
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

"Γράµµα Έψιλον • Ο Ερωτευµένος Ελέφαντας" (από τη σειρά «Ένα Γράµµα, µια Ιστορία»), 3’ (GR) 2009 

 
Σκηνοθεσία: Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, Σοφία Μαντούβαλου, Παραγωγή: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ • ΥΠΕΠΘ. 
 
Κεντρικός χαρακτήρας του επεισοδίου Έψιλον, είναι ένας ελέφαντας που ξεχωρίζει από τους άλλους, αφού είναι… 
ερωτευµένος! 
 

 

Rascal’s Street, 3’ (SP) 2008 Σκηνοθεσία: Marcos Valín, 

María Monescillo and David Priego. 1812.  

Ο κος Webnicker έχει αργήσει σε µια σηµαντική συνάντηση. Στο 
δρόµο του, συναντά έναν πλανόδιο µουσικό που επιχειρεί να 
του τραβήξει την προσοχή ενώ ένα παιδί προσπαθεί να τον 
κλέψει. Επιλογή του Φεστιβάλ Corto Del MED 

  

 

 

 
The Crack, 9’ (FR) 2008 Σκηνοθεσία: Nicolas Pawlowski – Je suis bien Content 

productions 
 
Μοναδικό πάθος ενός άνδρα, ένα φυτό µέσα σε µια γλάστρα. Κάθε βράδυ, όταν το 
φυτό ρίχνει από το φως της λάµπας τη σκιά του στον τοίχο του δωµατίου, ο άνδρας 
γίνεται µάρτυρας µιας διαφορετικής παράστασης. Επιλογή του Φεστιβάλ Corto 
Del MED 

 

 

 
Tin Can Heart 7’ (Australia) 2008 

Σκηνοθεσία: Rod March, Παραγωγή: Karel Segers. 
 
Σε έναν ερηµικό θερµό αστεροειδή, ένα µοναχικό ροµποτικό κουτάβι προσπαθεί 
να γίνει φίλος µε ένα ανδροειδές επισκέπτη. Όταν πρέπει να επιλέξει µεταξύ 
ζωής και θανάτου, το κουτάβι παραδίδει την µπαταρία του µαζί µε µια επιθυµία. 
 

 
 

ANIMATION 

II: 
 

Animα όπως ψυχή  
 

Μια συλλογή από εσωτερικά 
animation για τα ανθρώπινα 
συναισθήµατα. 

 



 

 
Small House, 6’ (Estonian) 2008 

Σκηνοθεσία: Kristjan Holm 
Παραγωγή: Estonian Academy of Arts  
 
Κάθε φορά που πέφτει για ύπνο και κλείνει το φως, κάτι επείγον έρχεται στο 
νου του. ∆υστυχώς για το µικρό σπιτάκι στην ακτή, οτιδήποτε συµβαίνει είναι 
στην αιχµή. Πως φαίνεται από τη θάλασσα; ∆εν είναι επείγον να… Είναι, και 
η καταστροφή δεν αργεί να έρθει… 
 

 
The Kiss, 5’ (Lebanon) 2005 

Σκηνοθεσία: Chadi Aoun 
 
Κάτω από έναν έναστρο ουρανό κάπου στην Ανατολή, δύο φιγούρες έρχονται πιο 
κοντά. Ο Chadi Aoun αναµειγνύει την αισθητική του Ιαπωνικού ΜANGA µε τα 
ανατολικά παραµύθια για να µας πει µια καθολική ιστορία. Επιλογή του 
Φεστιβάλ Corto Del MED 
 

 
 

  
Incongruous Tendency, 4’ (GR) 2006 

 
Σκηνοθεσία: Αργύρης Σανδάλης - Κώστας ∆εγαΐτας - Φρύνη Κόντη, 
Παραγωγή: Track 7 music 
 
 
Ένας µοναχικός άνθρωπος περιπλανιέται µάταια, ζώντας µια ζωή χωρίς 
νόηµα πια για αυτόν. Κάθε σκαλί που ανεβαίνει είναι µια σκληρή δοκιµασία. 
Είναι ένα ταξίδι χωρίς κάποια συγκεκριµένη αρχή και σίγουρα χωρίς τέλος. 
 

 

 

Συνεργασία: 

 

To Μεσογειακό Φεστιβάλ Corto 
Del MED, υπό τη διοργάνωση του 

AlterMED, παρουσιάζει, στα 
πλαίσια του 3ο “Art for More” ’09, 
επιλεγµένες µεσογειακές τανίες 
µικρού µήκους (µυθοπλασίας, 
ντοκυµαντέρ και animation), 

σχετικές µε το θέµα της 
διαφορετικότητας και των 

ανθρώπινων συναισθηµάτων. 
Σκοπός του είναι η προώθηση 

νέων καλλιτεχνών µε µια σειρά 
από φεστιβάλ, δίνοντας τους την 

ευκαιρία να συνδεθούν µε 
διανοµείς, παραγωγούς, κοινό 

αλλά και µεταξύ τους. 


