκες ζουν
και εκτρέφονται όλα αυτά τα οποία
καταλήγουν στο πιάτο μας;

Σάββατο
12:00 εργασίες στο χώρο
15:00 συλλογική κουζίνα

Κυριακή
16:00 ανοιχτή
συνέλευση
opisthofullo
19:00 κινηματογραφική βραδιά

Διατροφή και
η βιομηχανία του φαγητού
κάθε Κυριακή στις 19:00
http://anoixtotrito.espivblogs.net/
2

[απρίλιος 2015]

στο

Ανοιχτό 3

στην Πηγάδα,
περιοχή Αγίου Νικολάου
(στο τέλος της Βαφειαδάκη)

Ταΐζουμε τον Κόσμο
Erwin Wagenhofer

5/4

διάρκεια 96’

Καθημερινά στη Βιέννη η ποσότητα του
αδιάθετου ψωμιού που επιστρέφεται προς
καταστροφή αρκεί για να σιτίσει τη δεύτερη
σε μέγεθος πόλη της Αυστρίας, το Γκρατς.
Από που προέρχεται όμως η τροφή που
τόσο εύκολα πετάμε; Στην ταινία WE FEED
THE WORLD, ο Αυστριακός σκηνοθέτης
Erwin Wagenhofer ακολουθεί τα ίχνη του
φαγητού που τρώμε. Η περιήγησή του τον
οδηγεί στη Γαλλία, την Ισπανία, τη
Ρουμανία, την Ελβετία, τη Βραζιλία και πάλι
πίσω στην Αυστρία.

Ο Εφιάλτης
του Δαρβίνου
Hubert Sauper

26/4
διάρκεια 107’

Συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ που, μέσα από
το εμπόριο της πέρκας της λίμνης
Βικτόρια, μας μιλά για την οικολογία, την
εκμετάλλευση της Αφρικής και την
πολιτική,
αποκαλύπτοντάς
μας
το
αληθινό,
φριχτό
πρόσωπο
της
παγκοσμιοποίησης.

We Feed the World
Erwin Wagenhofer

5/4
96 min

A look at how the world's food is produced and how mass production
changes the environment and the lives of
people.

Our Daily Bread

19/4

Nikolaus Geyrhalter

92 min

The film depicts how modern food production companies employ technology
to maximize efficiency, consumer safety
and profit. It consists mainly of actual
working situations without voice-over narration or interviews as the director tries to
let viewers form their own opinion on the
subject.

Darwin's Nightmare
Hubert Sauper

26/4
107 min

A documentary on the effect of fishing
the Nile perch in Tanzania's Lake Victoria.
The predatory fish, which has wiped out
the native species, is sold in European
supermarkets, while starving Tanzanian
families have to make do with the leftovers.

