АНОНС
10 квітня 2014 року

Напередодні Чорнобильської річниці Представництво ЄС та кінофестиваль Docudays UA
запрошують до перегляду тематичного документального фільму
13 квітня 2014 року о 15:30 Представництво Європейського Союзу в Україні спільно з Міжнародним
фестивалем документального кіно про права людини Docudays UA запрошують мешканців Запоріжжя на
перегляд фільму «Містечко Ябукі». Показ відбудеться в центрі мистецтв «Арт-Простір» (ПК ім. Кірова) за
адресою м. Запоріжжя, пр. Металургів, 1-А, мала зала.
Вхід на кінопоказ – БЕЗКОШТОВНИЙ
До 28-ої річниці Чорнобильської катастрофи організатори пропонують переглянути документальний фільм, що
розповідає про життя Фукушіми, яку дуже часто називають другим Чорнобилем. Фукушіма відома не лише через
нещодавню ядерну катастрофу. Для режисера Міцуакі Сайто Фукушіма це також місце, що розділяє його життя «до»
і «після», дитинство й доросле життя, минуле та майбутнє. Фукушіма – це місто, звідки поїхав його батько і місто,
куди повернувся сам Сайто. Спокій, з яким працюють місцеві фермери, доводить, що життя й робота
продовжуються, незважаючи ні на що. Глибока картина про іншу культуру, сприйняття та перевтілення все ж має
багато відображень і того, що довелося пережити українцям під час катастрофи.
З трейлером фільму можна ознайомитися за посиланням:
http://www.docudays.org.ua/2014/movies/docukorotko2014/mistechko-yabuki-/
Запрошуємо на:
Що?
Кінопоказ та обговорення фільму-учасника міжнародного кінофестивалю Docudays UA «Містечко
Ябукі»
Коли?
13 квітня 2014 року (неділя) з 15.30 до 17.00
Де?
м. Запоріжжя, центр мистецтв «Арт-Простір» (ПК ім. Кірова), мала зала
Після кінопоказу запрошуємо глядачів до дискусії та обговорення фільму за участі дипломатів ЄС та представників
міжнародного кінофестивалю Docudays UA в Запоріжжі. Зокрема, участь у заході візьмуть:
- Вікторія Давидова, Радник з питань преси та інформації Представництва ЄС;
- Хольгер Роммен, Перший секретар, Керівник відділу контрактів і фінансів Представництва ЄС в Україні
- модератор заходу Ігор Гармаш, президент Запорізького кіноклубу «Сходження», партнер міжнародного
кінофестивалю Docudays UA в Запоріжжі
Кінопоказ відбувається в рамках інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні» у співпраці із Міжнародним
фестивалем документального кіно DocudaysUA.
Інформаційна кампанія «Будуймо Європу в Україні» - це серія інформаційно-просвітницьких заходів (публічних
заходів, вуличних акцій, семінарів, тренінгів, круглих столів), які Представництво ЄС в Україні проводить протягом
року по всій Україні. Мета кампанії - поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців
щодо розвитку відносин між Україною та ЄС: http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm
Docudays UA – Docudays UA – єдиний в Україні міжнародний фестиваль документального кіно про права людини, що
проходить щороку впродовж останнього тижня березня у Києві. Після завершення Docudays UA традиційно презентує
найкращі фільми в регіонах України у рамках Мандрівного фестивалю. У 2013 році Мандрівний Docudays UA відвідав
231 місто й містечко у 23-х регіонах України. Детальніша інформація про фестиваль – на сайті
http://www.docudays.org.ua/
Для додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь до Ігоря Гармаша за телефоном: 050-322-25-86, 067-618-25-20.

Представництво ЄС в Україні
Адреса:
Київ, 01033
Вул. Володимирська, 101
Тел.: +38 044 39 08 010
факс: +38 044 39 08 015

Європейський Союз складається з 28 держав-членів та їх народів. Це унікальне політичне та
економічне партнерство, засноване на цінностях поваги до людської гідності, свободи, рівності,
верховенства права і прав людини. Понад п’ятдесят років нам знадобилось для створення зони миру,
демократії, стабільності і процвітання на нашому континенті. Водночас нам вдалось зберегти
культурне розмаїття, толерантність і свободу особистості. ЄС налаштований поділитись своїми
цінностями та досягненнями з країнами-сусідами ЄС, їх народами, та з народами з-поза їх меж.

