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IT IS WITH GREAT PLEASURE that I welcome the 23rd edition of the Olympia
International Film Festival for Children and Young People, as well as the 20th
European Meeting of Young People’s Audiovisual Creation – Camera Zizanio.
This year’s organisation welcomes participants from all over the world, and
will host the screening of 186 films.
Since its establishment in 1997, the Olympia International Film Festival
has been an important meeting point for young creators from around the
world, taking place in a land of rich cultural heritage and worldwide
reputation. The friendly, familial atmosphere permeating this cinematic
celebration is the festival’s hallmark; this institution focuses on children,
while at the same time embracing the land of Pyrgos, Amaliada, and all
smaller hubs in the area.
This year, the COVID-19 pandemic directly affects the organisation of
the Festival, as crowd restrictions forbid it from opening up to a wider
audience. However, it is important to note that the 90 short, feature, fiction,
animation, and documentary films that were created by individuals from
47 countries and will be showcased at the festival, draw their inspiration

ME SSAG E S

from the carefreeness and the concerns of childhood, and ultimately aim
to cultivate critical thinking and creativity in young people.
In these peculiar circumstances we are facing, I am happy to see that
the festival advances and adjusts cleverly, while at the same time
maintaining (with the aid of technology), its entertaining and educational
character. Pupils from selected schools of the municipality of Ilia will have
the chance to watch certain screenings live, while adhering, of course, to
the strict health protocols which are in place in the field of education.
I wish the best of luck to the Festival. I hope the young creators will
have the chance to unfold their talents and deepen their relationship with
the art of cinema.
Lina Mendoni
Minister for Culture and Sports

ΜΕ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΧΑΡΆ ΚΑΛΩΣΟΡΊΖΩ την 23η διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, καθώς και την 20η
Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera
Zizanio, από όλο τον κόσμο, με την προβολή 186 κινηματογραφικών ταινιών.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, από την ίδρυσή του
το 1997, αποτελεί κορυφαίο σημείο παγκόσμιας συνάντησης νέων δημιουργών, σε έναν τόπο με πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και παγκόσμια
ακτινοβολία. Σήμα κατατεθέν του είναι η φιλική και οικογενειακή ατμόσφαιρα, που δημιουργείται σε αυτή την κινηματογραφική γιορτή, με επίκεντρο το παιδί, που αγκαλιάζει τον Πύργο, την Αμαλιάδα και τους μικρότερους πόλους του.
Εφέτος, η πανδημία του κορωνοϊού επηρεάζει άμεσα τον τρόπο διεξαγωγής του Φεστιβάλ, καθώς οι περιορισμοί στις συναθροίσεις, δεν επιτρέπουν να ανοίξουν οι πύλες του στο ευρύ κοινό. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά
προβληθούν, μεγάλου και μικρού μήκους, μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων και ντοκιμαντέρ, αντλούν τη θεματική τους από την ξενοιασιά, αλλά
και τους προβληματισμούς της παιδικής ηλικίας, αποσκοπώντας στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των νέων.
Σε αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες που βιώνουμε όλοι, είμαι ευτυχής ότι
το Φεστιβάλ αναπτύσσεται με στοχαστικές προσαρμογές, διατηρώντας,
με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τον ψυχαγωγικό και επιμορφωτικό του
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σημαντικό ότι οι 90 ταινίες των επαγγελματιών, από 47 χώρες, που θα

χαρακτήρα. Οι μαθητές, από επιλεγμένα σχολεία του νομού Ηλείας, θα
έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, ζωντανά, κινηματογραφικές
προβολές, τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τα οποία ισχύουν στους χώρους της Εκπαίδευσης.
Εύχομαι στο Φεστιβάλ καλή επιτυχία! Από τους νεαρούς δημιουργούς
προσδοκώ να ξετυλίξουν το ταλέντο τους και να εμβαθύνουν τη σχέση
τους με την κινηματογραφική Τέχνη.
Λίνα Μενδώνη
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FOR ONE MORE YEAR, the Olympia International Film Festival for Children
and Young People spreads its wings to transport young and old alike to
the magical world of the Seventh Art, with films related with children
and young people, either because they are their heroes or because they
are their creators. Since childhood and youth are the most important,
sensitive and hopeful parts of every person and every society, the work
of such a festival concerns us all.
In its 23 years of operation, this multidimensional event constantly
proves its value and dynamics, the enthusiasm and creativity of its
contributors, its growing recognition and radiance. The participation of
filmmakers from dozens of countries, the interesting tributes, the
educational workshops, the artistic and value criteria for the awarding
compose its cultural and social imprint.

ME SSAG E S

However, the opportunity given to children and young people from
Greece and around the world to present their films, is an important
contribution of the Olympia Film Festival in the cultivation of film
education in our country, as the films are screened in schools, in
collaboration with the educational community.
Could such a lively celebration of youth cinema adapt to the
constraints imposed by a pandemic? The answer comes effortlessly from
the program of this year's event, which reflects the ingenuity of the
organizers and the undiminished interest of the participants. The Festival,
a sensitive recipient of the needs of society and the artistic community,
offers all its cinematic wealth online and makes us share its events
wherever we are.
I wholeheartedly wish you every success for this year too, which you
all, who have given your best so that, despite the obvious difficulties,
the Olympia International Film Festival for Children and Young People
fulfills its mission and enhances its brilliance, deserve.
Konstantinos Tasoulas
President of the Hellenic Parliament

ΓΙΑ ΜΊΑ ΑΚΌΜΗ ΧΡΟΝΙΆ, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους ανοίγει τα φτερά του, για να μεταφέρει
μικρούς, αλλά και μεγαλύτερους, στο μαγικό κόσμο της Έβδομης
Τέχνης, με ταινίες που αφορούν τα παιδιά και τους νέους, είτε γιατί
αυτοί είναι οι ήρωές τους είτε γιατί είναι οι ίδιοι οι δημιουργοί τους.
Και επειδή η παιδική και νεανική ηλικία αποτελεί το πιο σημαντικό,
ευαίσθητο κι ελπιδοφόρο κομμάτι κάθε ανθρώπου και κάθε κοινωνίας,
το έργο ενός τέτοιου φεστιβάλ μάς αφορά όλους.
Στα 23 χρόνια λειτουργίας της, η πολυδιάστατη αυτή διοργάνωση
αποδεικνύει συνεχώς την αξία και τη δυναμική της, τον ενθουσιασμό
και τη δημιουργικότητα των συντελεστών της, την αυξανόμενη αναγνώριση και ακτινοβολία της. Η συμμετοχή κινηματογραφιστών από
στήρια, τα καλλιτεχνικά αλλά και αξιακά κριτήρια βράβευσης συνθέτουν το πολιτιστικό και κοινωνικό αποτύπωμά της.
Ιδιαίτερα όμως η ευκαιρία που δίνεται σε παιδιά και νέους από την
Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο να παρουσιάσουν τις ταινίες τους,
αποτελεί σημαντική συνεισφορά του Φεστιβάλ Ολυμπίας στην καλλιέργεια της κινηματογραφικής παιδείας στη χώρα μας, καθώς μάλιστα
οι ταινίες προβάλλονται και σε σχολεία, σε συνεργασία με την εκπαι-
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δεκάδες χώρες, τα ενδιαφέροντα αφιερώματα, τα εκπαιδευτικά εργα-

δευτική κοινότητα.
Θα μπορούσε μια τόσο ζωντανή γιορτή του νεανικού σινεμά να
προσαρμοστεί στους περιορισμούς που επιβάλλει μια πανδημία; Η απάντηση βγαίνει αβίαστα από το πρόγραμμα της φετινής διοργάνωσης,
που αποτυπώνει την ευρηματικότητα των διοργανωτών αλλά και το
αμείωτο ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Το Φεστιβάλ, ευαίσθητος
δέκτης των αναγκών της κοινωνίας και της καλλιτεχνικής κοινότητας,
προσφέρει διαδικτυακά όλο τον κινηματογραφικό του πλούτο και μας
κάνει κοινωνούς των εκδηλώσεών του όπου και αν βρισκόμαστε.
Εύχομαι ολόψυχα κάθε επιτυχία και φέτος, την οποία αξίζετε άλλωστε όλοι εσείς που καταθέσατε τον καλύτερο εαυτό σας ώστε, παρά
τις αυτονόητες δυσκολίες, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους να εκπληρώσει την αποστολή του και να
επαυξήσει τη λάμψη του.
Κωνσταντίνος Τασούλας
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DUE TO THE EXCEPTIONAL CONDITIONS we are facing this year because of
the pandemic, the 23rd edition of the Olympia International Film Festival for
Children and Young People will be taking place online, proving that the
coronavirus cannot stop human creation and expression.
I am overjoyed that this leading cultural institution of Western Greece,
which appeals to people far beyond the borders of our country, has found
yet again the way to build a bridge of friendship and collaboration among
filmmakers, showcasing, in that way, Western Greece and the land of
Olympia.
The message behind the art of cinema is valuable and twofold; in its
educational and entertaining character, cinema conveys the spirit of the
times, it shapes consciousness, and ultimately sends the message that
humanity lives on and hopes for a better world.
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The Western Greece Region is happy to participate in and support cultural
institutions such as the Olympia International Film Festival, knowing that
the art of cinema is one of the most important and powerful means of
expression.
I wish the best to this year’s organisation, and I want to once again
congratulate those who organised and contributed to this effort. Finally, I
wish to express my hope and belief that next year we will be able to once
again enjoy the festival normally, under conditions of absolute health safety,
and that next year’s edition of the festival will be one that brings us all closer
together; not through our screens, but in person.
Nektarios Ath. Farmakis,
Head of Region of Western Greece

ΥΠΌ ΤΙΣ ΙΔΙΑΊΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΈΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΉΚΕΣ που έχουν διαμορφωθεί
στον τόπο μας λόγω της πανδημίας το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας πραγματοποιεί φέτος το 23ο βήμα του, αποδεικνύοντας
πως ο κορωνοϊός δεν μπορεί να αναστείλει την ανθρώπινη δημιουργία
και έκφραση.
Εκφράζω την ιδιαίτερη χαρά μου που αυτός ο κορυφαίος πολιτιστικός
θεσμός για τη Δυτική Ελλάδα, με απήχηση πολύ πέρα από τα σύνορα της
χώρας μας, βρίσκει και φέτος τον τρόπο να δημιουργήσει μία ακόμα
γέφυρα φιλίας και συνεργασίας μεταξύ κινηματογραφιστών, αναδεικνύοντας τη Δυτική Ελλάδα και κυρίως την γη του Ολυμπισμού.
Το μήνυμα της κινηματογραφικής τέχνης, πάντα διττό και πολύτιμο,
εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό συνάμα, μεταφέρει το πνεύμα της εποχής,
τητας που ζει και ελπίζει σε έναν κόσμο καλύτερο.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αισθάνεται ευτυχής που έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει και να στηρίζει τους φορείς πολιτισμού του τόπου
μας και στην προκειμένη περίπτωση, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, γνωρίζοντας πως η 7η τέχνη αποτελεί ένα από τα κυριότερα και πιο ισχυρά εκφραστικά μέσα.
Εύχομαι κάθε επιτυχία στη φετινή διοργάνωση και για ακόμα μία
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διαμορφώνει συνειδήσεις και τελικά, στέλνει το μήνυμα μίας ανθρωπό-

φορά εκφράζω τα συγχαρητήριά μου στους διοργανωτές και τους συντελεστές της προσπάθειας. Τέλος, εκφράζω την ελπίδα και την πεποίθηση
ότι η επόμενη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ θα είναι και πάλι
κανονική, υπό συνθήκες απόλυτης υγειονομικής ασφάλειας και θα μας
φέρει όλους κοντά, όχι μέσω οθονών, αλλά δια ζώσης.
Νεκτάριος Αθ. Φαρμάκης
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THIS YEAR, THE OLYMPIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL for Children and
Young People completes its 23rd year of existence, action and
contribution, and with it, Camera Zizanio "grows up" too. Although it has
gained international recognition and is one of the best of its kind in the
world, the Olympia Film Festival does not rest. It continues to pave the
way for cinematic creation, steadily oriented towards quality.
In the difficult period we are going through, although the coronavirus
pandemic deprives us of the joy of welcoming and hosting friends from
all over Greece and abroad, as well as of gatherings with the interaction
of children and young people from all over the world, the Festival does
not suspend its activities and its character has not been altered. Instead,
once again, it shows us the way to overcome every obstacle and every
difficulty. And this way is none other than the will to create. A creation
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that inspires, moves and nurtures thought and action. Because creation
is the driving force of the Festival, along with the inexhaustible imagination
of children and young people, which is not subject to restrictions and
always finds ways of expression.
I wish that the 23rd Olympia International Film Festival for Children
and Young People and the 20th European Meeting of Youth Audiovisual
Creation "Camera Zizanio" will be the only ones that will take place under
these unprecedented conditions, and I hope, in a year from today, we
can meet again in a festive opening, with the physical presence of
everyone and with many smiles.
Vasilis Giannopoulos
Deputy Regional Governor of Ilia,
President of the Festival organizing committee

ΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ ΟΛΥΜΠΊΑΣ για Παιδιά και
Νέους συμπληρώνει φέτος τον 23ο χρόνο ζωής, δράσης και προσφοράς,
και μαζί του «μεγαλώνει» και η Camera Zizanio. Μολονότι έχει καταξιωθεί Διεθνώς, και συγκαταλέγεται στα κορυφαία του είδους του στον
κόσμο, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου δεν επαναπαύεται. Συνεχίζει να
ανοίγει δρόμους στην κινηματογραφική δημιουργία, προσανατολισμένο
σταθερά στην ποιότητα.
Στην δύσκολη περίοδο που διανύουμε, αν και η πανδημία του κορωνοϊού μας στερεί τη χαρά της υποδοχής και φιλοξενίας φίλων από όλη
την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και των συναθροίσεων με την
αλληλεπίδραση παιδιών και νέων από όλο τον κόσμο, το Φεστιβάλ, δεν
αναστέλλει τις δράσεις του και δεν αλλοιώνεται ο χαρακτήρας του.
κάθε εμπόδιο και κάθε δυσκολία. Κι αυτός ο τρόπος δεν είναι άλλος από
την θέληση για δημιουργία. Δημιουργία που εμπνέει, συγκινεί και τροφοδοτεί τη σκέψη και τη δράση. Γιατί η δημιουργία, αποτελεί την κινητήρια δύναμη του Φεστιβάλ, μαζί με την αστείρευτη φαντασία των
παιδιών και των νέων, η οποία δεν υπόκειται σε περιορισμούς και πάντα
βρίσκει τρόπους έκφρασης.
Εύχομαι, το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου και η 20η Ευρω-
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Αντίθετα, για μια ακόμα φορά, μας δείχνει τον τρόπο να υπερβούμε

παϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας «Camera
Zizanio» να είναι τα μοναδικά που θα διεξαχθούν κάτω από αυτές τις
πρωτόγνωρες συνθήκες, και ελπίζω, σε ένα χρόνο από σήμερα, να
μπορούμε να ανταμώσουμε ξανά σε μια πανηγυρική έναρξη, με φυσική
παρουσία όλων και με πολλά χαμογελά.
Βασίλης Γιαννόπουλος
Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας,
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Πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Φεστιβάλ
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THE REGION OF WESTERN GREECE always supports actions and events
that promote Culture and highlight our cultural heritage both at a
domestic level and abroad. Olympia Film Festival is such an event that
the Region embraces and champions more than ever, due to the difficult
circumstances that have arisen.
Thus, now, during these demanding times, the festival is offered the
chance to get an even greater appeal and prestige with the digital
promotion and screenings it deserves, addressing not only local audiences,
but people all over Greece and abroad. We expect the cultural impact to
be of great importance, thus enhancing our area’s tourist profile on an
international level.
Based on all the above, the Head of our Region, Nektarios Farmakis
and I personally, will function as pillars, not only for the OlFF’s 23 Edition,
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but also for its future development and upgrade.
In conclusion, I would like to thank all the people involved in this effort
for the qualitative work they offer us.
Nikos Korovesis
Deputy Head of Culture-Tourism

Η ΠΕΡΙΦΈΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΉΣ ΕΛΛΆΔΑΣ αποτελεί αρωγό σε δράσεις που προάγουν τον Πολιτισμό και αναδεικνύουν την Πολιτιστική μας κληρονομιά
τόσο σε εγχώριο επίπεδο, όσο και στο εξωτερικό. Μία τέτοια δράση
αποτελεί το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας όπου η Περιφερειακή
Αρχή αγκαλιάζει και προασπίζεται περισσότερο από ποτέ με βάση και
τις δύσκολες συνθήκες που έχουν προκύψει.
Τώρα λοιπόν σε αυτές τις απαιτητικές συνθήκες, δίνεται η δυνατότητα το φεστιβάλ να αποκτήσει ακόμη μεγαλύτερη απήχηση και αίγλη
με την ψηφιακή προβολή που του αρμόζει απευθυνόμενο όχι μόνο στο
τοπικό κοινό, αλλά σε όλη την ελληνική επικράτεια και το εξωτερικό. Η
απήχηση του Πολιτισμικού αυτού αντίκτυπου αναμένεται τεράστια ενισχύοντας ακόμη και το Τουριστικό προφίλ της περιοχής μας σε διεθνές
Με βάση όλα τα παραπάνω ο Περιφερειάρχης μας, ο Νεκτάριος
Φαρμάκης και εγώ προσωπικά, θα αποτελούμε στυλοβάτες όχι μόνο
στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, αλλά και στη μελλοντική
εξέλιξη και αναβάθμισή του.
Κλείνοντας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους συντελεστές αυτής της
προσπάθειας για το ποιοτικό έργο που προσφέρουν στον τόπο.
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επίπεδο.

Νίκος Κοροβέσης
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ONE OF THE MAIN MISSIONS OF ERT is to support our culture and therefore
it could not be absent from the 23rd Olympia International Film Festival
for Children and Young People.
Especially since this year this commendable effort is being made under
the most adverse conditions due to the coronavirus pandemic.
The same goal is also served by a series of initiatives that the Hellenic
Broadcasting
Corporation has been taking lately. ERT's return to fiction, the increase
of art and speech TV and radio shows, the re-creation of radio dramas,
but also the practical support of the Festivals that promote art,
demonstrate exactly the strategic choice of ERT to support and promote
the people of culture with whatever means it has.
The Olympia International Film Festival is an institution that in the last

ME SSAG E S

23 years has created its own history addressed primarily to the younger
generations. Therefore, it is a great pleasure for ERT to be its sponsor.
I sincerely wish you every success and that at this time next year
everyone will be able to attend your events - physically and not online without masks.
Konstantinos Zoulas
Chairman of the Board ERT SA

ΜΙΑ ΑΠΌ ΤΙΣ ΒΑΣΙΚΈΣ ΑΠΟΣΤΟΛΈΣ ΤΗΣ ΕΡΤ είναι η στήριξη του πολιτισμού μας και ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να είναι απούσα από τη
διοργάνωση του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας
για Παιδιά και για Νέους. Πόσο μάλλον που φέτος η αξιέπαινη αυτή
προσπάθεια γίνεται κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες λόγω της
πανδημίας του κορονοϊού.
Τον ίδιο άλλωστε στόχο υπηρετεί και μια σειρά πρωτοβουλιών που
λαμβάνει το τελευταίο διάστημα η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Η επιστροφή της ΕΡΤ στην μυθοπλασία, η αύξηση των εκπομπών τέχνης και
λόγου, η επαναδημιουργία ραδιοφωνικών θεατρικών παραστάσεων,
αλλά και η έμπρακτη στήριξη των Φεστιβάλ που προάγουν τις τέχνες,
καταδεικνύουν ακριβώς τη στρατηγική επιλογή της ΕΡΤ να στηρίξει και
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας αποτελεί ένα θεσμό
που τα τελευταία 23 χρόνια έχει δημιουργήσει τη δική του ιστορία απευθυνόμενο πρωτίστως στις νεότερες γενιές. Ως εκ τούτου είναι μεγάλη
χαρά για την ΕΡΤ να είναι χορηγός του.
Εύχομαι ειλικρινά καλή επιτυχία και του χρόνου τέτοια εποχή να
μπορούν να είναι όλοι παρόντες στις εκδηλώσεις σας -φυσικά και όχι
διαδικτυακά- χωρίς μάσκες.
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να προβάλει με όσα μέσα διαθέτει τους ανθρώπους του πολιτισμού.

Κωνσταντίνος Ζούλας
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IN 1991, WHEN I FIRST FOUND myself on the board of the Greek Film
Centre, I was surprised to discover a certain frustration permeating the
air, regarding the persistent demand by various European TV stations,
particularly from northern countries, to acquire the film ‘The Flea’. I knew
the film from its screening in the Thessaloniki International Film Festival,
and I was therefore aware of its lukewarm reception. ‘The Flea’, directed
by Dimitris Spyrou, artistic director of the Olympia International Film
Festival for Children and Young People, addressed a younger audience
(though not exclusively). Back then, the film community of Greece was
not particularly interested in catering for the needs of younger audiences.
This task was undertaken by cartoons, which aired on television on
Sunday mornings. With his film, Dimitris Spyrou had moved against this
notion. Later on and together with friends and collaborators, he forged
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a new path in his effort to approach young audiences; by creating a solid
institution, he encouraged children and young people to dive into the
world of cinema as spectators, creators, and critics, and to claim their
rightful share of this art through the Olympia International Film Festival
for Children and Young People. After 22 successful years, the Festival is
preparing to raise the curtain for the 23rd time, only this time in an online
environment. I wish the best of luck to all of you, to all the segments of
the Festival, and particularly to “Camera Zizanio”, which turns 20 years
old this year.
Markos Cholevas
Board President of the Greek Film Centre

ΉΤΑΝ ΤΟ 1991 -την πρώτη φορά που βρέθηκα στο ΕΚΚ σαν μέλος του
ΔΣ- όταν με έκπληξη αντιλήφθηκα μια κάποια δυσφορία για τη συνεχή
ζήτηση της ταινίας «O Ψύλλος» για προβολή από διάφορα ευρωπαϊκά
κανάλια κυρίως βορείων χωρών. Την ταινία τη γνώριζα από την προβολή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και την
όχι τόσο θερμή υποδοχή της. Ο «Ψύλλος» σε σκηνοθεσία του καλλιτεχνικού διευθυντή του «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά
και νέους» Δημήτρη Σπύρου, απευθυνόταν στο νεανικό κοινό (και όχι
μόνο). Στη χώρα μας την εποχή εκείνη, το παιδικό και νεανικό κοινό δεν
προσέλκυε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον της κινηματογραφικής κοινότητας.
Η προσέγγιση του κοινού αυτού είχε αφεθεί κυρίως στις κυριακάτικες
πρωινές προβολές και τα κινούμενα σχέδια. Κόντρα σε αυτή την αντίπάτια προσέγγισης του παιδικού και νεανικού κοινού, με φίλους και
συνεργάτες του, δημιούργησε ένα στέρεο θεσμό, που παρακινεί τα παιδιά και τους νέους να βουτήξουν μέσα στο σινεμά, σαν θεατές, σαν
δημιουργοί, σαν κριτικοί και να διεκδικούν το κομμάτι που τους ανήκει
σε αυτήν την τέχνη και σ' αυτόν τον κόσμο μέσα από το «Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους». Μετά από 22 χρόνια
πετυχημένης πορείας το Φεστιβάλ ετοιμάζεται να σηκώσει διαδικτυακά
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ληψη είχε κινηθεί ο Δημήτρης Σπύρου. Αργότερα διαλέγοντας νέα μονο-

την αυλαία για 23η φορά. Καλή επιτυχία σε όλους σας. Καλή επιτυχία σε
όλα τα τμήματα του Φεστιβάλ και ειδικά στο «Camera Zizanio» που φέτος
κλείνει τα 20 χρόνια.
Μάρκος Χολέβας
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THE OLYMPIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL for Children and Young
People remains alive, open to the creativity of renowned Greek and
foreign professionals but also to the freshness of the creations of young
amateurs. The health crisis deprives us of the joy of contact and
communication in cinemas. However, the scope of the Festival this year
is greater: its films and educational activities are available online
throughout Greece.
Technology transmits information quickly, composing the face of a
world in which the image is dominant. The sense of space, borders and
contact changes. The values that shaped the character of the Festival
and established it as an important hive of culture of the Region remain
constant.
Over the years, the Olympia Film Festival and Camera Zizanio have
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been developed around childhood, presenting films from around the
world and developing side educational activities that familiarize children
and young people with the language of cinematic art and the meaning
of images. The Festival grew up aspiring to offer cinema new spectators,
who have aesthetic culture and critical thinking. Its international
recognition and its impact on the educational community makes us
optimistic.
The Greek Film Center is by your side, a helper of every effort of yours
to fulfill the above role but also of what strengthens the ties of children
and young people with Greek film. Your tribute, focusing on the approach
of childhood and youth in contemporary Greek cinema, is moving in this
direction.
I address, with great pleasure, the 23rd Olympia International Film
Festival for Children and Young People and the anniversary 20th edition
of the European Meeting of Audiovisual Creation - Camera Zizanio. I wish
you every success, and that the screenings of your selected films will
provoke emotions and discussions in its audience all over Greece.
Pandelis Mitropoulos
Managing Director at Greek Film Centre

ΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ ΟΛΥΜΠΊΑΣ για Παιδιά και
Νέους παραμένει ζωντανό, ανοιχτό στη δημιουργικότητα καταξιωμένων
επαγγελματιών, Ελλήνων και ξένων, αλλά και στη φρεσκάδα της νεανικής ερασιτεχνικής δημιουργίας. Η υγειονομική κρίση μάς στερεί τη
χαρά της επαφής και της επικοινωνίας στις κινηματογραφικές αίθουσες.
Ωστόσο, η εμβέλεια του Φεστιβάλ φέτος είναι μεγαλύτερη: οι ταινίες
του και οι εκπαιδευτικές δράσεις του είναι διαθέσιμες διαδικτυακά
παντού την Ελλάδα.
Η τεχνολογία μεταφέρει την πληροφορία με ταχύτητα, συνθέτοντας
την όψη ενός κόσμου στον οποίο η εικόνα είναι κυρίαρχη. Αλλάζει η
αίσθηση του χώρου, των συνόρων και της επαφής. Σταθερές παραμένουν οι αξίες που διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα του Φεστιβάλ και το
Στα χρόνια που πέρασαν, το Φεστιβάλ Ολυμπίας και η Camera
Zizanio αναπτύχθηκαν γύρω από την παιδική ηλικία, παρουσιάζοντας
κινηματογραφικά έργα από όλο τον κόσμο και αναπτύσσοντας παράλληλες εκπαιδευτικές δράσεις, που εξοικειώνουν το παιδί και τον νέο με
τη γλώσσα της κινηματογραφικής τέχνης και το νόημα των εικόνων. Το
Φεστιβάλ μεγάλωσε φιλοδοξώντας να προσφέρει στον κινηματογράφο
νέους θεατές, με αισθητική καλλιέργεια και κριτική σκέψη. Η διεθνής
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καταξίωσαν ως μια σημαντική κυψέλη πολιτισμού της Περιφέρειας.

αναγνώρισή του και η απήχησή του στην εκπαιδευτική κοινότητα μάς
κάνει αισιόδοξους.
Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου είναι δίπλα σας, αρωγός κάθε
προσπάθειας να ανταποκριθείτε στον παραπάνω ρόλο αλλά και σε ό,τι
ενισχύει τους δεσμούς των παιδιών και των νέων με την ελληνική ταινία.
Το αφιέρωμά σας, με θεματικό άξονα την προσέγγιση της παιδικής
ηλικίας και της νεότητας στον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο,
κινείται προς αυτή την κατεύθυνση.
Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω χαιρετισμό στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους και στην επετειακή 20η
Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera
Zizanio. Εύχομαι καλή επιτυχία, με προβολές ταινιών που θα προκαλέσουν συναισθήματα και συζητήσεις στο κοινό του σε όλη την Ελλάδα.
Παντελής Μητρόπουλος
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IT IS WITH GREAT JOY AND ENTHUSIASM that the National Centre of
Audiovisual Media and Communication (ΕΚΟΜΕ SA) supports OIFF for
Children and Young People for the second time this year. A warm meeting
point of creation for people of different generations, for 23 years now,
focusing on the Prefecture, as well as being outward-looking and
internationally recognized. An innovative Festival that hosts and promotes
film creations by children themselves, offers a rich program of high quality
and diverse, multinational events and actions, seminars and workshops
that transform it into a “film school”. A remarkable festival, which, due
to special conditions, will be held online for children and teachers all over
the country.
OIFF is an emblematic institution for the promotion of cinema for
children and young people, as well as a continuous workshop for
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audiovisual creation and education, in line with EKOME’s main objectives,
that is supporting film production and promoting audiovisual education.
For this reason, the institutional coming together of EKOME and the
Festival includes their collaboration in joint events and educational
programs for audiovisual education, with the production of educational
material and with emphasis being placed on training film professionals
on the special genre of “Cinema for Children and Young People”. Also,
the planning of publication efforts, as well as the “enrichment” of the
EKOME’s National Depository of Audiovisual Works with the original
children’s audiovisual productions of the Festival, the main goal being
their preservation and educational as well as research-related utilization.
We hope that this joint course with this inspirational team organizing
Olympia Film Festival will lead to collaborations that will enhance film
and audiovisual literacy, creative expression, as well as the imagination
of its little and older “protagonists”.
I wish you the best of luck for yet another year!
Panos Kouanis
Director and CEO, ΕΚΟΜΕ SA

ΜΕ ΙΔΙΑΊΤΕΡΗ ΧΑΡΆ ΚΑΙ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΌ το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ ΑΕ) υποστηρίζει και φέτος,
για δεύτερη χρονιά, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας
για Παιδιά και Νέους. Έναν ζεστό τόπο συνάντησης και δημιουργίας,
εδώ και 23 χρόνια πλέον, ανθρώπων διαφορετικών γενεών, με έμφαση
στην Περιφέρεια αλλά και μεγάλη εξωστρέφεια και διεθνή αναγνώριση. Ένα καινοτόμο Φεστιβάλ, που φιλοξενεί και αναδεικνύει τις κινηματογραφικές δημιουργίες των ίδιων των παιδιών, προσφέρει ένα
πλούσιο πρόγραμμα ταινιών υψηλής ποιότητας και ποικιλόμορφες,
πολυεθνικές δράσεις, σεμινάρια και εργαστήρια που το μετατρέπουν,
πράγματι, σε ένα «κινηματογραφικό σχολείο». Ένα ξεχωριστό Φεστιβάλ
που αναμένει με ανυπομονησία κάθε χρόνο το κοινό του, και το οποίο
σε παιδιά και εκπαιδευτικούς όλης της χώρας.
Το Φεστιβάλ Ολυμπίας αποτελεί εμβληματικό θεσμό για την προαγωγή του παιδικού και του νεανικού κινηματογράφου αλλά και ένα
διαρκές εργαστήριο οπτικοακουστικής δημιουργίας και εκπαίδευσης,
που διασταυρώνεται με τους κύριους στόχους του ΕΚΟΜΕ, δηλαδή την
ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής και τη διάχυση της οπτικοακουστικής παιδείας. Για τον λόγο αυτό, η θεσμική πλέον συνάντηση
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φέτος μάλιστα, λόγω των ειδικών συνθηκών, είναι ανοιχτό διαδικτυακά

του ΕΚΟΜΕ και του Φεστιβάλ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία σε κοινές δράσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα οπτικοακουστικής παιδείας, με παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και έμφαση στην
εκπαίδευση επαγγελματιών του κινηματογράφου στο ιδιαίτερο είδος
του «Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους», τον σχεδιασμό εκδοτικών
προσπαθειών καθώς και τον «εμπλουτισμό» του Εθνικού Αποθετηρίου
Οπτικοακουστικών Έργων του ΕΚΟΜΕ με τις πρωτότυπες παιδικές οπτικοακουστικές παραγωγές του Φεστιβάλ, με στόχο τη διαφύλαξη και
την περαιτέρω εκπαιδευτική και ερευνητική αξιοποίησή τους.
Ευελπιστούμε η συνοδοιπορία αυτή με την εμπνευσμένη ομάδα
διοργάνωσης του Φεστιβάλ Ολυμπίας να οδηγήσει σε συνέργειες που
θα ενισχύσουν τον κινηματογραφικό και οπτικοακουστικό γραμματισμό, τη δημιουργική έκφραση και τη φαντασία των μικρών και μεγάλων
«πρωταγωνιστών» του.
Καλή επιτυχία και φέτος!
Πάνος Κουάνης
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AT A TIME WHEN EVERYTHING AROUND us is changing at dramatic speeds
and conditions, culture and the new generation are the ones who will
keep the light of hope lit. The Olympia Film Festival for Children and Young
People, which this year completes its 23rd year, is a source of optimism
for all of us. Despite the unprecedented reality we experience regarding
health, art is the main connecting link of people who are unaware of
restrictions, quarantine, bans and lockdown. It is the common language
of communication regardless of origin, culture and religion.
The Olympia Film Festival for Children and Young People is now an
important institution that is constantly developing and evolving, always
maintaining its artistic and educational role. It is a lever of children's
creative expression, giving them all the necessary supplies to develop
and cultivate new ways of creation.

ME SSAG E S

The Municipality of Pyrgos always supports the Festival and embraces
with great warmth this institution that every year projects the magic of
cinema through the eyes of children and captures on the screen a variety
of subjects.
I wish every success to all the participants and I send my warm
congratulations to all the co-organizers of the institution, who, despite
the difficult conditions, decided to implement the Olympia Film Festival
this year as well and not to postpone its activities.
This year, unfortunately, the city of Pyrgos will not be filled with happy
children who will "capture" images and stories with their cameras. We
will not have the pleasure and honor to host celebrities of cinema, the
“seventh art”, from other countries. We will not welcome the friends of
our town with whom we renew our appointment every year at the
"Apollo" theatre, the Conference Center of the Ilia Prefecture, in the
beautiful alleys of Pyrgos. I wholeheartedly wish this year to be the last
year that the Festival will operate online and that from 2021 we will all
meet again at the same places…
Takis Antonakopoulos
Mayor of Pyrgos

ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΧΉ ΠΟΥ ΌΛΑ ΑΛΛΆΖΟΥΝ γύρω μας με δραματικές ταχύτητες
και συνθήκες ο πολιτισμός και η νέα γενιά είναι αυτοί που θα κρατήσουν
το φως της ελπίδας αναμμένο. Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας
για παιδιά και νέους που φέτος συμπληρώνει το 23ο έτος του, αποτελεί
για όλους μας πηγή αισιοδοξίας. Παρά την πρωτόγνωρη υγειονομική
πραγματικότητα που βιώνουμε, η τέχνη είναι ο κύριος συνδετικός κρίκος των ανθρώπων που δεν γνωρίζει περιορισμούς, καραντίνα, απαγορεύσεις και lock down. Είναι η κοινή γλώσσα επικοινωνίας ανεξαρτήτου καταγωγής, κουλτούρας και θρησκείας.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους αποτελεί πλέον έναν σημαντικό θεσμό που αναπτύσσεται και εξελίσσεται
διαρκώς διατηρώντας πάντα τον καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό του
τους όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν νέους δρόμους δημιουργίας.
Ο Δήμος Πύργου στέκεται πάντα αρωγός στο Φεστιβάλ και αγκαλιάζει με ιδιαίτερη θέρμη αυτόν τον θεσμό που προβάλλει κάθε χρόνο
τη μαγεία του κινηματογράφου μέσα από τα παιδικά βλέμματα και αποτυπώνει στην οθόνη μια πολυποίκιλη θεματολογία.
Εύχομαι καλή επιτυχία σε όλους τους συντελεστές και στέλνω τα
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ρόλο. Αποτελεί μοχλό δημιουργικής έκφρασης των παιδιών δίνοντας

θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους συνδιοργανωτές φορείς του
θεσμού, που κόντρα στις δύσκολες συνθήκες αποφάσισαν να υλοποιήσουν και φέτος το Φεστιβάλ Ολυμπίας και να μην αναβάλλουν τη
δράση του.
Τη φετινή χρονιά δυστυχώς η πόλη του Πύργου δεν θα γεμίσει από
χαρούμενα παιδικά πρόσωπα που θα “αιχμαλωτίσουν” με τις κάμερες
εικόνες και ιστορίες. Δεν θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσουμε προσωπικότητες της έβδομης τέχνης από άλλες χώρες. Δεν θα
υποδεχτούμε φίλους της πόλης μας που κάθε χρόνο ανανεώνουμε το
ραντεβού μας στον “Απόλλωνα”, στο Συνεδριακό Κέντρο της Π.Ε.
Ηλείας, στα όμορφα σοκάκια του Πύργου…Εύχομαι ολόψυχα φέτος να
είναι η τελευταία χρόνια που θα λειτουργήσει το Φεστιβάλ διαδικτυακά
και από το 2021 όλοι πάλι να βρεθούμε στα ίδια μέρη…
Τάκης Αντωνακόπουλος
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EVERY YEAR, WE ANTICIPATE the Olympia Film Festival for Children and
Young People like we anticipate the coming of spring after a long, dark
winter.
This year, our winter is indeed dark. This year, winter finds us cold and
isolated, numbed by the unforeseen ordeal caused by the pandemic. It
comes accompanied by melancholy, worry, and restrictions, both on a
physical and on a mental level.
Still, in such adverse conditions, the people of the Festival made an
exceptional effort and managed, once again, to bring to life both the 23 rd
Olympia International Film Festival for Children and Young People, as well
as the 20 th edition of Camera Zizanio. This year’s Festival takes on a different
form, and constitutes the answer of the world of the Arts to the pandemic,
as well as a statement from those who always seek a way to express
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themselves.
This year’s Festival is the answer of the children; for the rest of us, it is
an oasis and a glimmer of hope.
Let us all, then, enjoy the beautiful cinematic pictures, even if it has to
be through our computer screens. Let’s allow these pictures to fill our quiet
and “gloomy” hours, and warm our souls with their hidden meanings.
Let us keep this institution alive, and let’s encourage our children to
participate, learn, and develop their critical thinking.
Enjoy your screenings!
Giannis Lymperis
Mayor of Ilida

ΚΆΘΕ ΧΡΌΝΟ, ΠΕΡΙΜΈΝΑΜΕ ΤΙΣ ΜΈΡΕΣ του Φεστιβάλ Ολυμπίας για παιδιά
και για νέους, σαν την άνοιξη μεσ’ στην καρδιά του χειμώνα.
Φέτος, ο χειμώνας είναι αληθινά βαρύς.
Μας βρίσκει παγωμένους, απομονωμένους, μουδιασμένους από την
πρωτοφανή δοκιμασία της πανδημίας, με έντονα τα σημάδια της μελαγχολίας, της ανησυχίας και του φυσικού και πνευματικού περιορισμού.
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, καταβάλλοντας μια εξαιρετική προσπάθεια οι άνθρωποι του Φεστιβάλ, κατάφεραν να διοργανώσουν και φέτος,
σ’ αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, με διαφορετική έστω μορφή το 23ο
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους και την
20η Camera Zizanio. Είναι η απάντηση των ανθρώπων της Τέχνης και της
Δημιουργίας, που βρίσκουν πάντα τον τρόπο και τα μέσα να εκφραστούν.

κινηματογραφικές εικόνες, έστω και διαδικτυακά, κι ας τις αφήσουμε να
γεμίσουν υπέροχα τις "βουβές" και "μουντές" ώρες μας, να γεμίσουν με
τα νοήματά τους την ψυχή μας.
Ας κρατήσουμε ζωντανό αυτό το θεσμό, ας ενθαρρύνουμε τα παιδιά
μας να συμμετάσχουν, να μάθουν και να κρίνουν.
Καλές και απολαυστικές προβολές!
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Είναι η απάντηση των παιδιών, είναι για όλους εμάς όαση κι ελπίδα.
Ας απολαύσουμε και φέτος, μικροί και μεγάλοι λοιπόν, τις όμορφες

Γιάννης Λυμπέρης
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OLYMPIA INTERNATIONAL FILM FESTIVAL for Children and Young People,
now counting 23 years of creative presence in the country, has established
itself in the world map of young people’s audiovisual expression.
It is a remarkable institution that highlights the talent and creative
expression of young people in a particularly preferential field in the
modern era, that of audiovisual artistic creation. I believe that young
people’s engagement with creative expression is of the utmost
importance. Creativity opens new paths, triggers imagination, causes
feelings, and when it regards children and adolescents, it releases vital
energy towards all directions.
Of course, Olympia fervently supports the Festival, not only because
it bears its name, but also because it is a place that has inspired art and
artistic creation over time. Besides, we should not forget that it was in
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our country that the art of theater and dramaturgy were born thousands
of years ago, and that cinema is a form of their evolution.
I will stress, yet once again, that the Festival needs to have its own
housing and I am proud that, with my previous status as Deputy Head of
the Region of Elis, I contributed in the effort of utilizing the old raisin
factory in Pyrgos for this specific purpose.
Despite the restrictions due to the pandemic, I am certain that this
year’s Festival will shine once more, even if it has to be in a different way,
thus sending its optimistic message to the whole world.
Giorgos Georgiopoulos
Mayor of Ancient Olympia

ΤΟ ΔΙΕΘΝΈΣ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ Ολυμπίας για Παιδιά και
Νέους, μετρώντας πια 23 χρόνια δημιουργικής διαδρομής στη χώρα,
έχει κατακτήσει μια περίοπτη και ζηλευτή θέση στο παγκόσμιο γίγνεσθαι
της νεανικής οπτικοακουστικής έκφρασης.
Είναι ένας σπουδαίος θεσμός που αναδεικνύει το ταλέντο και τη
δημιουργική έκφραση των νέων σ’ ένα ιδιαίτερα προνομιακό πεδίο στη
σύγχρονη εποχή, αυτό της οπτικοακουστικής καλλιτεχνικής δημιουργίας.
Θεωρώ πως έχει τεράστια σημασία για τους νέους η ενασχόλησή τους
με οτιδήποτε έχει να κάνει με τη δημιουργική έκφραση. Η δημιουργικότητα
ανοίγει δρόμους, πυροδοτεί τη φαντασία, ενεργοποιεί τα συναισθήματα
και όταν αυτό γίνεται στην παιδική και εφηβική ηλικία, απελευθερώνει
ζωτικής σημασίας ενέργεια προς όλες τις κατευθύνσεις.

διαχρονικά εμπνέει την τέχνη και την καλλιτεχνική δημιουργία. Δεν
πρέπει άλλωστε να ξεχνάμε ότι στη χώρα μας γεννήθηκε πριν χιλιάδες
χρόνια η τέχνη του θεάτρου και της δραματουργίας, των οποίων ο
κινηματογράφος αποτελεί ένα είδος μετεξέλιξης.
Θα τονίσω για μιαν ακόμη φορά ότι το Φεστιβάλ πρέπει επιτέλους
να αποκτήσει τη δική του στέγη και είμαι περήφανος που, με την
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Η Ολυμπία δεν θα μπορούσε παρά να στηρίζει ένθερμα το Φεστιβάλ,
όχι μόνο επειδή φέρει το όνομά της, αλλά επειδή είναι ένας τόπος που

προηγούμενη ιδιότητά μου ως Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, συνέβαλα
και εγώ στην προσπάθεια αξιοποίησης του παλιού σταφιδεργοστασίου
του ΑΣΟ στον Πύργο για το σκοπό αυτό.
Παρά τις συνθήκες περιορισμού λόγω της πανδημίας, είμαι βέβαιος
ότι το φετινό Φεστιβάλ θα λάμψει και πάλι, έστω μ’ έναν διαφορετικό
τρόπο, στέλνοντας σε όλο τον κόσμο το δικό του αισιόδοξο μήνυμα.
Γιώργος Γεωργιόπουλος
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THE 23rd OLYMPIA FILM FESTIVAL, like most film festivals around the world
this year, will be held online due to the Covid-19 pandemic.
We had no choice. Even the scenario for its realization in a hybrid form
was overturned a few days ago, due to the lockdown that was imposed
in our country.
We are sorry that we will not be all together this year, in Pyrgos,
Olympia and Amaliada; that we will not see in the streets and squares
those beautiful groups of boys and girls from dozens of countries, having
set up their "film crews" in order to express with images and sounds their
own dreams, feelings, anger, thoughts, fears and hopes and to introduce
to us their own blueprints for a fairer, more beautiful and more erotic
tomorrow: without wars, poverty and environmental degradation.
We will not be together in the “Apollo” theater nor in the other movie
theatres, to feel each other's breath, to hear the heartbeats of the ones
seated next to us, to see a tear shining illuminated by some wandering
light beam, which instead of illuminating the big screen, suddenly deviated and made the viewers part of the fiction.
We will not see professionals, at round tables in the day and in the beautiful taverns of Pyrgos at night, to discuss the future of cinematic art, to
present their plans, to conclude agreements, to set up co-productions.
But…
We will take advantage of all the possibilities “online” gives us.
In the spring, during the first lockdown, we stood from the very first
moment and for sixty consecutive days next to children, educators, and
families. We had a double screening every day (at 11 am and 6 pm) where
we screened on live streaming sixty feature films of high aesthetic. We
realized distance film workshops with live online and asynchronous teaching, in which schools from all over Greece and hundreds of pupils of Primary and Secondary Education took part.
We will now make the most of this experience. Our new platform and
other tools that we acquired, in combination with the richer educational
material we created, give us much greater possibilities.
Thus, children, young people, educators and parents, even in the most
remote areas of Greece, will be able - for the first time - to watch all the
films of the competition program and the special tributes of the Festival.
Pupils from different parts of the country have submitted their applications and participate in children's juries, film workshops and seminars.
Educators participate in special film workshops and other activities.
And all this for free, with a geographical restriction, only for Greece.
The 187 films of the 20th Camera Zizanio are shown for free in all countries, without geographical restrictions.
So have a Nice Festival!
ONLINE, with freshness, vitality, and ingenuity.
And our motto: OLYMPIA FILM FESTIVAL, Children's cinema everywhere!
Dimitris Spyrou
Artistic Director

Δημήτρης Σπύρου
Καλλιτεχνικός Διευθυντής
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ΤΟ 23Ο ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΟΛΥΜΠΊΑΣ, όπως και τα περισσότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ φέτος σε όλο τον κόσμο, θα διεξαχθεί διαδικτυακά λόγω
της πανδημίας του Covid-19.
Δεν είχαμε άλλη επιλογή. Ακόμη και το σενάριο για πραγματοποίησή
του σε υβριδική μορφή ανετράπη προ ολίγων ημερών, λόγω του
lockdown που επεβλήθη στη χώρα μας.
Λυπούμαστε που δεν θα βρεθούμε φέτος όλοι μαζί, στον Πύργο, την
Ολυμπία και την Αμαλιάδα. Που δε θα δούμε στους δρόμους και στις
πλατείες αυτές τις όμορφες παρέες αγοριών και κοριτσιών από δεκάδες
χώρες, να έχουν συστήσει τα “κινηματογραφικά τους συνεργεία” και να
εκφράζουν με εικόνες και ήχους τα δικά τους όνειρα, τα συναισθήματά
τους, το θυμό τους, τις σκέψεις τους, τους φόβους τους, τις ελπίδες τους
και να μας προτείνουν τα δικά τους προσχέδια για ένα αύριο πιο δίκαιο,
πιο όμορφο, πιο ερωτικό. Χωρίς πολέμους, φτώχεια και καταστροφή
του περιβάλλοντος.
Δεν θα είμαστε μαζί στο θέατρο Απόλλων και στις άλλες κινηματογραφικές αίθουσες, να νιώθουμε ο ένας την ανάσα του άλλου, να
ακούμε τους χτύπους της καρδιάς του διπλανού μας, να βλέπουμε το
δάκρυ να γυαλίζει φωτισμένο από κάποια αλήτισσα φωτεινή δέσμη
φωτός, που αντί να φωτίζει τη μεγάλη οθόνη, ξεστράτισε ξαφνικά και
έκανε και τους θεατές μέρος της μυθοπλασίας.
Δεν θα δούμε τους επαγγελματίες τη μέρα σε στρογγυλά τραπέζια
και το βράδυ στις ωραίες ταβέρνες του Πύργου, να συζητούν για το
μέλλον της κινηματογραφικής τέχνης, να παρουσιάζουν τα σχέδιά τους,
να συνάπτουν συμφωνίες, να στήνουν συμπαραγωγές.
Αλλά.
Θα εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που μας δίνει το online.
Την άνοιξη, στο πρώτο lockdown, σταθήκαμε από την πρώτη στιγμή
και επί εξήντα συνεχείς μέρες δίπλα στα παιδιά, στους εκπαιδευτικούς
και στις οικογένειες. Προβάλαμε σε live streaming εξήντα ταινίες μεγάλου μήκους υψηλής αισθητικής, σε διπλή προβολή κάθε μέρα (11 το πρωί
και 6 το απόγευμα). Υλοποιήσαμε κινηματογραφικά εργαστήρια εξ αποστάσεως με σύγχρονη και ασύγχρονη διδασκαλία, στα οποία πήραν
μέρος σχολεία από όλη την Ελλάδα και εκατοντάδες μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Αυτή την εμπειρία θα την αξιοποιήσουμε τώρα στο έπακρο. Η νέα
μας πλατφόρμα και άλλα εργαλεία που αποκτήσαμε, σε συνδυασμό με
πλουσιότερο εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήσαμε μας δίνουν πολύ
μεγαλύτερες δυνατότητες.
Έτσι, παιδιά, νέοι, εκπαιδευτικοί και γονείς, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, θα μπορούν -για πρώτη φορά-να
παρακολουθούν όλες τις ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος αλλά
και των ειδικών αφιερωμάτων του Φεστιβάλ. Μαθητές από διάφορες
περιοχές της χώρας υπέβαλαν τις αιτήσεις τους και συμμετέχουν στις
παιδικές κριτικές επιτροπές, στα κινηματογραφικά εργαστήρια και στα
σεμινάρια. Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε ειδικά κινηματογραφικά
εργαστήρια και σε άλλες δράσεις.
Και όλα αυτά δωρεάν, με γεωγραφικό περιορισμό μόνο για την Ελλάδα.
Οι 187 ταινίες της 20ης Camera Zizanio προβάλλονται δωρεάν και
σε όλες τις χώρες του κόσμου, χωρίς γεωγραφικό περιορισμό.
Καλό Φεστιβάλ λοιπόν!
ONLINE με φρεσκάδα, ζωντάνια κι ευρηματικότητα.
Και σύνθημά μας: ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, Παιδικό σινεμά παντού!
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THE AWARDS OF THE 22nd FESTIVAL [2019]
ΒΡΑΒΕΊΑ ΔΙΕΘΝΟΎΣ
ΚΡΙΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ/
INTERNATIONAL JURY
AWARDS

ΒΡΑΒΕΊΑ ΚΡΙΤΙΚΉΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ KIDS & DOCS
KIDS & DOCS JURY
AWARDS

ΒΡΑΒΕΊΑ ΚΡΙΤΙΚΉΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ
CHILDREN’S JURY
AWARDS

ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΜΕΓΆΛΟΥ ΜΉΚΟΥΣ / BEST FEATURE FILM
Η Μπουλμπούλ μπορεί να τραγουδήσει / Bulbul can sing, Rima Das, Ινδία/
India, 95’, 2018

ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ ΜΕΓΆΛΟΥ ΜΉΚΟΥΣ / BEST
FEATURE DOCUMENTARY
Τρέχει στο αίμα μου / In my blood it
runs, Maya Newell, Αυστραλία/Australia, 84’, 2019

ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΜΕΓΆΛΟΥ ΜΉΚΟΥΣ / BEST FEATURE FILM
Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο / Rocca
changes the world, Katja Benrath,
Γερμανία/Germany, 101’, 2019

ΒΡΑΒΕΊΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑΣ ΤΑΙΝΊΑΣ
ΜΕΓΆΛΟΥ ΜΉΚΟΥΣ / BEST FEATURE
FILM DIRECTOR
Marine Atlan, Ντάνιελ/Daniel, Γαλλία/France, 60’, 2018
ΒΡΑΒΕΊΟ ΣΕΝΑΡΊΟΥ ΤΑΙΝΊΑΣ ΜΕΓΆΛΟΥ ΜΉΚΟΥΣ / BEST FEATURE FILM
SCREENPLAY
Tamara Bos, Κομμώσεις Ρόμι / Romy’s
Salon, Ολλανδία Γερμανία/Netherlands-Germany, 92’, 2019
ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΊΑΣ ΑΓΟΡΙΟΎ ΣΕ ΤΑΙΝΊΑ ΜΕΓΆΛΟΥ ΜΉΚΟΥΣ /
BEST YOUNG ACTOR IN A FEATURE
FILM
Théo Polgar, Ντανιέλ/Daniel, Γαλλία/
France, 60’, 2018
ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΕΡΜΗΝΕΊΑΣ ΚΟΡΙΤΣΙΟΎ ΣΕ ΤΑΙΝΊΑ ΜΕΓΆΛΟΥ ΜΉΚΟΥΣ /
BEST YOUNG ACTRESS IN A FEATURE
FILM
Arnali Das, Η Μπουλμπούλ μπορεί να
τραγουδήσει / Bulbul can sing, της
Rima Das, Ινδία/India, 95’, 2018

ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ ΜΙΚΡΟΎ & ΜΕΣΑΊΟΥ ΜΉΚΟΥΣ
/ BEST SHORT & MEDIUM LENGTH
DOCUMENTARY AWARD
Ψηλά το κεφάλι / Chin Up, Joanne
Salmon, Μεγάλη Βρετανία/Great Britain, 5’, 2018
ΕΙΔΙΚΉ ΜΝΕΊΑ / SPECIAL MENTION
19.91, Emilia Sniegoska, Πολωνία/
Poland, 25’, 2019
ΕΙΔΙΚΉ ΜΝΕΊΑ / SPECIAL MENTION
Χάλκινα ίχνη ενός ονείρου / Copper
Notes of a Dream, Reza Farahmand,
Ιράν–Καναδάς/Iran-Canada, 88’, 2019

ΒΡΑΒΕΊΑ ΔΙΕΘΝΟΎΣ
ΚΡΙΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
ΝΈΩΝ / INTERNATIONAL
CHILDREN’S JURY AWARDS

ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΜΙΚΡΟΎ
ΜΉΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΊΑΣ / BEST SHORT
FICTION FILM
Το κλαδί / The stick, Teppo Airaksimen, Φινλανδία/Finland, 12’, 2019
ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΜΙΚΡΟΎ
ΜΉΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΈΝΩΝ ΣΧΕΔΊΩΝ /
BEST ANIMATED SHORT FILM
Ο Χαρταετός / The Kite, Martin
Smatana, Τσεχία-Σλοβακία-Πολωνία/
Czech Republic-Slovakia-Poland, 13’,
2019
ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ ΜΕΓΆΛΟΥ ΜΉΚΟΥΣ / BEST
FEATURE DOCUMENTARY
Ανακαλύπτοντας το Αύριο / Inventing
Tomorrow, Laura Nix, ΗΠΑ-ΙνδονησίαΙνδία-Μεξικό/USA-Indonesia-IndiaMexico, 105’, 2018

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΜΙΚΡΟΎ
ΜΉΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΈΝΩΝ ΣΧΕΔΊΩΝ /
BEST ANIMATED SHORT FILM
Η αλεπού και το πουλί / The Fox and
the Bird, Sam and Fred Guilliaume,
Ελβετία-Βέλγιο/Switzerland-Belgium,
12’, 2018

ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑΣ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ ΜΕΓΆΛΟΥ ΜΉΚΟΥΣ /
BEST FEATURE DOCUMENTARY DIRECTOR
Η μαγική ζωή της V / The magic life
of V, Tonislav Hristov, ΦινλανδίαΔανία-Βουλγαρία/Finland-DenmarkBulgaria, 86’, 2019

ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ ΜΙΚΡΟΎ & ΜΕΣΑΊΟΥ ΜΉΚΟΥΣ
/ BEST SHORT & MEDIUM LENGTH
DOCUMENTARY AWARD
OBON, Andre Hoermann και Anna
Samo, Γερμανία/ Germany, 15’, 2018

ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΜΙΚΡΟΎ
ΜΉΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΊΑΣ / BEST SHORT
FICTION FILM
Μετρονόμος (στον ρυθμό) / Metronome (In Time), Scott Lochmus, ΗΠΑ/
USA, 14’, 2019
ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΜΙΚΡΟΎ
ΜΉΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΈΝΩΝ ΣΧΕΔΊΩΝ /
BEST ANIMATED SHORT FILM
Ίαν, μια συγκινητική ιστορία / Ian, a
moving story, Abel Gorldfarb, Αργεντινή/Argentina, 9’, 2018
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ΒΡΑΒΕΊΟ ΚΑΛΎΤΕΡΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΜΙΚΡΟΎ
ΜΉΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΊΑΣ / BEST SHORT
FICTION FILM
Πιτσιρίκια στη βροχή / Rain Rain Run
Away, Clementine Carrie, Γαλλία/
France, 15’, 2018

40
ΕΙΔΙΚΆ ΒΡΑΒΕΊΑ/SPECIAL
AWARDS
ΒΡΑΒΕΊΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΉΣ ΤΩΝ ΕΛΛΉΝΩΝ
«ΑΝΘΡΏΠΙΝΕΣ ΑΞΊΕΣ» / HELLENIC
PARLIAMENT “HUMAN VALUES” AWARD
Κομμώσεις Ρόμι / Romy’s Salon, Mischa Kamp, Ολλανδία-Γερμανία/Netherlands-Germany, 92’, 2019
ΒΡΑΒΕΊΟ “#THISISEU – ΕΥΡΩΠΑΪΚΈΣ
ΑΞΊΕΣ” ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΊΑΣ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΆΔΑ / “#THISISEU – EUROPEAN
VALUES” AWARD BY THE EUROPEAN
COMMISSION’S REPRESENTATION IN
GREECE
Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο / Rocca
changes the world, Katja Benrath,
Γερμανία/Germany, 101’, 2019

AWA R DS

ΒΡΑΒΕΊΟ ΤΗΣ ΟΜ ΟΣΠΟΝΔΊΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΏΝ ΛΕΣΧΏΝ ΕΛΛΆΔΑΣ
(ΟΚΛΕ) / GREEK FILM CLUBS’ ASSOCIATION PRIZE
Ο πρώτος αποχαιρετισμός / A First
Farewell, Lina Wang, Κίνα/China, 88’,
2018

ΒΡΑΒΕΊΟ ΠΑΝΕΛΛΉΝΙΑΣ ΈΝΩΣΗΣ
ΚΡΙΤΙΚΏΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ (ΠΕΚΚ)
/ GREEK FILM CRITICS ASSOCIATION
AWARD
Στα άκρα / On the edge, Aldiyar
Bairakimov, Καζακστάν/Kazakhstan,
60’, 2018
ΒΡΑΒΕΊΟ (CERTIFICATE) ΔΙΕΘΝΟΎΣ
ΚΈΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΙ ΝΈΟΥΣ (CIFEJ) / CIFEJ PRIZE
Η Ρόκα αλλάζει τον κόσμο / Rocca
changes the world, Katja Benrath,
Γερμανία/Germany, 101’, 2019
ΒΡΑΒΕΊΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΎ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ (ECFA) ΓΙΑ
ΤΑΙΝΊΑ ΜΕΓΆΛΟΥ ΜΉΚΟΥΣ / EUROPEAN CHILDREN’S FILM ASSOCIATION
(ECFA) AWARD FOR FEATURE FILM
Ο παππούς μου είναι εξωγήινος / My
grandpa is an alien, Drazen Zarkovic–
Marina Andree Skop, Κροατία Σλοβενία-Τσεχία-Σλοβακία-Νορβηγία-Βοσνία & Ερζεγοβίνη-Λουξεμβούργο /
Croatia-Slovenia-Czech Republic-Slovakia-Norway-Bosnia & Herzegovina
and Luxemburg, 79’, 2019

ΒΡΑΒΕΊΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΎ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ (ECFA) ΓΙΑ
ΤΑΙΝΊΑ ΜΙΚΡΟΎ ΜΉΚΟΥΣ / EUROPEAN
CHILDREN’S FILM ASSOCIATION (ECFA)
AWARD FOR SHORT FILM
Κέικ με καρδιά που λιώνει / Melting
Heart Cake, Benoit Chieux, Γαλλία/
France, 12’, 2019
ΒΡΑΒΕΊΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΎ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ (ECFA) ΓΙΑ
ΤΑΙΝΊΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ / EUROPEAN
CHILDREN’S FILM ASSOCIATION (ECFA)
AWARD FOR DOCUMENTARY
“Anbessa“, Mo Scarpelli, Ιταλία-ΗΠΑ/
Italy-USA, 86’, 2019
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THE AWARDS OF THE 23rd FESTIVAL [2020]

ΒΡΑΒΕΊΑ ΚΡΙΤΙΚΉΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ KIDS & DOCS /
KIDS & DOCS JURY
AWARDS
1. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους / Best
feature documentary
2. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ μικρού & μεσαίου μήκους
/ Best short & medium length documentary award
3. Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας
Ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους /
Best feature documentary director

ΒΡΑΒΕΊΑ ΔΙΕΘΝΟΎΣ
ΚΡΙΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
ΝΈΩΝ / INTERNATIONAL
YOUTH JURY AWARDS
1. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού
Μήκους Μυθοπλασίας / Best short
fiction film
2. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού
Μήκους Κινουμένων Σχεδίων / Best
animated short film

1. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους / Best feature film
2. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού
Μήκους Μυθοπλασίας / Best short
fiction film
3. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού
Μήκους Κινουμένων Σχεδίων /
Best animated short film
4. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους / Best
feature documentary
5. Βραβείο Καλύτερης ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού & Μεσαίου Μήκους
/ Best short & medium length documentary award

ΒΡΑΒΕΊΑ ΚΡΙΤΙΚΏΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ
(ΗΛΙΚΊΑΣ 13 ΕΤΏΝ ΚΑΙ
ΆΝΩ) / CHILDREN’S JURIES
AWARDS (OVER 13 YEARS
OLD)
1. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους / Best feature film
2. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού
Μήκους Μυθοπλασίας / Best short
fiction film
3. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους / Best
feature documentary
4. Βραβείο Καλύτερης ταινίας Ντοκιμαντέρ Μικρού & Μεσαίου Μήκους
/ Best short & medium length
documentary award

ΕΙΔΙΚΆ ΒΡΑΒΕΊΑ
1. Βραβείο της Βουλής των Ελλήνων
«Ανθρώπινες Αξίες» / Hellenic
parliament “Human Values” Award
2. Βραβείο “#ThisisEU – Ευρωπαϊκές
αξίες” της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελ
λάδα / “#ThisisEU – European Values” award by the European Commission’s Representation in Greece
3. Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA) για
ταινία μεγάλου μήκους / European
Children’s Film Association (ECFA)
Award for feature film

4. Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA) για
ταινία μικρού μήκους / European
Children’s Film Association (ECFA)
Award for short film
5. Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA) για
ταινία ντοκιμαντέρ / European
Children’s Film Association (ECFA)
Award for documentary
6. Βραβείο Διεθνούς Κέντρου Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους
(CIFEJ) / Centre International du
Film pour l’ Enfance et la Jeunesse
(CIFEJ) Prize
7. Βραβείο της Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας
(ΟΚΛΕ) / Greek Film Clubs’ Association Award
Οι ταινίες που θα αποσπάσουν τα
Βραβεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Παιδικού Κινηματογράφου και το
βραβείο Ντοκιμαντέρ Ευρωπαϊκής
Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου
περιλαμβάνονται στη λίστα υποψηφιοτήτων για την «Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία μεγάλου μήκους για
Παιδιά», για την «Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία μικρού μήκους για Παιδιά»
και την «Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία
Ντοκιμαντέρ για νεανικό κοινό» 2020,
που θα απονεμηθούν κατά τη διάρκεια της Μπερλινάλε, τον Φεβρουάριο
του 2021 στο Βερολίνο.
The films that will be awarded with
the European Children’s Film Association (ECFA) Awards and the European
Children’s Film Association (ECFA)
Doc Award will be in the nomimations
list for the «Best European Children’s
feature Film of the Year», for the «Best
European Children’s short Film of the
Year» and the «Best European Young
Audience Documentary of the Year»
2020, which will be given in Berlinale,
in February 2021 in Berlin.

ΒΡΑΒΕΙΑ

1. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους / Best feature film
2. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού
Μήκους Μυθοπλασίας / Best short
fiction film
3. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού
Μήκους Κινουμένων Σχεδίων /
Best animated short film
4. Βραβείο Σκηνοθεσίας Ταινίας Μεγάλου Μήκους / Best feature film
director
5. Βραβείο Σεναρίου Ταινίας Μεγάλου Μήκους / Best feature film
screenplay
6. Δύο Βραβεία Καλύτερης Ερμηνείας
Παιδιού σε ταινία Μεγάλου Μήκους
/ Two awards for Best child’s performance in a feature film

ΒΡΑΒΕΊΑ ΚΡΙΤΙΚΏΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ
(ΗΛΙΚΊΑΣ ΈΩΣ 12 ΕΤΏΝ) /
CHILDREN’S JURIES
AWARDS (UP TO 12 YEARS
OLD)
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ΒΡΑΒΕΊΑ ΔΙΕΘΝΟΎΣ
ΚΡΙΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ /
INTERNATIONAL JURY
AWARDS
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ
INTERNATIONAL JURY

ROCK DEMERS
(Πρόεδρος της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής / President of the
International Jury)

IN TE R N ATIO N A L J URY

Ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας παραγωγής La Fête και δημιουργός της
σειράς ταινιών “Tales for all”, έχει ασχοληθεί με όλες τις πτυχές του κινηματογράφου από τις αρχές της δεκαετίας του ’50. Έχει διατελέσει Γενικός
Διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μόντρεαλ την
περίοδο 1962-67 και υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της Ταινιοθήκης του
Κεμπέκ το 1963. Ίδρυσε τη Faroun Films, μια εταιρεία διανομής ταινιών για
νεανικό κοινό, το 1965. Η Faroun Films άπλωσε τη δραστηριότητα της σε
δεκάδες χώρες και ο ίδιος συμπεριέλαβε στις δραστηριότητες της ταινίες
τέχνης και το σινεμά του δημιουργού. Η εταιρεία έγινε ο βασικός πρεσβευτής της αναδυόμενης κινηματογραφικής βιομηχανίας του Κεμπέκ στο εξωτερικό αλλά και η θύρα εισόδου για την πλειονότητα των ταινιών τέχνης
(όπως του Fassbinder, του Malle, των Taviani, του Weir και του Wenders). Από
το ‘77 ως το ’79, συνέβαλε στην ίδρυση του Κέντρου Κινηματογράφου του
Κεμπέκ. Διετέλεσε, επίσης, μέλος μιας συμβουλευτικής επιτροπής για την
χάραξη της εθνικής κινηματογραφικής πολιτικής του Καναδά. Έχει υπάρξει
μέλος επαγγελματικών ενώσεων και έχει διδάξει Κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ στο Μόντρεαλ. Το 1980 δημιούργησε την εταιρεία
παραγωγής La Fête, με αρχικό στόχο την παραγωγή μια ανθολογίας εννιά
ταινιών προορισμένων για το παιδί και την οικογένεια. Αποφασισμένος να
κάνει ταινίες που ξεπερνούν τα πολιτισμικά σύνορα, ήταν αυτός που προκάλεσε την υπογραφή πολλών συμφωνιών για διεθνείς συμπαραγωγές
ανάμεσα στον Καναδά και άλλες χώρες. Έχει βραβευτεί πολλές φορές για
το έργο του, τόσο στη χώρα του όσο και στο εξωτερικό.
The founder and President of Productions La Fête and the creator of the “Tales
for all” film series, he has been involved in all facets of films since the beginning
of the 1950s. He was director-general of Montreal International Film Festival
from 1962 to 1967 and one of the founders of the Cinémathèque québecoise
in 1963. He founded Faroun Films, a distributor of films for young audiences,
in 1965. Faroun Films expanded its operations to dozens of countries and Rock
broadened its activities to art and auteur films. Soon, he went from distributor
to producer. Faroun Films became the leading ambassador abroad of
Québec's nascent film industry and also the port of entry for the majority of
foreign art films (such as Fassbinder, Malle, Taviani, Weir and Wenders). From
1977 to 1979, Rock Demers helped establish the Québec Film Institute. He
was also a member of a consultative committee on creating a Canadian
Government film policy. He has participated in professional associations and
has been a professor of film at Université du Québec à Montréal. In 1980, he
founded Les Productions La Fête, with the initial goal of producing an
anthology of nine films intended for children and families. Determined to
make films that have no cultural barriers, Rock Demers is also the initiator of
numerous co-production treaties between Canada and several countries. He
has been frequently decorated for his efforts at home and abroad.

RINIO DRAGASAKI
Γεννήθηκε το 1980. Σπούδασε σκηνοθεσία στην Αθήνα και ντοκιμαντέρ στην
Βαρκελώνη. Έχει εργαστεί στο σινεμά, την διαφήμιση και την τηλεόραση.
Έχει γράψει και σκηνοθετήσει μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ. Οι ταινίες της επιλέχθηκαν σε πολλά διεθνή φεστιβάλ
(Berlinale, Fantastic Fest, Sitges, Clermont-Ferrand, Sao Paulo κτλ.). To 2014
η μικρού μήκους της «Προαύλιο» ήταν υποψήφια για την Κρυστάλλινη Άρκτο
στο Διεθνές φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ το 2012 «Ο μπαμπάς μου, ο Λένιν και
ο Φρέντυ» κέρδισε το βραβείο καλύτερης μικρού μήκους ταινίας από την
Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου. Με το Cosmic Candy, την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, συμμετείχε στο Sundance !f Screenwriters Lab. Η
ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Fantastic Fest του Τέξας, το καλύτερο
φεστιβάλ ταινιών είδους στην Αμερική και απέσπασε το βραβείο Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και στα Βραβεία ΙΡΙΣ
της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Αυτήν την στιγμή βρίσκεται στην
ανάπτυξη της επόμενης ταινίας της «Πανελλήνιος» με την οποία συμμετείχε
στο Torino Film Lab.
Born in Athens, Greece, in 1980. She studied film in Athens and she got an MA
in documentary & society at the Film and Audiovisual School of Catalonia
(ESCAC). Since then she has worked in the film, television and advertising
industry. She has written & directed short & feature films and documentaries.
Her shorts have been accepted in numerous International Film Festivals (Berlinale, Fantastic Fest, Sitges, Clermont-Ferrand, Sao Paulo etc.). In 2014, she
was nominated for the Crystal Bear with her short film “Schoolyard” and in
2012 her film “Dad, Lenin and Freddy” won the best short film Award from the
Hellenic Film Academy. Cosmic Candy, her first feature film, was selected to
participate to the Sundance If Instabul Screenwriter’s Lab. The film had it’s
World Premier in Fantastic Fest, at Texas, the best genre Festival in the USA
and she won the best newcomer director Award in Thessaloniki Film Festival
and at IRIS (Hellenic Film Academy Awards). In 2019 she was selected to participate in Torino Film Lab with her next feature project “Panhellenic”.
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Σπούδασε Θέατρο, Κινηματογράφο και Media, καθώς και Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Trier και στο Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές το 2018. Παράλληλα με
τις σπουδές του, εργάστηκες ως εκπαιδευτικός σύμβουλος κινηματογράφου
και media, σε διάφορα κινηματογραφικά και ειδησεογραφικά project και
σε βιντεοπαιχνίδια. Δούλεψε επίσης ως δημοσιογράφος σε διάφορα ειδησεογραφικά μέσα και σε τοπικές εφημερίδες. Στις αρχές του 2019, ο Wilke
Bitter έγινε μέλος της ομάδας LUCAS – International Festival for Young Film
Lovers, όπου και είναι επικεφαλής της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και
του τομέα συνεργασίας με εκπαιδευτικά ιδρύματα.
He studied Theater, Film and Media studies as well as Political Science at Trier
University and Goethe University Frankfurt, he graduated as M.A. in 2018. In
between his studies, he worked as film- and media literacy educator in various
projects concerning film, news media as well as video games and also worked
as freelance reporter at various news outlets and local newspapers. In early
2019, Wilke Bitter became part of the team of LUCAS – International Festival
for Young Film Lovers where he now heads the film literacy and school cooperation department.

Δ ΙΕ ΘΝ ΗΣ Κ Ρ ΙΤΙΚ Η Ε Π ΙΤΡΟΠ Η

WILKE BITTER
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PER ERICSSON

IN TE R N ATIO N A L J URY

Είναι επικεφαλής της Σουηδικής Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Συλλόγων
που διοργανώνει προβολές και συζητήσεις μέσα από περισσότερες από 100
κινηματογραφικές λέσχες σε ολόκληρη τη Σουηδία και επιβλέπει την έκδοση
του κινηματογραφικού περιοδικού του οργανισμού. Έχει υπάρξει σύμβουλος
κινηματογραφικών πολιτικών και επικεφαλής εκπαίδευσης στο Σουηδικό
Ινστιτούτο Κινηματογράφου. Έχει εργασθεί ως παραγωγός σε φεστιβάλ
κινηματογράφου, σύμβουλος και κριτικός κινηματογράφου. Είναι επίσης
μέλος του συμβουλίου της ECFA (Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου) και έχει διατελέσει μέλος της επιτροπής για τα βραβεία LUX του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
He is the head of the Swedish Federation of Film Societies that organises
screenings and film discussions through more than 100 film clubs all over
Sweden and oversees the publication of the organisation's own film magazine. He is a former film policy adviser and head of education at the Swedish
Film Institute. He has worked as a film festival producer, film consultant and
film critic. He is also a board member of ECFA (European Children Film Association) and a past member of the panel for the European Parliament LUX film
prize.

ELISE JALLADEAU
Γεννηθείσα στη Γαλλία το 1969, η Elise Jalladeau είναι η Γενική Διευθύντρια
του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, του ελληνικού πολιτισμικού
οργανισμού που περιλαμβάνει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, τέσσερις κινηματογραφικές αίθουσες που λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και το
Μουσείο Κινηματογράφου (που απαρτίζεται από συλλογές, βιβλιοθήκη,
προγράμματα κινηματογραφικής παιδείας και ταινιοθήκη). Πριν τον διορισμό της το 2016, εργαζόταν ως διπλωματική ακόλουθος οπτικοακουστικών
μέσων στο Γαλλικό Ινστιτούτο της Ελλάδος και υπηρέτησε ως μέλος του
διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου. Ίδρυσε το
Ateliers Produire au Sud και ήταν επικεφαλής του για 10 χρόνια. Διετέλεσε
οδηγός ομάδας για το πρόγραμμα EAVE “Ties that Bind” κατά την περίοδο
2010-2017. Την περίοδο 1992-2010 εργάστηκε ως παραγωγός, συντελώντας
στο ξεκίνημα της καριέρας μιας νέας γενιάς διεθνών σκηνοθετών, συμπεριλαμβανομένων των Martin Rejtman, Ildiko Enyedi, Jia Zhang Ke, Darejan
Omirbaev, Jérôme Bonnell, Petr Vaclav, Rodrigo Moreno, Jose Luis Torres Leiva
και Alejandro Fernandez.
Born in France in 1969, Elise Jalladeau is the General Director of the Thessaloniki Film Festival, Greek cultural organization that includes Thessaloniki's International Film and Documentary Festivals, 4 cinema screens operated throughout the year and the Cinema Museum(collections, library, film literacy,
cinematheque). Before her appointment in 2016, she served as Audiovisual
Attachée at the French Institute in Greece and as a Member of the Board of
Directors of the Greek Film Center. She founded and headed the Ateliers
Produire au Sud for 10 years. She has been group leader for EAVE “Ties that
Bind” between 2010 until 2017. Between 1992 and 2010 she worked as a
producer, launching the careers of a new generation of international directors,
including Martin Rejtman, Ildiko Enyedi, Jia Zhang Ke, Darejan Omirbaev,
Jérôme Bonnell, Petr Vaclav, Rodrigo Moreno, Jose Luis Torres Leiva and Alejandro Fernandez.

REMKE OOSTERHUIS
Ίδρυσε, μαζί με άλλους, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Taartrovers, το 2003.
Σκοπός του φεστιβάλ είναι να εμπνεύσει παιδιά 2 έως 9 ετών ώστε να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους, συνδυάζοντας ένα πρόγραμμα από παλιές
και νέες arthouse ταινίες με την "Παιδική Χαρά της Φαντασίας". Το φεστιβάλ
δίνει στα παιδιά τη δυνατότητα, πριν και μετά τις προβολές, να παίξουν σε
αυτόν τον φανταστικό χώρο με τις καλλιτεχνικές εγκαταστάσεις, που εξάπτει τις αισθήσεις και δίνει στα παιδιά το έναυσμα για να αναπτύξουν τη
δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. Με την ομάδα De Taartrovers (Οι
Τουρτοκλέφτες) δημιουργούν εικαστικές εγκαταστάσεις, κάνουν workshops,
εργαστήρια κινηματογράφου, ένα παιδικό σινεμά, καθώς και καλλιτεχνικά
concept για μουσεία, φεστιβάλ, σχολεία και άλλους φορείς. Συνεργάζονται
στενά με το EYE Filmmuseum στο Άμστερνταμ. Οι Taartrovers εστιάζουν
ειδικά στη δημιουργία ταινιών και εικαστικών για πολύ μικρά παιδιά, ηλικίας
από 2 έως 6 ετών.
She started Taartrovers Film Festival in 2003 together with others. The festival
aims to inspire children aged 2 till 9 years old, to use their imagination by
combining a program of new and older arthouse films with the ‘Playground
of the Imagination.’ At the festival, children can play before and after the film
in this inspirational landscape with installations that trigger all their senses
and that give plenty of room to their own creativity and imagination. With
their company called ‘De Taartrovers’ (The Cake Robbers) they create art
installations, workshops, filmlabs, a children’s cinema and artistic concepts
for Museums, festivals, schools and other organizations. They work closely
together with EYE Filmmuseum in Amsterdam. Taartrovers have a special
focus to create film programs and installations for very young children aged
2 till 6 years old.
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Γεννήθηκε στην Ιταλία. Εργάστηκε για πολλά χρόνια σε πολλά διαφορετικά
πρότζεκτ πειραματικού κινηματογράφου, μεταξύ άλλων για έναν εκδοτικό
οίκο DVD και για μια κολεκτίβα σκηνοθετών στο Παρίσι της Γαλλίας. Ταυτόχρονα άρχισε να βοηθά στη διοργάνωση διάφορων φεστιβάλ κινηματογράφου στη Γαλλία και την Ιταλία. Το 2017, μετά από μια θητεία στην Ταινιοθήκη του Λουξεμβούργου, η Γκλόρια ανέλαβε τη διεύθυνση του
προγράμματος ‘Young Audiences Programme’ του Φεστιβάλ κινηματογράφου του Λουξεμβούργου. Το 2018 έγινε μέλος της καλλιτεχνικής επιτροπής
του φεστιβάλ. Στη διάρκεια όλων αυτών των ετών, δεν έχει χάσει ούτε στιγμή
το πάθος της για τον πειραματικό κινηματογράφο και συμμετέχει ενεργά
στη διαδικασία επιλογής ταινιών του φεστιβάλ πειραματικού κινηματογράφου του Παρισιού ‘Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de Paris’.
She was born in Italy. She worked several years on different experimental
cinema projects for among others a DVD publishing house and a filmmaker’s
cooperative in Paris, France. At the same time she started helping to organise
different film festivals in France and Italy. In 2017, after a stint at the
Cinémathèque de la Ville de Luxembourg, Gloria took over as Head of the
Young Audiences Programme at the Luxembourg City Film Festival. In 2018
she joined the festival’s general artistic committee. Through all this, she hasn’t
lost her passion for experimental cinema and is actively engaged in the film
selection process of the Festival des Cinémas Différents et Expérimentaux de
Paris.

Δ ΙΕ ΘΝ ΗΣ Κ Ρ ΙΤΙΚ Η Ε Π ΙΤΡΟΠ Η

GLORIA MORANO
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BECKY PARRY
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Είναι διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος Ψηφιακού Εγγραμματισμού, Πολιτισμού και Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Σέφιλντ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στον
ψηφιακό εγγραμματισμό, τον κινηματογράφο για παιδιά και την κινηματογραφική εκπαίδευση. Η πρόσφατη έρευνά της μελετά τη δυνατότητα των
τεχνολογιών εμβύθισης να προσφέρουν νέες αφηγηματικές εμπειρίες για
τα παιδιά. Είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ECFA, της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηματογράφου, του διεθνή επαγγελματικού φορέα
της βιομηχανίας του κινηματογράφου για παιδιά. Πριν αρχίσει να διδάσκει
στο πανεπιστήμιο, η Becky ήταν διευθύντρια φεστιβάλ παιδικού κινηματογράφου και δασκάλα κινηματογράφου και ΜΜΕ. Εξακολουθεί να απολαμβάνει τη συνεργασία με δημιουργικούς και πολιτιστικούς οργανισμούς, και
αυτή τη στιγμή συνεργάζεται με το Εθνικό Μουσείο Βιντεοπαιχνιδιών του
Σέφιλντ για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού του προγράμματος.
She is the Programme Director for the MA Digital Literacies, Culture and Education in the School of Education, at the University of Sheffield. Becky's
research focuses on digital literacies, children’s film and film education. Her
recent research examines the potential of immersive technologies to offer
new narrative experiences with children. Becky is a Board Member for ECFA,
the European Children’s Film Association, the international professional body
for the children’s film industry. Prior to her academic career Becky was the
director of a children's film festival and a film and media educator. Becky
continues to enjoy collaborating with creative and cultural organisations and
is currently working with The National Videogame Museum in Sheffield to
develop their education programme.

LINA UŽKURAITYTE
Γεννήθηκε το 1976 στο Βίλνιους της Λιθουανίας. Σπούδασε πολιτισμική διαχείριση υπό την αιγίδα της UNESCO και πολιτισμικές πολιτικές στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Το 2004 ίδρυσε και συνεχίζει να διοργανώνει μέχρι και
σήμερα το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βίλνιους για Παιδιά και
για Νέους. Έχοντας εργαστεί για περισσότερα από 16 χρόνια σε εκπαιδευτικά
προγράμματα για παιδιά και νέους, με μακρά εμπειρία στην οργάνωση διεθνών προγραμμάτων ανταλλαγής νέων και καλλιτεχνικών φεστιβάλ, βρίσκεται πίσω απ’ την ιδέα και την οργάνωση πληθώρας πολιτισμικών γεγονότων στο πολιτισμικό και εκπαιδευτικό κέντρο του Βίλνιους.
She was born in 1976 in Vilnius, Lithuania. Graduated in cultural management
under the auspices of UNESCO and in cultural policy from academy of fine
arts. In 2004 started and still organising International Vilnius film festival for
children and youth. Working for more than 16 years on educational projects
for children and young people, have extensive experience with organising
international youth exchange projects, art festivals, is behind the concept and
organization of a variety of cultural events at Vilnius culture and education
center.

ΚΏΣΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΊΔΗΣ / KOSTAS PASCHALIDIS
(ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΎΣ ΚΡΙΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ / SECRETARY
OF THE INTERNATIONAL JURY)
Αρχαιολόγος-Ιστορικός / Archaeologist-Historian

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
KIDS & DOCS

KIDS & DOCS JURY

MARIANNA ECONOMOU

CHRISTOS KARAKEPELIS
Γεννήθηκε το 1962. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και σκηνοθεσία. Έχει σκηνοθετήσει σειρές ντοκιμαντέρ για την τηλεόραση με κοινωνικές, πολιτικές
και ιστορικές θεματικές και δύο κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ : «Το Σπίτι
του Κάιν» που εξερευνά την υπαρξιακή κατάσταση επτά καθημερινών ανθρώπων που διέπραξαν φόνο και την «Πρώτη Ύλη», μια ταινία που βυθίζεται στις
πιο εξαθλιωμένες γειτονιές της Αθήνας για να ανακαλύψει τον αθέατο δεσμό
ανάμεσα στις παραγκουπόλεις των μεταναστών και την ελληνική βιομηχανία
χάλυβα. Και οι δύο ταινίες τιμήθηκαν με βραβεία και διακρίσεις στην Ελλάδα
και το εξωτερικό. Έχει διδάξει ντοκιμαντέρ στο Παν/μιο Αθηνών, στην ιδιωτική Σχολή Σταυράκου και δημόσια ΙΕΚ και τα τελευταία 6 χρόνια τρέχει ένα
δικό του, ετήσιο εργαστήριο ντοκιμαντέρ που έχει ήδη μορφοποιήσει έναν
πυρήνα νέων δημιουργών και έχει παραγάγει τέσσερα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ με πορεία σε αίθουσες και διεθνή φεστιβάλ.
He was born in 1962. He studied political science and filmmaking. He has
directed TV documentary series on social, political and historical themes and
two feature-length documentaries: "The House of Cain," which explores the
existence of seven everyday people who have committed murder; and "Raw
Material", a film that sinks into the most miserable neighborhoods of Athens
in order to discover the invisible link between immigrant slums and the Greek
steel industry. Both films have won awards and distinctions in Greece and
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Σπούδασε Κοινωνική Ανθρωπολογία, Φωτογραφία/Δημοσιογραφία και
Παραγωγή Βίντεο στο Λονδίνο. Από το 2000 σκηνοθετεί ντοκιμαντέρ, ελληνικής και ξένης συμπαραγωγής τα οποία έχουν διανομή διεθνώς, και πολλά
αποσπούν βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ. Ενδεικτικά ντοκιμαντέρ: "Το σχολείο", "Για μια θέση στο χορό", "Bells, Threads and Miracles"’, "Άκουσέ με",
"Οδός Σφακτηρίας", "Food for Love", "Ο πιο μακρύς δρόμος", "Όταν ο
Βάγκνερ συνάντησε τις ντομάτες", που ήταν και η Ελληνική επιλογή για τα
Όσκαρ 2020. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, της
Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικού
Ντοκιμαντέρ.
She studied Social Anthropology, Photography/Journalism and Video Production in London. Since 2000 she has been directing documentaries of Greek
and foreign co-production which are distributed internationally, and many
have won awards at international festivals. Indicative documentaries: “The
school”, “My Place in the Dance”, “Bells, Threads and Miracles”, “Listen to
me”, “Twelve Neighbours”, “Food for Love”, “Longest run”, “When Tomatoes
met Wagner”, which was also the Greek selection for the 2020 Oscars. She is
a member of the European Film Academy, of the Hellenic Film Academy and
President of the Greek Documentary Association.

Κ Ρ ΙΤΙΚ Η Ε Π ΙΤΡΟ Π Η K IDS & DOC S

(Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής Kids&Docs / President of Kids&Docs Jury)
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abroad. He has taught documentary classes at the University of Athens, at the
Hellenic Cinema and Television School Stavrakos and at public Institutes of
Vocational Training (IEK), while for the last 6 years he has been running his
own, annual documentary workshop that has already formed a core of young
creators and has produced four feature-length documentaries which have
been screened in movie theaters and international documentary festivals.

JO-ANNE SALMON

KIDS & DO C S J URY

Σπούδασε Animation στο Metropolitan University του Λονδίνου απ’ το 2011
έως το 2013, προτού αποφασίσει να αλλάξει πανεπιστήμιο και να πάει στο
Πανεπιστήμιο Δημιουργικών Τεχνών στo Φάρνχαμ του Σάρεϊ. Αρχικά έκανε
πρακτική στη εταιρεία Lovelove Films στο Μπόρνμουθ, όπου συνέβαλε στο
πρότζεκτ μιας ταινίας κινουμένων σχεδίων μικρού μήκους για έναν φορέα
περιβαλλοντικής προστασίας στη Γιούτα με όνομα “We Save Land”. Η μικρού
μήκους ταινία βραβεύτηκε στα Βραβεία Envirofilm 2017. Της έγινε πρόταση
για δουλειά στη Lovelove Films μετά την πρακτική της και εργάζεται στην
εταιρεία έκτοτε. Κατά το διάστημα που έχει περάσει στην εταιρεία είχε την
ευκαιρία να εργαστεί σε διάφορα πρότζεκτ που αφορούσαν τόσο το
animation όσο και το live action. Ένα απ’ τα μεγαλύτερα πρότζεκτ της ήταν
η σκηνοθεσία της μικρού μήκους ταινίας κινουμένων σχεδίων “Chin up” το
2018, μιας ταινίας για τον εαυτό της και το ταξίδι της για να γίνει δημιουργός ταινιών animation, ζώντας με την αναπηρία της, το Σύνδρομο Treacher
Collins. Η ταινία αφορά την αυτοαποδοχή και την επιμονή του καθενός να
μην εγκαταλείπει τα όνειρά του. Είχε απήχηση σε φεστιβάλ σε ολόκληρο
τον κόσμο και έχει κερδίσει πολλά βραβεία, μεταξύ των οποίων και το Royal
Television Society award για καλύτερη online παραγωγή.
She studied at Animation the Metropolitan University in London from 2011 to
2013, before deciding to change universities in 2013 to the University for the
Creative Arts in Farnham, Surrey. She first did a work placement at Lovelove
Films in Bournemouth, where she helped with a short animated film project
for a Summit land Conservancy in Utah called “We Save Land”. The short film
went on to win an award at Envirofilm Awards 2017. She was offered a job at
Lovelove Films after her work placement and has been with the company ever
since. During her time at Lovelove Films she has had the opportunity to work
on various projects both animation and live action. One of the biggest projects for her was directing and working on the short animated film called
“Chin up” in 2018, an animated film about herself, and her journey to become
an animator and living with and accepting her disability, Treacher Collins
Syndrome. The film is about self-acceptance and about not giving up on your
dream. It has been very well received by film festivals around the world and
has won numerous awards, including a Royal Television Society award for best
online production.

Καλλιτεχνικός διευθυντής του BIKY (Busan International Kids & Youth Film
Festival) και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του BIFF (Busan International
Film Festival). Και τα δύο φεστιβάλ κινηματογράφου λαμβάνουν χώρα στο
Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Μετά την απόσυρσή του από τη θέση του καθηγητή animation, ασχολείται με την Playingman, μια εταιρεία που διοργανώνει
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι, επίσης, παραγωγός κινηματογραφικών ταινιών και δίνει διαλέξεις με θέμα την ανάγνωση του κινηματογράφου.
Festival Director of BIKY, Busan International Kids & Youth Film Festival and
Executive Committee Member of BIFF, Busan International Film Festival, both
taking place in Busan, South Korea. After retired from his position as a professor in animation, he has been a co-representative of ‘Playingman’, a company
planning and organizing cultural events. He is also producing films, giving
lectures under the subject of film reading.

ANNE SCHULTKA
Άρχισε να εργάζεται ως υπεύθυνη έργου στο KIDS Regio τον Απρίλιο του
2018. Έχει μεταπτυχιακό στη διαχείριση ΜΜΕ και πτυχίο Διαπολιτισμικών
Σπουδών, Ψυχολογίας και Οικονομικών. Πριν εργαστεί στο KIDS Regio, ήταν
βοηθός στο Γερμανικό Ίδρυμα Μέσων για Παιδιά και τη Γερμανική Ένωση
Παιδικού Κινηματογράφου, καθώς και βοηθός έρευνας στο BauhausUniversität. Το KIDS Regio προωθεί πολύπλευρες ευρωπαϊκές ταινίες για
παιδιά υψηλής ποιότητας. Λειτουργεί ως μεσολαβητής μεταξύ πολιτικής και
κοινωνίας, κινηματογραφικής βιομηχανίας και επιστημονικού κόσμου με
σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου και τη συζήτηση νέων συμπράξεων. Ως
εκ τούτου, η πρωτοβουλία στηρίζει τους επαγγελματίες του χώρου οικοδομώντας μια πλατφόρμα ενίσχυσης των υφιστάμενων δικτύων και βρίσκοντας λύσεις για τη βελτίωση της θέσης, της μεταφοράς και της ποικιλίας
των ευρωπαϊκών παραγωγών και συμπαραγωγών για νεανικό κοινό.
She started her job as project manager at KIDS Regio in April 2018. She holds an
MA in Media Management and a BA in Intercultural Studies, Psychology and
Economy. Prior to her work at KIDS Regio she was an assistant at both the German Children’s Media Foundation and the German Children’s Film Association
as well as research assistant at Bauhaus-University. KIDS Regio presents a lobby
initiative for high quality and multi-faceted European Children’s Films. It functions as an agent between policy and society, the film industry and the scientific
world in order to form a network and discuss new synergies. Thus, the initiative
supports the industry professionals by building a platform to strengthen existing
networks and defining solutions to improve the status, transfer and variety of
European productions and co-productions for a young audience.

Κ Ρ ΙΤΙΚ Η Ε Π ΙΤΡΟ Π Η K IDS & DOC S

KIM SANG-HWA

ΑΔΑΜΑΝΤΊΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΎΛΟΥ / ADAMANTIA ZAFEIROPOULOU
(Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής Kids&Docs / Secretary of the
Kids&Docs Jury)
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Εκπαιδευτικός / Educator
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΕΩΝ

INTERNATIONAL YOUTH JURY

IN TE R N ATIO N A L YO UTH J URY

Τα μέλη της Διεθνούς Κριτικής Νέων από το εξωτερικό είναι εκπρόσωποι
συνεργαζόμενων με το Φεστιβάλ Ολυμπίας διοργανώσεων: BUFF – Σουηδία,
Cinekid – Ολλανδία, Festival International du Film pour Enfants de Montréal
(FIFEM) – Καναδάς, International Young Audience Film Festival Ale Kino! –
Πολωνία, Kristiansand International Children’s Film Festival – Νορβηγία,
Schlingel International Film Festival for Children and Young Audience – Γερμανία, Zlín Festival / International Film Festival for Children and Youth – Τσεχία.
The members of the International Youth Jury from abroad are representatives
of collaborating with Olympia Festival organizations: BUFF – Sweden, Cinekid
– Netherlands, Festival International du Film pour Enfants de Montréal (FIFEM)
– Canada, International Young Audience Film Festival Ale Kino! – Poland, Kristiansand International Children’s Film Festival – Norway, Schlingel International Film Festival for Children and Young Audience – Germany, Zlín Festival
/ International Film Festival for Children and Youth – Czech Republic.

Sofia Agalioti
(Ελλάδα / Greece)

Alex Charles
Herlofsen (Νορβηγία
/ Norway)

Naomi Hofmann
(Γερμανία
/ Germany)

Morgan Norbery
(Σουηδία / Sweden)

Flavie Pettermann
(Καναδάς / Canada)

Ester Josefina
Vandasova (Τσεχία
/ Czech Republic)

Edmund Krajewski
(Πολωνία / Poland)

Artemis Ziouva
(Ελλάδα / Greece)

Nicolaas Mool
(Ολλανδία
/ Netherlands)

ΚΡΙΤΙΚΈΣ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ
(ΗΛΙΚΊΑΣ ΈΩΣ 12 ΕΤΏΝ)

CHILDREN’S JURIES (UP TO 12 YEARS OLD)

Ελένη Τσίγκρη /
Eleni Tsigkri

Άρτεμις Γκίζα /
Artemis Gkiza

Ζωή-Χρυσή
Φυτανίδη /
Zoi-Chrysi
Fytanidi

Ευαγγελία Κουκάκη
/ Evangelia Koukaki

Μάγια Πάικου /
Magia Paikou

Εμμανουήλ
Χρηστάκης /
Emmanouil
Christakis

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΊΑΣ / SHORT FICTION FILMS JURY

Σέργιος Βάκης /
Sergios Vakis

Σοφία Καριανάκη
/ Sofia Karianaki

Γιάννης Μίχας /
Giannis Michas

Νικολία Μούτσου
/ Nikolia Moutsou

Γεωργία Νικολοπούλου / Georgia
Nikolopoulou

Κωστής Σταυρόπουλος / Kostis
Stavropoulos

Δανάη Σταύρου /
Danai Stavrou

Γεωργία Χαντζοπούλου
/ Georgia
Chantzopoulou
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Κλειώ Βοβού /
Kleio Vovou

Κ Ρ ΙΤΙΚ ΈΣ Ε Π ΙΤΡΟ Π ΈΣ ΤΩΝ Π Α ΙΔΙΏ Ν

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΊΑΣ / FEATURE FILMS JURY
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ANIMATION ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / SHORT ANIMATED FILMS JURY

C H IL DR E N ’ S J UR IE S

Γιώργος
Αθανασίου /
Giorgos
Athanasiou

Μαριάννα
Ανδρικογιαννοπούλου / Marianna
Andrikogiannopoulou

Μάριος
Γιαννακόπουλος
/ Marios
Giannakopoulos

Μαύρα Κανελλοπούλου / Mavra
Kanellopoulou

Δημήτρης
Λαγαμτζής /
Dimitris
Lagamtzis

Αλέξια Μανέτα /
Alexia Maneta

Nεφέλη Νικολάου /
Nefeli Nikolaou

Μιχαέλα
Παμουτζάκη /
Michaela
Pamoutzaki

Ηλιάνα
Παναγούλη /
Iliana Panagouli

Βασιλική Ελένη
Τσακιρίδη /
Vasiliki Eleni
Tsakiridi

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ / DOCUMENTARY FILMS JURY

Σαμ Δελλαγραμμάτικας / Sam
Dellagrammatikas

Άγγελος Μανώλας /
Angelos Manolas

Mαρίνα
Μπιρμπίλη /
Marina Birmpili

Κωνσταντίνα
Στρουμπάκου /
Konstantina
Stroumpakou

Θάνος Ταγκαλάκης /
Thanos Tagkalakis

Χρήστος Ταγκαλάκης
/ Christos Tagkalakis

Άννα Ιφιγένεια
Ουρούλη / Anna
Ifigeneia Ourouli

ΚΡΙΤΙΚΈΣ ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΏΝ
(ΗΛΙΚΊΑΣ 13 ΕΤΏΝ ΚΑΙ ΆΝΩ)

CHILDREN’S JURIES (OVER 13 YEARS OLD)

Δημήτρης
Θεοδωρόπουλος /
Dimitris
Theodoropoulos

Άννα Καλφούντζου
/ Anna Kalfountzou

Παναγιώτης
Καλλιοντζής /
Panagiotis
Kalliontzis

Αγγελική Νεκταρία
Νταβέλη / Angeliki
Nektaria Ntaveli

Αθηνά Ρεμούνδου /
Athina Remoundou

Παναγιώτης
Ραφαήλ Σούλης /
Panagiotis Rafail
Soulis

Ραφαέλα Τόκα /
Rafaela Toka

Μυρτώ Στέλλα
Μητσάκου / Myrto
Stella Mitsakou

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΊΑΣ / SHORT FICTION FILMS JURY

Αγγελική Γκουλή
/ Angeliki Gkouli

Μαρία–Δανάη
Συρεγγέλα /
Maria–Danai
Syrengela

Θέτις Δούρου /
Thetis Dourou

Μαρία Τζήμα /
Maria Tzima

Ειρήνη Κατσωνοπούλου / Eirini
Katsonopoulou

Αικατερίνη
Τζοΐτη /
Aikaterini Tzoiti

Νικόλας
Νικολόπουλος /
Nikolas
Nikolopoulos

Βασίλης
Τσακωνιάτης /
Vasilis
Tsakoniatis

Φωτεινή Πίνη /
Foteini Pini

Κωνσταντίνος
Τσολάκης /
Konstantinos
Tsolakis

Σοφία Στέφου /
Sofia Stefou
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Μαρία Γαλανάκη
/ Maria Galanaki

Κ Ρ ΙΤΙΚ ΈΣ Ε Π ΙΤΡΟ Π ΈΣ ΤΩΝ Π Α ΙΔΙΏ Ν

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΜΥΘΟΠΛΑΣΊΑΣ / FEATURE FILMS JURY
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ / DOCUMENTARY FILMS JURY

C H IL DR E N ’ S J UR IE S

Μάξιμος
Αλεξόπουλος /
Maximos
Alexopoulos

Άρτεμις Γαλανάκη / Αντόνι Γκίκα /
Antoni Gkika
Artemis Galanaki

Εμμανουήλ-Γεώργιος Καλογήρου /
EmmanouilGeorgios
Kalogirou

Σοφία Νικολαΐς
Καρακάξη / Sofia
Nikolais Karakaxi

Αντωνία
Μανουσάκη /
Antonia
Manousaki

Δημήτρης Ζέζας
/ Dimitris Zezas

Αφροδίτη
Ζιούβα /
Afroditi Ziouva

Αναστασία
Σαχαρίδου /
Anastasia
Sacharidou

Κετεβάν
Τσακαλίδου /
Ketevan
Tsakalidou

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΡΑΒΕΙΟΥ
«ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ»
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Το βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» της Βουλής των Ελλήνων, απονέμεται σε
ταινία του διαγωνιστικού προγράμματος, η οποία –πέραν της καλλιτεχνικής
της επάρκειας– προάγει με σαφήνεια και πληρότητα τις δημοκρατικές αξίες
που δίνουν περιεχόμενο και ποιότητα στην ανθρώπινη ζωή.
Η επιλογή της ταινίας γίνεται από τριμελή επιτροπή του τηλεοπτικού σταθμού
Βουλή Τηλεόραση, που αποτελούν οι:
The “Human Values Award” of the Hellenic Parliament will be presented to a
film of the competition section which –beyond its artistic merit– promotes
clearly and comprehensively the democratic values that give substance and
quality to human life.
The selection will be made by a three-member committee of the Hellenic
Parliament Television Station comprised of:

ΒΑΣΊΛΗΣ ΔΟΎΒΛΗΣ

Σκηνοθέτης-Παραγωγός,
Σύμβουλος Προγράμματος

Σκηνοθέτης, Προϊστάμενος
Τομέα Προγράμματος

ARIS FATOUROS

VASILIS DOUVLIS

Program Consultant

Program Supervisor

ΆΝΝΑ ΚΟΤΖΙΆ
Υπεύθυνη Νεανικού
Προγράμματος

ANNA KOTZIA
Youth Program Supervisor
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ΆΡΗΣ ΦΑΤΟΎΡΟΣ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / JURIES

HELLENIC PARLIAMENT’S “HUMAN VALUES” AWARD JURY
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΟΚΛΕ

GREEK FILM CLUBS’ ASSOCIATION JURY
Την Κριτική Επιτροπή που θα απονείμει το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους εκ μέρους της
Ομοσπονδίας Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ) αποτελούν οι:
The members of the Jury who will present the Best Feature Film Award of the Greek Film Clubs’
Association (OKLE) are:

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ / JURIES

ΔΗΜΉΤΡΗΣ
KΑΛΑΝΤΊΔΗΣ
Ιστορικός και Κριτικός
Κιν/φου - Πρόεδρος Ο.Κ.Λ.Ε.

DIMITRIS KALANDIDIS
Film historian and critic,
President of OKLE

ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ
ΧΡΗΣΤΊΔΗΣ
Ταμίας ΟΚΛΕ /
Κινηματογραφική
Λέσχη Ύδρας

EVAGGELOS
CHRISTIDIS

Treasurer of OKLE, Hydra
Film Club

ΜΙΡΕΛΛΑ ΛΕΓΑΚΗ
Β´ Αντιπρόεδρος ΟΚΛΕ /
Κ.Λ. Αγ. Παρασκευής

MIRELLA LEGAKI

Second Vice President of
OKLE, Agia Paraskevi Film
Club

ΈΛΛΗ ΜΉΤΣΗ
Μέλος του Δ.Σ.
της ΟΚΛΕ /
Κινηματογραφική
Λέσχη Πεύκης

ELLI MITSI

Member of the Board of
OKLE, Pefki Film Club

ΔΗΜΉΤΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΉΜΟΣ
Αναπληρωτής
Γραμματέας ΟΚΛΕ /
Κινηματογραφική
Λέσχη Πρέβεζας

DIMITRIS PAPADIMOS
Deputy Secretary of
OKLE, Preveza Film Club
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Όλες οι ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος προβάλλονται με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους
All films in competition are subtitled in greek and in english
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΝ COMPETITION
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ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ
IN COMPETITION

61

FICTION
FEATURE FILMS
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ΑΝΤΙΓΌΝΗ
ANTIGONE

ΚΑΝΑΔΆΣ / CANADA, 109', 2019

FICTION Feature Films

Η Αντιγόνη, άριστη μαθήτρια και πρότυπο πολίτη, παραβαίνει τον νόμο,
βοηθώντας τον αδερφό της να δραπετεύσει από τη φυλακή. Ο κλοιός
στενεύει διαρκώς γύρω της, αλλά αυτή ορθώνει το ανάστημά της απέναντι στις αρχές. Η σθεναρή άρνηση της Αντιγόνης να συμβιβαστεί και να
καταπνίξει το προσωπικό περί δικαίου αίσθημα, κερδίζει την υποστήριξη
των συνομηλίκων της. Απορρίπτοντας μια πρόταση που θα εξασφάλιζε
το μέλλον της, η Αντιγόνη επιλέγει την αγάπη και την αφοσίωση στην
οικογένειά της.
A straight-A student and model citizen, Antigone oversteps the law when
she helps her brother escape from prison. The vice-grip tightens around her
as she stands up to authorities. Antigone’s refusal to compromise her personal sense of justice wins the support of her peers. Rejecting the offer
meant to secure her future, Antigone instead chooses love and loyalty to
her family.
SOPHIE DERASPE
Οι εικαστικές τέχνες και η λογοτεχνία την οδήγησαν σε μια καριέρα στο σινεμά. Έκανε
αρκετά περάσματα από το ντοκιμαντέρ, ως διευθύντρια φωτογραφίας ή/και ως σκηνοθέτρια, πριν σκηνοθετήσει την πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας, "Missing
Victor Pellerin" (2006). Επωφελούμενη από τις καλές κριτικές και την πληθώρα προβολών ανά την υφήλιο, συνέχισε το έργο της με την παραγωγή, το 2009, μιας δεύτερης
ταινίας μεγάλου μήκους, του "Vital Signs", η οποία κέρδισε 15 βραβεία σε περίπου 30 διεθνή φεστιβάλ. Το 2015, κυκλοφόρησε η μεγάλου μήκους μυθοπλασίας ταινία της "The
Wolves", νικήτρια του Βραβείου FIPRESCI στο Φεστιβάλ του Τορίνου, και το πρώτο της
μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ "The Amina Profile /A Gay Girl in Damascus", που επελέγη για
το επίσημο διαγωνιστικό πρόγραμμα του Sundance.
It was visual arts and literature that led her to a career in cinema. As director of photography and/or film director, she made several forays into documentary before directing her
first narrative feature film, "Missing Victor Pellerin" (2006). Benefiting from strong reviews
and multiple screenings around the world, her work continued with the production, in
2009, of a second feature film, "Vital Signs", which won 15 awards at some 30 international festivals. In 2015, she released the narrative feature "The Wolves", winner of the FIPRESCI International Critics’ Award in Turin, as well as a first feature documentary, "The Amina
Profile /A Gay Girl in Damascus" in the official competition at the Sundance Film Festival.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Sophie Deraspe
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Sophie Deraspe
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Sophie Deraspe
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Geoffrey Boulangé,
Sophie Deraspe
ΉΧΟΣ / SOUND

Frédéric Cloutier
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Nahéma Ricci,
Nour Belkhiria,
Rawad El-Zein,
Rachida Oussaada,
Antoine Desrochers ,
Paul Doucet,
Hakim Brahimi
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Marc Daigle
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Acpav
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Γαλλικά / French
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

The Seven Last Word
(2019)
A Gay Girl in
Damascus: The Amina
Profile (2015)
The Wolves (2014)
La vie nous arrive
(2012)
La part du déterminisme (2011)
Vital Signs (2009)
Missing Victor Pellerin
(2006)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

16+

ΛΕΓΕ ΜΕ ΚΟΤΣΎΦΙ

CALL ME BLACKBIRD / ЗОВИ МЕНЯ ДРОЗД
Με μια πρώτη ματιά, ο Kostya η "Γάτα" Sukhoveev είναι ένας συνηθισμένος
14χρονος. Δεν τα πολυκαταφέρνει στο σχολείο, οι γονείς του είναι στα
χωρίσματα και ο ίδιος δεν έχει πολλούς φίλους, ώσπου μια μέρα βρίσκει
έναν στο διαδίκτυο...
From the first look Kostya "Cat" Sukhoveev is an ordinary 14-years old boy.
He doesn't do very well at school, his parents are in the middle of a divorce,
and he doesn't have many friends, until one day he finds one online...
PAVEL MIRZOEV
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Pavel Mirzoev
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Valeria Zadereeva,
Pavel Mirzoev
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Evgeniy Koroptsov
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Yriy Trofimov
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Petr Nalich
ΉΧΟΣ / SOUND

Andrey Nikulin
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Ivan Loginov, Valentina
Lyapina, Yulia
Marchenko, Kirill Kjaro
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Yriy Obukhov
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Karo Production
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ρωσικά / Russian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

How I came to be…
(2018)
Tanya (2018)
Vrenya dano (2016)
Zemlyaki (2014)
Tango woman (2013)
Emka Mandel,
Coulbourne Rd, 28
(2011)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

Αποφοίτησε από το Ρωσικό Κρατικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου Gerasimov (VGIK), το
2008. Εργάστηκε ως ντοκιμαντερίστας για 8 χρόνια και στη συνέχεια πέρασε στη
μυθοπλασία. Το ''Να με λέτε Κοτσύφι'' είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του.
Graduated from VGIK (Russian State University of Cinematography) in 2008. Worked as a
documentary filmmaker for 8 years and then switched to feature film. "Call me blackbird"
is his second full-length feature.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΡΩΣΊΑ / RUSSIA, 93', 2020
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DANIEL '16
DANIEL '16

ΕΛΛΆΔΑ / GREECE, 101', 2020

Τον Daniel, έναν Γερμανό έφηβο, τον στέλνουν στην Ελλάδα για να εκτίσει
την ποινή του σε μια σωφρονιστική κοινότητα ανήλικων. Εκεί, σ' ένα εγκαταλελειμμένο χωριό στις όχθες του Έβρου, στα σύνορα με την Τουρκία,
θα βιώσει πρωτόγνωρα συναισθήματα και θα κληθεί να απαντήσει σε
δύσκολα διλήμματα. Η τελική του απόφαση θα εκπλήξει τους πάντες.
Daniel, a German teenager, is sent to Greece, in a juvenile offender community, to serve his sentence. There, in an abandoned village of Evros river area,
near the border with Turkey, he experiences unprecedented emotions and
has to solve difficult dilemmas... His final decision will surprise everyone.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

DIMITRIS KOUTSIABASAKOS

FICTION Feature Films

Σπούδασε σκηνοθεσία κινηματογράφου και τηλεόρασης στο Ρωσικό Κρατικό Ινστιτούτο
Κινηματογράφου Gerasimov (V.G.I.K), στην Μόσχα. Έχει σκηνοθετήσει ντοκιμαντέρ, τηλεοπτικές σειρές, μικρού και μεγάλου μήκους ταινίες για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Έργα του έχουν αποσπάσει εθνικά αλλά και διεθνή βραβεία.
He studied film and TV direction at V.G.I.K, Moscow. He has directed documentaries, TV
series, short and feature films for cinema and television. His works have received national
and international awards.

Dimitris Koutsiabasakos
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Dimitris Koutsiabasakos,
Glykeria Patramani,
Panayotis Christopoulos
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Yannis Fotou
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Christos Giannakopoulos
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Vangelis Fampas
ΉΧΟΣ / SOUND

Christos Goussios,
Dimitris Athanasopoulos
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Nikolas Kisker,
Alexander Liakopoulos
Buchholz, Filopateer
Adel Hafiz Anas Mogras,
Vassilis Koukalani
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Costas Lambropoulos,
Giorgos Kyriakos
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

View Master Films, View
Master Films
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ελληνικά, Γερμανικά,
Αραβικά / Greek,
German, Arabic
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

The weavers (2020)
Heracles, Acheloos and
Mesochora (2019)
Yannis Kastritsis- The
man and his shadow
(2017)
Silent Witness (2016)
Becoming an actor
(2014)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

ΝΤΕΛΦΊΝ

DELFIN / DELFÍN

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Gaspar Scheuer
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Gaspar Scheuer
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Guillermo Saposnik
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Anabela Lattanzio
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Ezequiel Menalled

Η ζωή δεν είναι εύκολη για τον Ντελφίν, ένα 11χρονο αγόρι, που ζει μόνο
με τον πατέρα του στα χέρσα και λασπωμένα περίχωρα μιας μικρής πόλης
στην επαρχία του Μπουένος Άιρες. Κατά τη διάρκεια της βδομάδας, ο
Ντελφίν ξυπνάει νωρίς κάθε πρωί για να πάει στη δουλειά, αποκοιμιέται
στην τάξη, πάει να μαζέψει βατράχια με τους φίλους του, κατασκοπεύει
μια νεαρή δασκάλα, για την οποία νιώθει μια απροσδιόριστη έλξη που δεν
μπορεί να κατανοήσει και εν τη απουσία του πατέρα του αναγκάζεται να
αντιμετωπίσει ξανά και ξανά τον χρεοσυλλέκτη, που απειλεί με έξωση. Μα
πάνω απ' όλα ο Ντελφίν θέλει να συμμετάσχει στην παιδική ορχήστρα που
σχηματίζεται στο γειτονικό χωριό και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του
για να εμφανιστεί στην ακρόαση.
Life isn’t easy for Delfín, an 11-year-old boy who lives alone with his father in
the barren, muddy outskirts of a Buenos Aires province small town. Over a
week, Delfín wakes up early every morning to go to work, falls asleep in class,
goes fishing frogs with friends, spies on a young teacher for whom he feels
a fascination that can hardly understand, and in the absence of his dad faces
again and again the collector who threatens an imminent eviction. But above
all things, Delfín wants to participate in a Children's Orchestra that is being
formed in a neighboring village and he will do the impossible to show up for
the audition.

ΉΧΟΣ / SOUND

Facundo Girón

GASPAR SCHEUER

ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Έχει κάνει σχεδιασμό ήχου για περισσότερες από 50 ταινίες. Το 2007 έκανε πρεμιέρα στο
Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Μπουένος Άιρες (BAFICI) η μεγάλου
μήκους ταινία του "El desierto negro", η οποία νωρίτερα είχε κερδίσει το Βραβείο του
Ταμείου για τον Πολιτισμό της Πόλης του Μπουένος Άιρες. Το 2013 έκανε πρεμιέρα η
μεγάλου μήκους ταινία του "Samurai", για την οποία ο ίδιος τιμήθηκε με το Βραβείο DAC
για τον καλύτερο Αργεντίνο σκηνοθέτη. Το 2014 απέσπασε το Εθνικό Βραβείο Πολιτισμού
του Έθνους για το σενάριο του "Samurai".
He has worked as Sound Designer in more than 50 films. In 2007 he premiered the feature
film "El desierto negro" at the BAFICI International Competition, after winning the Culture
Fund Award of the City of Buenos Aires. In 2013 he premiered the feature film "Samurai",
which was distinguished with the DAC award for the best Argentine director. In 2014 he
received the National Prize of Culture of the Nation for the screenplay of "Samurai".

Valentino Catania,
Cristian Salguero, Paula
Reca, Marcelo Subiotto
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Juan Pablo Miller
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Tarea Fina
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ισπανικά / Spanish

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ / ARGENTINA, 87', 2019

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Samurai (2012)
El desierto negro
(2007)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

65

9+

66

ΤΟ ΣΠΙΤΙΚΌ ΜΑΣ

THE HOUSE OF US / 우리집
ΝΌΤΙΑ ΚΟΡΈΑ / SOUTH KOREA, 93', 2019

FICTION Feature Films

Η Ha-na είναι ένα 12χρονο κορίτσι. Ανησυχεί πολύ για τους γονείς της, που
καθημερινά μαλώνουν. Μια μέρα, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών
διακοπών, η Ha-Na συναντάει δύο αδελφούλες, τη Yoo-Mi και τη Yoo-Jin.
Αυτές έχουν άλλο πρόβλημα, η οικογένεια τους διαρκώς μετακομίζει. Τα
τρία κορίτσια γίνονται καλές φίλες και μοιράζονται τους προβληματισμούς
τους. Για να προστατεύσουν τα σπιτικά τους, είναι έτοιμες να πάρουν
ρίσκα.
Ha-Na is a 12-year-old girl. She worries about her parents, who argue every
day. One day, during summer vacation, Ha-Na meets sisters Yoo-Mi and YooJin. Yoo-Mi and Yoo-Jin do not like the fact that their family moves frequently.
The three girls become friends and talk about their worries. To protect their
own home, they are willing to take risks.
YOON GA-EUN
Σκηνοθέτρια και σεναριογράφος από τη Νότια Κορέα, γεννημένη το 1982. Αποφοίτησε
από το τμήμα Ιστορίας του Πανεπιστημίου Sogang της Σεούλ και συνέχισε τις σπουδές
της στη Σχολή Κινηματογράφου, Τηλεόρασης και Πολυμέσων του Εθνικού Πανεπιστημίου
Τεχνών της Νότιας Κορέας. Στις ταινίες της πραγματεύεται τις ιστορίες παιδιών και νέων
ανθρώπων. Η πρώτη δουλειά με την οποία άφησε το στίγμα της ήταν το "Guest" (2011),
με το οποίο κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας του 34ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ταινιών
Μικρού Μήκους του Clermont-Ferrand. Η πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία, "The world of
us" (2016), έκανε πρεμιέρα στην Berlinale και απέσπασε πολλά βραβεία διεθνώς.
She is a South Korean film director and script writer born in 1982. She graduated from
History Department at Sogang University and continued her graduate studies at the
School of Film, TV & Multimedia at Korea National University of Arts. Her films explore the
stories of young children and youth. The first work that she began to make a mark is
"Guest" (2011), which won the grand prix at the 34th Clermont-Ferrand International Short
Film Festival in 2012. Her dedut feature film, "The world of us" (2016), premiered at Berlinale and won various awards worldwide.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Yoon Ga-Eun
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Yoon Ga-Eun
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Kim Ji-Hyun
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Park Se-Young
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Yonrimog
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Kim Na-Yeon, Kim Sia,
Joo Ye-Lim
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Kim Ji-Hye
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

ATO Productions
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Κορεατικά / Korean
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

The world of us (2016)
Sprout (2013)
Guest (2011)
Proof (2010)
The Taste of Salvia
(2009)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

9+

ΟΙ ΜΙΚΡΟΊ ΛΎΚΟΙ
LOS LOBOS

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Samuel Kishi Leopo
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Samuel Kishi Leopo,
Sofía Gómez Córdova,
José Luis Briones
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Octavio Arauz
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Yordi Capó, Carlos
Espinoza Benítez,
Samuel Kishi Leopo
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Kenji Kishi Leopo
ΉΧΟΣ / SOUND

Mario Martínez Cobos
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Martha Reyes Arias,
Maximiliano Nájar
Márquez, Leonardo
Nájar Márquez

Δυο μικρά αδερφάκια, ο Max και ο Leo, έχουν μόλις περάσει, μαζί με τη
μητέρα τους Lucia, τα σύνορα από το Μεξικό προς τις ΗΠΑ, σε αναζήτηση
μιας καλύτερης ζωής. Δεν τους είναι, όμως, καθόλου εύκολο να βρουν την
περπατησιά τους στη νέα τους πατρίδα. Όσο περιμένουν τη Lucia να επιστρέψει απ' τη δουλειά, τα παιδιά κατασκευάζουν με τις ζωγραφιές τους
ένα φανταστικό σύμπαν και σκέφτονται την υπόσχεση της μαμάς τους ότι
θα πάνε στη Ντίσνεϋλαντ, στη δική τους Γη της Επαγγελίας. Ο σκηνοθέτης
Samuel Kishi Leopo χτίζει πάνω στις εμπειρίες της δικής του παιδικής ηλικίας και αφηγείται μια ιστορία μετανάστευσης εκρηκτικά επίκαιρη.
Along with their mother Lucia, the brothers Max and Leo have just crossed
the border from Mexico into the United States in search of a better life. But
it is not easy for them to gain a foothold in their new home country. While
waiting for Lucia to return from work, the kids build an imaginary universe
with their drawings and think about mom's promise of going to “Disneyland”, their land of dreams. Director Samuel Kishi Leopo draws upon his own
childhood experiences and tells an emigration story of current explosiveness.
SAMUEL KISHI LEOPO
Σπούδασε Εικαστικές Τέχνες στο Πανεπιστήμιο της Γκουνταλαχάρα. Ταινίες του έχουν
επιλεγεί σε περισσότερα από 100 διεθνή φεστιβάλ, συμπεριλαμβανομένων του Clermont
Ferrand και της Berlinale (Generation Kplus). Έχει κερδίσει το βραβείο Silver Eye στο Φεστιβάλ της Μορέλια και το βραβείο Ariel της Μεξικανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, για
τη μικρού μήκους ταινία του "Mari Pepa". Η μεγάλου μήκους ταινία του "Somos Mari Pepa"
είχε τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Ariel.
He studied Visual Arts in Guadalajara's University. His work has been selected in more than
100 international film festivals, including Clermont Ferrand and the Berlinale (Generation
Kplus). He won the Silver Eye in Morelia International Film Festival and the Mexican Film
Academy Ariel award for his short film "Mari Pepa". His film "Somos Mari Pepa" had three
Ariel nominations.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΜΕΞΙΚΌ / MEXICO, 94', 2019

ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Inna Payán Stoupignan
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Animal de Luz Filmes
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ισπανικά, Αγγλικά,
Καντονέζικα / Spanish,
English, Cantonese
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Juglares del Gol (2016)
Somos Mari Pepa
(2014)
Mari Pepa (2011)
Acerca del drama de
los calcetines (2010)
Luces negras (2009)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

67

6+

68

ΛΟΥΝΆΝΑ, ΈΝΑ ΓΙΑΚ ΜΕΣ ΣΤΗΝ ΤΆΞΗ
LUNANA: A YAK IN THE CLASSROOM
ΜΠΟΥΤΆΝ / BHUTAN, 109', 2019

FICTION Feature Films

Ένας νεαρός δάσκαλος στο σύγχρονο Μπουτάν, ο Ugyen, παραμελεί τα
καθήκοντά του, αφού ετοιμάζεται να φύγει στην Αυστραλία για να γίνει
τραγουδιστής. Οι προϊστάμενοί του τον στέλνουν, υπό μορφή τιμωρίας, στο
πιο απομακρυσμένο σχολείο του κόσμου, στο χωριό Λουνάνα. Μετά από
οκτώ ημέρες εξαντλητικής πεζοπορίας μόνο για να φτάσει στο χωριό, συνειδητοποιεί ότι πρέπει να αποχαιρετήσει τις δυτικότροπες ανέσεις του. Στη
Λουνάνα δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε σχολικά βιβλία, ούτε καν μαυροπίνακας. Κι ενώ ετοιμάζεται να παραιτηθεί και να φύγει, οι δυσκολίες της
καθημερινότητας των θαυμάσιων μαθητών του αρχίζουν να τον συγκινούν
και η απίστευτη πνευματική δύναμη των χωρικών αρχίζει να τον αλλάζει.
A young teacher in modern Bhutan, Ugyen, shirks his duties while planning
to go to Australia to become a singer. As a reprimand, his superiors send him
to the most remote school in the world, in a village called Lunana. He finds
himself exiled from his Westernized comforts after an arduous 8 day trek just
to get there. There he finds no electricity, no textbooks, not even a blackboard. He wants to quit and go home, but he begins to learn of the hardship
in the lives of the beautiful children he teaches, and begins to be transformed through the amazing spiritual strength of the villagers.
PAWO CHOYNING DORJI
Συγγραφέας, φωτογράφος και κινηματογραφιστής από το Μπουτάν. Στο χώρο του κινηματογράφου μπήκε το 2012, όταν εργάστηκε ως βοηθός του Khyentse Norbu στην ταινία
του "Vara: A Blessing". Το 2016, έκανε την παραγωγή της αναγνωρισμένης από την κριτική
μπουτανέζικης μεγάλου μήκους ταινίας "Hema Hema: Sing me a song while I wait", που
έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 69ο Φεστιβάλ του Λοκάρνο και αργότερα απέσπασε Ειδική Μνεία στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Το "Λουνάνα, Ένα γιακ μες
στην τάξη" αποτελεί το σκηνοθετικό του ντεμπούτο.
He is a writer, photographer and filmmaker from Bhutan. His introduction to film came in
2012 when he worked as Khyentse Norbu's assistant for the later's feature; "Vara: A Blessing". In 2016 he produced the critically acclaimed Bhutanese feature. The film had its world
premiere at the 69th Festival del film Locarno and went on to win the Special Mention at
the 2016 Toronto International Film Festival. "Lunana: A Yak in the Classroom" is his Directorial debut.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Pawo Choyning Dorji
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Pawo Choyning Dorji
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Jigme Tenzing
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Ku Hsiao-Yun
ΉΧΟΣ / SOUND

Duu-Chih Tu
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Sherab Dorji, Ugyen
Norbu Lhendup, Kelden
Lhamo Gurung, Pema
Zam
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Pawo Choyning Dorji,
Steven Xiang,
Stephanie Lai, Jia
Honglin
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Dangphu Dingphu:a 3
pigs Production
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ντζόνγκα / Dzongkha
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

9+

ΌΣΚΑΡ ΚΑΙ ΛΊΛΙ

OSKAR AND LILLI / EIN BISSCHEN BLEIBEN WIR NOCH

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Arash T. Riahi
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Arash T. Riahi
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Enzo Brandner
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Julia Drack, Stefan
Bechinger
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Δύο προσφυγόπουλα από την Τσετσενία, ο 8χρονος Όσκαρ και η 13χρονη
Λίλι, που ζουν τα τελευταία έξι χρόνια στην Αυστρία, πρόκειται να απελαθούν μαζί με τη μητέρα τους. Η απόπειρα αυτοκτονίας της τελευταίας έχει
ως αποτέλεσμα τη βραχυπρόθεσμη αναβολή της απέλασης, αλλά σημαίνει
και τον αναγκαστικό χωρισμό της οικογένειας. Η ελπίδα των παιδιών ότι
θα ξαναενωθούν με τη μητέρα τους τροφοδοτείται από την αγάπη του
ενός για το άλλο και παρακάμπτει όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια με
πάθος και ποιητικότητα. Μια γλυκόπικρη οδύσσεια, που αποκαλύπτει ότι
κάποιες φορές για να επιζήσεις χρειάζεται να ερμηνεύσεις τον κόσμο γύρω
σου με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.
The Chechen refugee kids Oskar (8) and Lilli (13), who have been living in
Austria for six years, are about to be deported along with their mother. When
their mother attempts suicide it results in the short-term suspension of the
deportation – but also in the forced separation of the family. The children’s
hope that they will be reunited with their mother is nourished by their love
for each other and challenges all bureaucratic obstacles with passion and
poetry. A bitter-sweet odyssey about the many ways of perceiving the world
around you in order to survive.

Karwan Marouf

ARASH T. RIAHI

ΉΧΟΣ / SOUND

Γεννήθηκε το 1972 στο Ιράν, μετανάστευσε όμως, παιδί ακόμη, το 1982 στην Αυστρία.
Σπούδασε Κινηματογράφο και Τέχνες στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης και στη συνέχεια
συνεργάστηκε ως ανεξάρτητος επαγγελματίας με το νεανικό τμήμα της δημόσιας τηλεόρασης της Αυστρίας. Το 1997 ίδρυσε την εταιρεία παραγωγής Golden Girls Filmproduktion.
Με το σύνολο της δουλειάς του έχει κερδίσει περισσότερα από 80 διεθνή βραβεία. Από
το 2010 εργάζεται και ως σύμβουλος δραματουργίας στα κινηματογραφικά workshops
SOURCES 2, DOC-Incubator και Berlinale Talents. Από το 2013 διδάσκει στην Ακαδημία
Κινηματογράφου της Βιέννης.
Born 1972 in Iran, moved to Austria as a child in 1982. Studied Film and the Arts at the University of Vienna, worked then as a freelancer in the youth and art department of the Austrian TV. Founded in 1997, the film and media production company Golden Girls Filmproduktion. His body of work won more than 80 international awards. Since 2010 he is also
working as a dramatic advisor for SOURCES 2, DOC-Incubator and Berlinale Talents. Since
2013 he teaches at the Vienna filmacademy.

Atanas Tcholakov
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Leopold Pallua, Rosa
Zant, Christine
Ostermayer
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Veit Heiduschka,
Michael Katz
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Wega Film
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΑΥΣΤΡΊΑ / AUSTRIA, 102', 2020

Γερμανικά / German
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

9+
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Kinders (2016)
Everyday Rebellion
(2013)
That Has Been
Bothering Me the
Whole Time (2013)
Everything will not be
fine (2012)
This Human World
(2012)
For a Moment, Freedom
(2008)
Exile Family Movie
(2006)
The Souvenirs of Mr. X
(2004)

70

ΠΟΎΛΜΑΝ
PULLMAN
ΙΣΠΑΝΊΑ / SPAIN, 80', 2019

"Ένας Κόσμος να τον ανακαλύψεις"
Η πρώτη μέρα των καλοκαιρινών τους διακοπών επιφυλάσσει για δυο
παιδιά, τον Daren και τη Nadia, μια απρόσμενη εμπειρία ζωής. Σε μια βολτα
τους από το συγκρότημα διαμερισμάτων Pullman, όπου ζουν, ως μια διάσημη για την νυχτερινή της ζωή περιοχή της Πάλμα ντε Μαγιόρκα, θα έχουν
μια σειρά συναντήσεων με πρόσωπα που θα τους σημαδέψουν ανεξίτηλα.
“A World to discover”
Two kids, Daren and Nadia, experience an unexpected journey about life on
their first day of their summer holidays. From the Pullman apartments, where
they live, to a famous nightlife area in Palma de Mallorca, they encounter
various characters that will influence them forever.

FICTION Feature Films

TONI BESTARD
Γεννήθηκε στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα το 1973. Τρεις υποψηφιότητες για Βραβείο Γκόγια,
200 βραβεία και περισσότερες από 500 επίσημες επιλογές σε φεστιβαλικά προγράμματα
λειτουργούν ως διαπιστευτήρια για τον Ισπανό σκηνοθέτη, του οποίου η πρώτη ταινία
μεγάλου μήκους μυθοπλασίας ήταν το "The Perfect Stranger" (2012), με πρωταγωνιστή
τον Ιρλανδό ηθοποιό Colm Meaney, με την οποία συμμετείχε σε πολλά σημαντικά φεστιβάλ παγκοσμίως (Seminci, Busan Film Festival, Shanghai Film Festival, Palm Springs Film
Festival and Galway Film Fleadh). Το 2015 κυκλοφόρησε το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ
του "I Am Your Father", σε συσκηνοθεσία με τον Marcos Cabotá, το οποίο έκανε πρεμιέρα
στο Φεστιβάλ του Sitges και ήταν υποψήφιο για το Βραβείο Γκόγια Καλύτερου Ντοκιμαντέρ, ενώ βρήκε και παγκόσμια διανομή μέσω του Netflix. Το "Pullman" είναι η τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του (δεύτερη μυθοπλασίας). Από το 2016 είναι μέλος της Ακαδημίας
Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών της Ισπανίας.
He was born in Palma de Mallorca in 1973. Three nominations for Goya Awards, 200 awards
and more than 500 official selections endorse this spanish director whose first fiction feature film was "The Perfect Stranger" (2012), starring Irish actor Colm Meaney, that participated in festivals such as Seminci (Valladolid), Busan Film Festival, Shanghai Film Festival,
Palm Springs Film Festival and Galway Film Fleadh, among others. In 2015 he released the
feature documentary "I Am Your Father", co-directed with Marcos Cabotá, which was premiered at Sitges Film Festival and nominated for a Goya Award for Best Documentary, as
well as sold worldwide to Netflix. "Pullman" is his third feature film (the second fiction
film). Since 2016 he's a member of the Spanish Academy of Cinematographic Arts and
Sciences.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Toni Bestard
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Arturo Ruiz Serrano,
Toni Bestard
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Edu Biurrun
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Toni Bestard
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Tolo Prats
ΉΧΟΣ / SOUND

Miquel Llinás
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Keba Diedhou, Alba
Bonnin Østrem, Monika
Kowalska
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Miquel Verd
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Singular Audiovisual
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ισπανικά / Spanish
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Background (2018)
El Sueño Efímero (2017)
Talia (2017)
I am your father (2015)
Foley Artist (2013)
El perfecto desconocido (2012)
Intercanvi (2010)
El anónimo Caronte
(2007)
Equipajes (2006)
Niño vudú (2004)
El viaje" (2002)
Gatos” (2001)
Sólo por un tango
(2000)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

ΑΔΕΡΦΈΣ: ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΊΡΙ ΠΟΥ ΒΡΉΚΑΜΕ ΤΙΣ
ΥΠΕΡΔΥΝΆΜΕΙΣ ΜΑΣ

SISTERS: THE SUMMER WE FOUND OUR SUPERPOWERS / TOTTORI! SOMMEREN VI VAE ALENE

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Silje Salomonsen, Arild
Østin Ommundsen
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Silje Salomonsen, Arild
Østin Ommundsen
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Arild Østin Ommundsen
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Arild Østin Ommundsen, Reidar Ewing
μουσική / music
Thomas Dybdahl
ΉΧΟΣ / SOUND

Gisle Tveito
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Vega Østin, Billie Østin,
Thomas Skjørestad,
Nina Ellen Ødegård,
Oddgeir Thune, Mette
Arnstad, Kristoffer Joner

Η 9χρονη Vega και η 5χρονη αδερφή της, η Billie, ξεκινούν για μια ολονύχτια πεζοπορία στα νορβηγικά δάση. Η πολυαναμενόμενη εκδρομή είναι
γεμάτη όμορφες περιπέτειες και ευχάριστες στιγμές, ως τη στιγμή που ο
μπαμπάς πέφτει σε μια χαράδρα και τραυματίζει τον αστράγαλό του. Ανήμπορος να κινηθεί, ζητάει από τη Vega και την Billie να φέρουν βοήθεια.
Vega (9) and her wild sister Billie (5) are going on an overnight outdoors hike
in the Norwegian woods. The anticipated trip is full of sweet adventures and
happy moments until Dad falls into a mountain crack and twists his ankle.
Unable to move he asks Vega and Billie to get help.
ARILD ØSTIN OMMUNDSEN
Έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο σε μεγάλου μήκους ταινία με την επιτυχημένη κωμωδία "Mongoland" το 2001, και ακολούθησε το surf drama "Monsterthursday" (με συμμετοχή στο Sundance το 2005). Το "It's Only Make Believe" (2013) είχε δέκα υποψηφιότητες
στα εθνικά βραβεία της Νορβηγίας και το "Now It’s Dark" (2018) επιβεβαίωσε ότι είναι
ένας από τους πιο ενδιαφέροντες δημιουργούς στη Σκανδιναβία.
He debuted in feature films with comedy hit "Mongoland" in 2001, and followed with surf
drama "Monsterthursday" (Sundance, 2005). "It's Only Make Believe" (2013) was nominated for ten national film awards and "Now it’s Dark" (2018) confirmed his standing as one
of the most interesting auteurs in Scandinavia

SILJE SALOMONSEN
Πρωτοεμφανιζόμενη ως σκηνοθέτρια, έμπειρη όμως ηθοποιός, καθώς είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους στα "It's Only Make Believe" και "Now It’s Dark" του συσκηνοθέτη της και
στο "The Domestique" του Jannicke S. Jacobsen.
She is a debut director, and has a background in acting, playing the lead in "It's Only Make
Believe" and "Now It’s Dark" in addition to Jannicke S. Jacobsen’s "The Domestique".

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΝΟΡΒΗΓΊΑ / NORWAY, 77', 2020

ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Gary Cranner
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Chezville
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Νορβηγικά /
Norwegian

Arild Østin Ommundsen
Now It's Dark (2018)
Oljeunge (2016)
It's Only Make Believe
(2013)
Knerten in Trouble
(2011)
Rottenetter (2009)
Plis (2008)
Monsterthursday
(2004)
Hjemsøkt (2003)
Mongoland (2001)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+

71

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

72

ΓΙΟΣ-ΜΆΝΑ

SON-MΟTHER / PESAR-MADAR
ΙΡΆΝ-ΤΣΕΧΊΑ / IRAN-CZECH REPUBLIC, 102', 2019

FICTION Feature Films

Η Leila είναι μια ανύπαντρη, εργαζόμενη μητέρα δύο παιδιών στο ταλαιπωρημένο από τις διεθνείς κυρώσεις Ιράν. Το εργοστάσιο στο οποίο εργάζεται περνάει κρίση και οι θέσεις εργασίας είναι επισφαλείς. Ο Kazem, ο
οδηγός του εργοστασίου, κάνει πρόταση γάμου στη Leila, αλλά αυτή διστάζει να αποδεχθεί τους όρους του. Ο Kazem έχει μια κόρη στην ηλικία του
12χρονου γιου της, του Amir, και σύμφωνα με την παράδοση είναι κατακριτέο ένα νεαρό κορίτσι να συγκατοικεί με τον ετεροθαλή αδερφό του,
οπότε ο Kazem ζητάει από τη Leila να μην φέρει μαζί της το γιο της, μέχρι
να παντρέψει αυτός την κόρη του. Μετά την απόλυσή της, η Leila αποφασίζει να μείνει με τον Kazem και να αφήσει τον Amir σ' ένα οικοτροφείο,
εωσότου βρει τρόπο να δρομολογήσει την επιστροφή του. Μερικούς μήνες
αργότερα, ο Amir το σκάει και συναντάει τον Kazem, ο οποίος του ζητάει
να σκεφτεί το μέλλον της οικογένειάς του. Ο Amir πρέπει να αποφασίσει.
Leila is a single working mom of two, living in sanctions-gripped Iran. The
factory she works at faces a crisis and jobs are at stake. Kazem, the factory
bus driver, proposes marriage to Leila, but she hesitates to accept his conditions. Kazem has a daughter the same age as her 12-year-old son, Amir,
and since tradition frowns upon a young girl sharing a household with her
stepbrother, Kazem tells Leila not to bring her son until he marries his daughter off. After Leila is fired from her job, she makes the decision to stay with
Kazem and leave Amir in the care of a boarding school, until she figures out
how to manage his return. After a few months, Amir tries to escape and on
the run faces Kazem, who asks him to think about his family’s future. Amir
has to decide.
MAHNAZ MOHAMMADI
Γεννήθηκε στην Τεχεράνη. Είναι σκηνοθέτρια, ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών. Έχει σκηνοθετήσει τα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους "Women Without
Shadows" (2003) και μεγάλου μήκους "Travelogue" (2010). Το "Γιος-Μάνα" είναι η πρώτη
της ταινία μεγάλου μήκους μυθοπλασίας.
She was born in Tehran. She is a filmmaker, actor, and women's rights activist. She has directed the short documentary "Women without Shadows" (2003) and the feature documentary "Travelogue" (2010). "Son-Mother" is her fiction feature debut.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Mahnaz Mohammadi
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Mohammad Rasoulof
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Askhan Askhani
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Mohammadreza Muini
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Amir Molookpour
ΉΧΟΣ / SOUND

Ensieh Maleki, Hasan
Shabankareh
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Raha Khodayari, Mahan
Nasiri, Reza Behboodi,
Shiva Ordooie, Maryam
Boubani
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Kaveh Farnam,
Mohammad Rasoulof,
Farzad Pak
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Europe Media Nest,
Filminiran
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Φαρσί / Farsi
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Travelogue (2010)
Women without
Shadows (2003)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

ΕΠΑΝΑΣΤΆΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΎ

SUMMER REBELS / LETNÍ REBELI

Ο Jonas είναι ενθουσιασμένος που θα περάσει τις καλοκαιρινές διακοπές
παρέα με τον παππού του και ελπίζει να μείνει μαζί του για πάντα. Αλλά ο
παππούς Bernard έχει αλλάξει. Μετά τη συνταξιοδότηση του, η ζωή του
έχει εκτροχιαστεί. Ο Jonas θέλει πίσω τον παλιό καλό παππού του, αυτό
όμως δεν θα 'ναι και τόσο εύκολο.
Jonas is excited to spend the summer holidays with his grandpa and hopes
to stay there forever. But Grandpa Bernard has changed. Since he retired,
his life has been going off the rails. For Jonas, getting his old grandfather
back won’t be so easy.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Martina Saková
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Sülke Schulz, Martina
Saková
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Jieun Yi
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Martin Herold
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Paul Eisenach
ΉΧΟΣ / SOUND

Laura Matissek
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Eliáš Vyskočil, Pavel
Nový, Liana Pavlíková,
Kaya Marie Möller, Szidi
Tobias, Jana Oľhová

MARTINA SAKOVÁ
Σπούδασε Σκηνοθεσία Κινηματογράφου στην Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών VSMU της
Μπρατισλάβας και παρακολούθησε μαθήματα στην Ανωτάτη Σχολή Κινηματογράφου και
Τηλεόρασης του Πότσνταμ. Το 2007, ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής Projector23
στο Βερολίνο. Οι "Επαναστάτες του καλοκαιριού" είναι η πρώτη της μεγάλου μήκους
ταινία μυθοπλασίας.
She studied film direction at Film Academy VSMU in Bratislava in Slovakia and as a guest
student at the Film Academy HFF in Potsdam. In 2007 she established own production
company Projector23 in Berlin. "Summer Rebels" is her feature debut.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΣΛΟΒΑΚΊΑ-ΓΕΡΜΑΝΊΑ / SLOVAKIA-GERMANY, 92', 2020

ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Martin Kleinmichel,
Katarína Krnáčová
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Martin Kleinmichel,
Katarína Krnáčová
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Σλοβαικά / Slovakian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Neighbours (2014)
Little Hanoi (2013)
Heavy mental (2012)
Little warriors (2005)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

73

9+

74

ΤΟ ΤΡΈΝΟ ΕΚΕΊΝΗΣ ΤΗΣ ΝΎΧΤΑΣ
THAT NIGHT'S TRAIN / GHATAR-E AN SHAB
ΙΡΆΝ / IRAN, 85', 2019

Μια δασκάλα, που ασχολείται και με τη συγγραφή, θέλει να γράψει το
καινούργιο της μυθιστόρημα σε συνεργασία με τους μαθητές της. Είναι η
ιστορία ενός μικρού κοριτσιού, που έχει χάσει τη μητέρα του και αποζητώντας την αγάπη στρέφεται στη δασκάλα του.
A primary school teacher, meantime a novelist, wants to write her new story
with the help of her students. The story is about a little girl who has lost her
mother and her heart lies in the love of a school teacher.
HAMIDREZA GHOTBI

FICTION Feature Films

Ηθοποιός και σκηνοθέτης θεάτρου γεννημένος στην Τεχεράνη το 1961. Έχει σπουδές Παραστατικών Τεχνών. Έχει γράψει και σκηνοθετήσει αρκετές μικρού μήκους ταινίες. "Το
τρένο εκείνης της νύχτας" είναι η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του.
He is an actor and stage director born in Tehran in 1961. He is a Performing Arts graduate. He
has written and directed several short films. "That night's train" is his second feature film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Hamidreza Ghotbi
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Hamidreza Ghotbi,
Behrouz Reshad
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Mohammad Rasouli
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Hassan Hassandoust,
Nima Hassandoust
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Saeed Ansari
ΉΧΟΣ / SOUND

Hossein Bashash
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Afshin Hashemi, Siamak
Safari, Maryam Boubani,
Behnaz Naderi, Ailin
Rashidian
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Behrouz Reshad
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Farabi Cinema
Foundation
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Φαρσί / Farsi
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Jameh Dara n (2015)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

9+

WHEN HITLER STOLE PINK RABBIT
ALS HITLER DAS ROSA KANINCHENSTAHL

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Caroline Link
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Anna Brüggemann,
Caroline Link
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Bella Halben
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Patricia Rommel
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Volker Bertelmann
ΉΧΟΣ / SOUND

Oswald Schwander,
Roman Schwartz
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Riva Krymalowski, Carla
Juri, Oliver Masucci,
Justus von Dohnányi,
Marinus Hohmann
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Jochen Laube, Fabian
Maubach
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Η 9χρονη Anna δεν είναι σίγουρη ποιος ακριβώς είναι αυτός ο Χίτλερ. Αλλά,
όταν μια μέρα εξαφανίζεται ξαφνικά ο ίδιος της ο πατέρας, συνειδητοποιεί ότι
ο άνδρας από τις αφίσες ετοιμάζεται να αλλάξει ολόκληρη την Ευρώπη, ξεκινώντας από τον δικό της μικρόκοσμο. Αναγκάζεται να ξεριζώσει την ίδια της
την ύπαρξη. Η Anna και η οικογένειά της φεύγουν εσπευσμένα από τη Γερμανία,
αφήνοντας πίσω τους ακόμη και το αγαπημένο της λούτρινο ροζ κουνέλι. Τώρα
η Anna πρέπει να διαχειριστεί τη ζωή στην εξορία, αγνοώντας τη γλώσσα, τις
συνήθειες, τους τρόπους και νοσταλγώντας τους φίλους και τους αγαπημένους
της. Όμως η Anna μεγαλώνει, κάνει καινούργιους φίλους και μαθαίνει να αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Έτσι, όταν η οικογένειά της χρειάζεται να μεταναστεύσει ξανά, αυτή είναι βέβαιη ότι μπορεί να καταφέρει τα πάντα.
Nine-year-old Anna is not sure who Hitler is. But when her own father goes
missing one day, she comes to realize that the man on the posters is about
to change the whole of Europe – starting with her own small life. She is
forced to uproot her entire existence. Anna and her family hastily flee Germany, leaving even her favorite stuffed pink rabbit behind. From now on
Anna encounters life in exile, not speaking the language, not knowing customs and manners, missing her friends and loved ones. Yet Anna grows up,
finds new friends, and learns to take responsibility. So when her family has
to move away yet again, she is certain she can do anything.
CAROLINE LINK
Είναι μια από τις πιο διάσημες Γερμανίδες κινηματογραφίστριες. Κατά τη διάρκεια της
λαμπρής της καριέρας, που εκτείνεται σε περισσότερες από δύο δεκαετίες, έχει κερδίσει
πολλές διεθνείς διακρίσεις για το έργο της, μεταξύ των οποίων αρκετές υποψηφιότητες
στα Όσκαρ αλλά και μία νίκη, αφού το 2003 βραβεύτηκε με το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας για το "Πουθενά στην Αφρική". Η βράβευσή της αυτή εγκαινίασε μια
νέα εποχή αναγνωρισιμότητας και ζωτικότητας για το γερμανικό σινεμά, ενώ η ίδια με το
έργο της συνεχίζει να συγκινεί το κοινό διεθνώς.
She is one of Germany’s most celebrated filmmakers. Throughout her illustrious career that
spans more than two decades, she has received international accolades for her work including multiple Academy Award nominations, and an Oscar win for Best Foreign Feature in 2003
for "Nowhere in Africa ". Her Oscar win helped usher in a new era of visibility and vitality for
German cinema and her work continues to captivate audiences around the world.

ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΓΕΡΜΑΝΊΑ-ΕΛΒΕΤΊΑ / GERMANY-SWITZERLAND, 119', 2019

Sommerhaus Filmproduktion, Warner Bros. Film
Productions Germany, La
Siala Entertainment,
Hugofilm Features, Mia Film
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Γερμανικά, Ελβετικά
Γερμανικά, Γαλλικά,
Αγγλικά/ German, Swiss
German, French, English

All about me (2018)
Exit Marrakech (2013)
A year ago in winter
(2008)
Nowhere in Africa (2001)
Annaluise and Anton (1999)
Beyond silence (1996)
Summer days (1990)
Bunte Blumen (1988)
Glückzum Anfassen (1988)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

75

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

76

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ
MIKΡOY ΜΗΚΟΥΣ
MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ
IN COMPETITION

77

FICTION
SHORT FILMS

78

Ο ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΌΣ ΤΑΎΡΟΣ

THE AMERICAN BULL / GAVE AMRICAEI
ΙΡΆΝ / IRAN, 15', 2019

Σ' ένα χωριό στα σύνορα Ιράν-Ιράκ, οι χωρικοί ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Ένας έφηβος, ο Saheb, έχει τον μοναδικό αρσενικό αμερικανικό
ταύρο του χωριού. Είναι απόλυτα εξαρτημένος οικονομικά από τον ταύρο
του, τον οποίο διαθέτει για αναπαραγωγή.
In a border village between Iran and Iraq, a group of villagers is doing animal
husbandry. Saheb, the teenage boy who owns the only male American bull, is
heavily dependent on his bull and earns money by its servicing for breeding.
FATEMEH TOUSI

FICTION SHORT Films

Γεννήθηκε το 1990 στο Ahvaz του Ιράν. Το 2012 αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο του
Ahvaz με πτυχίο Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Ξεκίνησε την καριέρα της κάνοντας ντοκιμαντέρ. Το 2016 επελέγη, ως νεαρό υποσχόμενο ταλέντο, να παρακολουθήσει τα εργαστήρια και τα masterclass του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Fajr. Έχει γράψει μυθιστορήματα και θεατρικά έργα. Ο "Αμερικανικός ταύρος" είναι η πρώτη της εμπειρία στο
σινεμά μυθοπλασίας.
Born in 1990 in Ahvaz, Iran. In 2012 she graduated from Ahvaz University with a BA in Environmental Engineering. She started her career making documentary films. In 2016, she was
selected to attend the workshops and masterclasses of the Fajr International Film Festival,
as a young future talent. She has also written some novels and stage plays. The "American
Bull" is her first experience of making a fictional film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Fatemeh Tousi
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Fatemeh Tousi
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Reza Abyat, Hamed
Baghaeyan
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Pouyan Sholevar
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Sahand Niknezhad
ΉΧΟΣ / SOUND

Hassan Shabankare,
Behshad Moteie
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Ali Akbar Sharhanzadeh,
Alireza Zobeidi, Fakhteh
Deris
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Fatemeh Tousi
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Youth Cinema
Association-Ahvaz
Branch)
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Αραβικά / Arabic
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Mi La Do (2014)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

9+

Ο ΚΟΜΉΤΗΣ

THE COMET / KOMETA

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Irina Obidova
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Lisa Tsyganova
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Ivan Irvachev
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Darina Malinovskaya
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Sergey Evtushenko
ΉΧΟΣ / SOUND

Alina Bikbulatova
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Lisa Mamoshina, Alena
Kuchkova, Alexey
Morozov
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Alexandra Alekhina,
Irina Obidova

Το κορίτσι ζητάει από τους γονείς του να δουν όλοι μαζί το πέρασμα του
κομήτη. Ελπίζει ότι έτσι θα τους φέρει πιο κοντά, όμως αυτοί αρχίζουν να
τσακώνονται εντονότερα. Από τη μεταξύ τους λογομαχία γίνεται σαφές
ότι η μαμά κι ο μπαμπάς θα αντιδικήσουν για την επιμέλεια της Polina στο
αυριανό δικαστήριο. Θα μπορέσει η Polina να τους μεταπείσει πριν απ'
αυτή την κρίσιμη μάχη του παρατεταμένου πολέμου τους; Άραγε θα εμφανιστεί ο κομήτης στον ουρανό;
The girl asks both parents to watch the comet all together. This way she
hopes to bring them together but they argue with each other even more.
From their conversation it becomes clear that mum and dad will fight for
custody of Polina in court tomorrow. Will Polina be able to change something in their minds before the crutial battle of their protracted war? And
will the comet appear in the sky?
IRINA OBIDOVA
Γεννήθηκε το 1990 στο Petropavlovsk-Kamchatsky στη χερσόνησο Καμτσάτκα της Ρωσίας. Το 2013, αποφοίτησε από το Κρατικό Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
της Αγ. Πετρούπολης με πτυχίο Σκηνοθεσίας. Γύρισε δύο ταινίες μυθοπλασίας και δύο
ντοκιμαντέρ μικρού μήκους κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Μετά την αποφοίτησή
της, εργάστηκε ως παραγωγός τόσο σε δημιουργικό όσο και σε εκτελεστικό επίπεδο και
σκηνοθέτησε διαφημιστικά σποτ. Από το 2014 εργάζεται ως παραγωγός με δημιουργικά
καθήκοντα για την πλατφόρμα κινηματογραφικών ταινιών Po-tential, ένα πρότζεκτ που
υποστηρίζει πρωτοεμφανιζόμενους σκηνοθέτες.
She was born in 1990 in Petropavlovsk-Kamchatsky (Kamchatka Krai), Russia. In 2013 graduated from St. Petersburg State University of Film and Television as a film director. She shot
2 fiction and 2 documentary short films while studying. After graduation, she worked as an
executive and creative producer, and also shot commercials as a director. Since 2014 she
has been working as a creative producer of the movie platform Po-tential, a project that
supports debutants.

MIKΡOY ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΡΩΣΊΑ / RUSSIA, 13', 2020

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Potential
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ρωσικά / Russian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Will Tomorrow Come?
(2013)
New World (2011)
Life at Random (2010)
March 8 (2009)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

79

9+

80

ΒΟΥΤΙΆ
DIVE

ΕΛΛΆΔΑ / GREECE, 5', 2020

Ένα αγόρι περιπλανιέται στο έρημο τοπίο της Άνδρου, ώσπου ανακαλύπτει
μια άλλη πλευρά του κόσμου που το βάζει σε σκέψεις.
A boy wonders around the wilderness of Andros island until he discovers
another aspect of the world that makes him contemplate.
THIMIOS BAKATAKIS
Γεννήθηκε στην Αθήνα. Έχει δουλέψει ως διευθυντής φωτογραφίας τα τελευταία 20 χρόνια και είναι πλέον διεθνώς καταξιωμένος. Η "Βουτιά" είναι η πρώτη μικρού μήκους ταινία του ως σκηνοθέτης.
He was born in Athens. He has been working as a Director of Photography for the past 20
years, and he is now one of the most established internationally. "Dive" is his first short film
as a director.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Thimios Bakatakis
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Thimios Bakatakis

FICTION SHORT Films

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Thimios Bakatakis
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Marios Kleftakis
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

CotiK
ΉΧΟΣ / SOUND

Leandros Ntounis
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Leon Krikris, Giannis
Lemas
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Thimios Bakatakis
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους /
No Dialogue
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

9+

ΠΑΠΠΟΎΔΕΣ
ELDERS

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Tony Briggs
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Tracey Rigney
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY

Ryan Alexander Lloyd
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Anne Carter
ΉΧΟΣ / SOUND

Chris Goodes
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Muraany Andy-Harrison,
Uncle Rod Briggs, Uncle
Wayne Atkinson
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Damienne Pradier
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Typecast Entertainment

Δύο παππούδες θεωρούν ότι ο εγγονός τους είναι πια αρκετά μεγάλος,
για να πάρει τα μαθήματα που θα τον προετοιμάσουν κατάλληλα, ώστε
να γίνει θεματοφύλακας του πολιτισμού του λαού του. Ως αίθουσα διδασκαλίας θα χρησιμοποιηθεί η ύπαιθρος γη των προγόνων του. Είναι, όμως,
έτοιμος να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση και θα ξέρει τι να κάνει, όταν
έρθει η ώρα;
Two Elders feel that their grandson is old enough to start learning vitally
important lessons that will equip him with the necessary tools to maintain
the future survival of his culture. His classroom is the expansive country of
his ancestors. But is he ready for the challenge that is placed before him,
and will he know what to do when the time comes?
TONY BRIGGS
Επαγγελματίας του κινηματογράφου (ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, παραγωγός), με καταγωγή από τις φυλές αυτοχθόνων της Αυστραλίας Yorta Yorta/Wurundjeri,
που ζει και εργάζεται στη Μελβούρνη. Δημιουργός και σεναριογράφος της μεγάλου μήκους ταινίας "The Sapphires", η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών το 2012.
Η ταινία απέσπασε δύο βραβεία της Ένωσης Αυστραλιανών Σεναριογράφων (AWGIE) και
κέρδισε σε 11 από τις 12 κατηγορίες των Βραβείων της Αυστραλιανής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (AACTA) το 2013. Είναι ο συνδημιουργός, εκτελεστής παραγωγός και σεναριογράφος της τηλεοπτικής σειράς 8 επεισοδίων "The Warriors" (2016).
Είναι επίσης Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Birrarangga, που
διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια στο Εθνικό Μουσείο Κινηματογράφου της Μελβούρνης
και προβάλλει στο κοινό της πόλης ταινίες αυτοχθόνων από όλο τον κόσμο.
He is a Yorta Yorta/Wurundjeri First Nations film practitioner (Actor, Writer, Director, and
Producer) based in Melbourne. The creator and writer of the feature film "The Sapphires"
which premiered at the Cannes Film Festival 2012. He received two AWGIE awards and it
also won 11 of 12 categories at AACTA 2013. Tony is co-originator, executive producer, and
writer of the eight-part TV series "The Warriors" (2016). He is the Artistic Director of Birrarangga Film Festival, showcasing Indigenous Films from across the globe to Melbourne
Audiences biennially at ACMI.

MIKΡOY ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΑΥΣΤΡΑΛΊΑ / AUSTRALIA, 10', 2019

ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους /
No Dialogue
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

81

6+

82

ΚΑΘ' ΟΔΌΝ
EN ROUTE

ΟΛΛΑΝΔΊΑ / NETHERLANDS, 11', 2019

Η 9χρονη Inay και ο μικρός της αδελφός διασχίζουν μαζί με τον πατέρα
τους την πόλη σε μια ειδική αποστολή και η πιτσιρίκα κάνει ό,τι μπορεί για
να προκαλέσει καθυστέρηση. Ξέρει ότι όσο πιο αργά φτάσουν στον προορισμό τους, τόσο περισσότερα γλυκίσματα θα απολαύσει.
When Inay (9) and her little brother have to join their father on a special trip
through the city, she tries everything to cause a delay. She knows that if they
arrive late at their destination, she will be rewarded with loads of sweet
desserts.
MARIT WEERHEIJM

FICTION SHORT Films

Νεαρή σκηνοθέτρια που ζει στο Άμστερνταμ. Το 2016, ολοκλήρωσε τις σπουδές της στην
Ολλανδική Ακαδημία Κινηματογράφου και η διπλωματική της, ''When Grey is a color'',
απέσπασε το βραβείο Όσκαρ Σπουδαστικής Ταινίας. Τα έργα της είναι συχνά επικεντρωμένα στις διαπροσωπικές σχέσεις και ιδιαίτερα στο πλαίσιο των οικογενειακών δεσμών.
She is a young director based in Amsterdam. In 2016, she graduated from the Netherlands
Film Academy with her short film, "When Grey is a Colour", for which she won a Student
Academy Award. Her works are often based on interpersonal relationships, particularly
within family ties.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Marit Weerheijm
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Marit Weerheijm
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Martijn Melis
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Fatih Tura
ΉΧΟΣ / SOUND

Tom Jansen
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Inay Heijblom, Alex
Dosljak, Mike Libanon
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Loes Komen, Eva
Verweij
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Room for Film
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ολλανδικά / Dutch
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Before dark (2018)
When grey is a colour
(2016)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+

ΈΝΑΣ ΑΝΌΗΤΟΣ ΘΕΌΣ
A FOOL GOD

Η μητέρα της Mesi έχει μόλις πεθάνει. Η γιαγιά της τη θεωρεί υπεύθυνη,
γιατί εφάρμοσε ένα θρησκευτικό τελετουργικό, που παραδοσιακά το αναλαμβάνουν μόνο οι άντρες. Η Mesi επανερμηνεύει έναν μύθο, για να αποδείξει στη γιαγιά της ότι όποιος την θεωρεί υπεύθυνη, επειδή έκανε ό,τι
περνούσε από το χέρι της, είναι ανόητος, ακόμη κι ο ίδιος ο Θεός.
Mesi’s mom just died. Her grandma blames it on the little girl who shouldn’t
have performed a ritual reserved to men. Mesi decides to reinterpret a tale
to prove her grandmother that whoever considers her guilty for trying her
best is a fool –God included.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Hiwot Admasu Getaneh
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Admasu Getaneh Hiwot
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Admasu Getaneh Hiwot
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Nicola Sbrulati
ΉΧΟΣ / SOUND

Benjamin Laurent,
Tristan Pontécaille
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Haimanot Mulugeta,
Alemayehu Marem, Naif
Feysel, Seble Tirfe,
Merid Tadio, Bekele
Assefa
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Marie Dubas

HIWOT ADMASU GETANEH
Γεννήθηκε στην Αντις Αμπέμπα το 1988. Σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ, πριν εισαχθεί στην Κινηματογραφική Ακαδημία "Blue Nile". Η πρώτη μικρού μήκους ταινία της, "New eyes" (2015), προβλήθηκε στα Φεστιβάλ της Βενετίας και του Τορόντο. Η επόμενη ταινία της ήταν το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ "Letters from Ethiopia"
(2016), με ανάθεση από το Φεστιβάλ του Ρότερνταμ. Το "Ένας ανόητος θεός" είναι η
δεύτερη της ταινία μικρού μήκους μυθοπλασίας. Έχει λάβει μέρος στα κινηματογραφικά
εργαστήρια TIFF Talent Lab, Addis to Cannes, Locarno Summer Academy, Berlinale Talents,
Durban Talents και Realness Residency. Αυτή τη στιγμή ετοιμάζει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, "Sweet annoyance".
Born in Addis Ababa in 1988. She studied electrical and computer engineering before joining the Blue Nile Film Academy. Her first short film, "New eyes" (2015), was selected in
Venice Orizzonti and Toronto IFF. She then directed a short documentary, "Letters from
Ethiopia" (2016), commissioned by Rotterdam IFF. A FOOL GOD is her second fiction short
film. An alumnus of TIFF Talent Lab, Addis to Cannes, Locarno Summer Academy, Berlinale
Talents, Durban Talents and Realness Residency. She is currently developing her debut
feature, "Sweet annoyance".

MIKΡOY ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΓΑΛΛΊΑ / FRANCE, 19', 2019

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Deuxième Ligne Films
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Αμαρικά / Amharic
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Letters from Ethiopia
(2016)
New eyes (2015)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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GOADS
GOADS

ΕΛΛΆΔΑ / GREECE, 15', 2020

Η Ήρα ζει με την οικογένειά της σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία στην
Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια μιας "εκπαίδευσης" υπό την επίβλεψη του πατέρα
της, που έχει μια πολύ προσωπική αντίληψη περί ζωής, θα βιώσει μια από
τις πιο δυνατές εμπειρίες της παιδικής της ηλικίας.
Ira lives with her family at a remote location within Greece. She will face one
of the strongest experiences of her childhood during a “training” session
with her father, who has a very specific view for life.
IRIS BAGLANEA

FICTION SHORT Films

Αναγνωρίζοντας τη θεραπευτική διάσταση των παραστατικών τεχνών, διεύρυνε τις γνώσεις της για τη Δραματοθεραπεία και το Ψυχόδραμα στο Βερολίνο. Η σκηνοθεσία είναι
μια απόπειρα να διαχειριστεί την εσωτερική της αναζήτηση μέσω των κινούμενων εικόνων. Ζει μεταξύ Αθήνας και Βερολίνου εργαζόμενη ως σκηνοθέτρια, ηθοποιός και θεραπεύτρια. Ως ηθοποιός έχει κερδίσει το βραβείο Grand Prix Europa 2015 με τους
AndComany&Co για την συν-δημιουργική παράσταση "Orpheus in der Oberwelt" και έχει
πάρει μέρος σε πολλές ταινίες. Το "Goads" αποτελεί το σκηνοθετικό της ντεμπούτο στον
κινηματογράφο.
Recognizing the therapeutic aspect of performance art, indulged her knowledge of Drama
Therapy and Psycho Drama in Berlin. Film direction is an attempt to address her inner
search through moving pictures. She lives between Athens and Berlin working as a director, actress and therapist. As an actress has won the Grand Prix Europa 2015, with AndComany&Co for the performance Orpheus in der Oberwelt and has participated in numerous films. "Goads" is her first film as director.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Iris Baglanea
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Iris Baglanea
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Olympia Mytilinaiou
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Myrto Karra
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Elena Kakaliagou
ΉΧΟΣ / SOUND

Panagiotis Papagiannopoulos
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Christos Passalis,
Matina Kartsiouna,
Athanasia Kalimani,
Kristiana Nika
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Maria Repousi
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Wholewave
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ελληνικά, Γερμανικά /
Greek, German
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+

ΕΥΧΆΡΙΣΤΗ ΈΞΩΣΗ

HAPPY EVICTION / FELIZ DESAHUCIO
O Daniel φεύγοντας από το σχολείο ξέρει ότι στο σπίτι τον περιμένει ένα
πάρτι-έκπληξη. Όταν φτάνει, είναι σε εξέλιξη η έξωση τους από το διαμέρισμα, εκείνος όμως νομίζει ότι το "δρώμενο" αποτελεί μέρος του δώρου
των γενεθλίων του. Και η αποκορύφωση αυτών των ονειρικών γενεθλίων:
τελικά πάνε για κάμπινγκ!
Daniel knows that a surprise party awaits him at home when he leaves
school. Upon arrival, they are evicting him, but he thinks it is part of his
birthday present. And the culmination of his great dream: they finally go
camping!
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Samuel del Amor
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Samuel del Amor
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Frodo Garcia
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Julia Juaniz
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Ana Vazquez
ΉΧΟΣ / SOUND

Manuel Rojas
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Robert Plugaru, Marta
Larralde, Paloma del Sol
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Jose Lara

SAMUEL DEL AMOR
Έχει εργαστεί ως σεναριογράφος σε τηλεοπτικές σειρές. Είναι επίσης φωτογράφος, συγγραφέας και έχει σκηνοθετήσει διαφημιστικά βίντεο. Η "Ευχάριστη έξωση" είναι η πρώτη
μικρού μήκους ταινία του.
He has worked as a screenwriter in television series. He is also a photographer, writer and
has directed some industrial videos. "Happy Eviction" is his first short film.

MIKΡOY ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΙΣΠΑΝΊΑ / SPAIN, 10', 2020

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Primero Izquierda SL
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ισπανικά / Spanish
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

85

9+
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ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΓΙΑΓΙΆ
HELLO AHMA

ΣΙΓΚΑΠΟΎΡΗ-ΗΠΑ / SINGAPORE-USA, 16', 2019

FICTION SHORT Films

Η Michlelle δεν μπορεί να παρευρεθεί στην κηδεία της αγαπημένης της
γιαγιάς. Ο μόνος τρόπος για να την αποχαιρετήσει από μακριά είναι μια
κορνιζαρισμένη φωτογραφία της στον τοίχο, αρωματικά στικάκια κι ένα
μπολ με τις αγαπημένες της σοκολάτες. Το 8χρονο κορίτσι παρατηρεί προσεκτικά τον τρόπο που οι γονείς της διαχειρίζονται το πένθος τους. Τον
πώς κάνουν μια μικρή παύση για να αναπολήσουν και μετά συνεχίζουν
κανονικά τη ζωή τους. Η Michelle προσπαθεί να βρει τον δικό της τρόπο.
Μπορεί άραγε η γιαγιά της να αναγεννηθεί;
Michelle can't attend her beloved grandma's funeral. All she has to say goodbye from a distance is a framed photo on the wall, with incense sticks and a
bowl of grandma’s favorite chocolate under it. The 8-year-old girl carefully
observes the way her parents deal with their grief. The way they pause to
remember and carry on with their lives. Michelle tries to find her own way
of coping. Could it be that her grandma has been reborn?
SIYOU TAN
Κινηματογραφίστρια από την Σιγκαπούρη, που ζει στο Λος Άντζελες. Έχει παρακολουθήσει το Εργαστήρι Σκηνοθεσίας για Γυναίκες του Αμερικανικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου (AFI) και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Asian Film Academy, ενώ είναι και υπότροφος
του Universal Directors Initiative. Εργάζεται για την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της,
"Αmoeba", η οποία είναι σε ανάπτυξη στο Εργαστήρι Ταινιών Μυθοπλασίας Νοτιοανατολικής Ασίας (SEAFIC), όπου και απέσπασε το βραβείο για την πλέον υποσχόμενη πρόταση.
Έχει πτυχίο Κινηματογραφικών Σπουδών από το Πανεπιστήμιο Wesleyan.
She is a Singaporean filmmaker based in Los Angeles. She is an alumna of the AFI’s Directing
Workshop for Women, the Asian Film Academy, and a current fellow at the Universal Directors
Initiative. She is working on her first feature, "Amoeba", which is in development at SEAFIC,
and was awarded the Most Promising Project at the Southeast Asian Film Lab. She is a film
graduate of Wesleyan University.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Siyou Tan
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Siyou Tan
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Arlene Muller
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Benjamin Tolentino
ΉΧΟΣ / SOUND

Nikola Medic
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Sofie Yang, Dawn Ying
Yuen, Peter Boon Koh
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Samantha Lee
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Poisonous Shrimp
Productions
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Μανδαρίνικα κινέζικα,
Χοκιέν ταϊβανέζικα,
Αγγλικά / Mandarin
Chinese, Taiwanese
Hokkien, English
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

The Perfect Wife (2019)
2200 Volts (2017)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+

ΔΡΥΆΔΑ

HUMAN OAK

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Ulisse Lendaro
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Ulisse Lendaro
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Ulisse Lendaro
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Alessandra Carchedi
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Nicola Tescari
ΉΧΟΣ / SOUND

Nicola Tescari
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Anna Valle, Leonardo
Lendaro, Ginevra
Lendaro
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Jitendra Mishra, Ulissa
Lendaro
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Εμπνευσμένο από την περίφημη "Ωδή στον Δυτικό Άνεμο" του Percy Bysshe
Shelley, που εκδόθηκε το 1820 από τον οίκο του Charles Ollier στο Λονδίνο,
η "Δρυάδα" αφηγείται την ιστορία ενός νέου είδους ανθρώπου. Την ιστορία ενός παιδιού που, καθώς σουρουπώνει, γίνεται κορίτσι, αναγκασμένο
να αφήσει βιαστικά πίσω του τη ζωή που είχε πριν όλα αλλάξουν, την
ανάμνηση της μητέρας του, με την οποία συνήθιζε να παίζει, και τα ποιήματά τους, που τώρα πια μοιάζουν με οιωνό. Σ' ένα αφηρημένο, μελαγχολικό παρόν, βουτηγμένο στη φύση, αυτό το μικρό κορίτσι συνεχίζει το
ταξίδι του, μέχρι να συναντήσει μια μεγάλη βελανιδιά.
Inspired by the famous "Ode to the West Wind", written by Percy Bysshe
Shelley and published in 1820 by Charles Ollier in London, "Human O.A.K."
is the story of a new type of humanity. The story of a child who, in the time
of a sunset, becomes a girl, forced to quickly leave behind the life she had,
before everything changed, the memory of her mother with whom she used
to play and their poems that now sound like an omen. In an abstract, melancholic present, drenched in nature, this little girl continues her journey
until she reaches a large oak tree.
ULISSE LENDARO
Είναι Ιταλός παραγωγός και σκηνοθέτης. Έχει γεννηθεί στη Βιτσέντζα και ζει στη Ρώμη.
Μετά τη συμμετοχή του ως ηθοποιός σε πολλές θεατρικές παραστάσεις και τη βραβευσή
του από θεατρικούς κριτικούς στα Βραβεία Premio Hystrio το 2004, έκανε την παραγωγή
και πήρε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία τρόμου "Medley – Brandelli di scuola" της
Gionata Zarantonello, μια cult ταινία γυρισμένη στις ΗΠΑ. Το 2017 σκηνοθέτησε την ταινία "Imperfect Age", που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης και
έτυχε εξαιρετικής υποδοχής από κοινό και κριτικούς.
He is an Italian producer and director, born in Vicenza and living in Rome. After being
awarded as an actor with a special mention from the theater critics at Premio Hystrio in
2004 and after his acting performances in many theater productions, he produces and is
cast as lead actor in the horror "Medley – Brandelli di scuola", by Gionata Zarantonello, a
cult movie in the US. In 2017 he directs the movie "Imperfect Age", that premieres at the
Festival del Cinema di Roma with great success with the public and the critics.

MIKΡOY ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΙΤΑΛΊΑ-ΙΝΔΊΑ / ITALY-INDIA, 15', 2020

Cinema4Good India,
Louis Lender
Production
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ιταλικά / Italian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Imperfect Age (2017)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΌΔΡΟΜΟΣ 8
INTERSTATE 8

ΓΕΡΜΑΝΊΑ-ΗΠΑ / GERMANY-USA, 15', 2019

Στον νότο των Ηνωμένων Πολιτειών, δύο νεαρές γυναίκες συναντιούνται
τυχαία μέσα σ' ένα περιπολικό και, χωρίς ν' ανταλλάξουν ούτε μια λέξη,
βιώνουν την αδικία που πλανάται ολόγυρα τους.
In the southern United States, two young women meet by chance in the
back of a police car and, without saying a word, experience the injustice
hovering above them.
ANNE THIEME

FICTION SHORT Films

Γεννήθηκε στην πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας και είναι σκηνοθέτρια και σεναριογράφος. Σπούδασε Υποκριτική στη Βιέννη και Σκηνοθεσία Κινηματογράφου και Συγγραφή σεναρίου στο Μπουένος Άιρες και τη Λισαβόνα. Εργάζεται σε κινηματογραφικές
παραγωγές κυρίως στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Αυτόν τον καιρό, ολοκληρώνει
τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Σκηνοθεσία Κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο Κινηματογράφου Konrad Wolf του Babelsberg της Γερμανίας και προετοιμάζει την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της.
She is born in the former GDR and she is a film director and screenwriter. She studied acting
in Vienna and film directing and screenwriting in Buenos Aires and Lisbon. She works in film
productions mainly in Europe and Latin America. Currently she is about to finish her Masters
in film directing at the Film University Babelsberg Konrad Wolf in Germany and is developing
her first feature film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Anne Thieme
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Anne Thieme
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Martin Gasch
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Michal Kuleba, Anne
Thieme, Saeid
Behbahaninia
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Christoph Bernewitz,
Dascha Dauenhauer,
Alexander Binder
ΉΧΟΣ / SOUND

Roman Pogorzelski
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Stephanie Amarell,
Jacobi Howard, Isabela
Rengifo, Drew
Matthews
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Anne Thieme
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Αγγλικά / English
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

3G (2019)
Otro Dia Mas (2015
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

ΓΙΑΣΕΜΊ
JASMINE

ΕΛΛΆΔΑ / GREECE, 7', 2020

Κατά τη διάρκεια πανδημίας, μια εγγονή έχει καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με την απομονωμένη γιαγιά της. Μέχρι που η γιαγιά σταματάει
να απαντάει.
During a pandemic, a granddaughter has daily telephone contact with her
isolated grandmother. Until the grandmother does not answer.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Violeta Kyriakou
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Violeta Kyriakou
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Nick Varvaroglou
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Violeta Kyriakou
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Kame
ΉΧΟΣ / SOUND

Marios Kaperonis
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Nefeli Kouri, Rania
Oikonomidou
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Vassilis Mazomenos

Οπερατέρ, μοντέρ και φωτογράφος, γεννημένη στην Αθήνα το 1991. Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στις Οπτικοακουστικές Τέχνες από το Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας Ιονίου
Πανεπιστημίου. Έχει, επίσης, σπουδάσει σκηνοθεσία στην Horme Pictures, με την οποία
πλέον συνεργάζεται για τις παραγωγές της εταιρείας. Η υπόλοιπη επαγγελματική δραστηριότητά της περιλαμβάνει τη συμμετοχή της σε μικρού μήκους ταινίες και ντοκιμαντέρ, ενώ έχει εργαστεί και ως φωτογράφος και βιντεογράφος στο θέατρο και τη διαφήμιση.
She is a cinematographer, film editor and photographer, born in Athens in 1991. She holds
a Master’s degree in Audiovisual Arts awarded by the Department of Audio & Visual Arts of
Ionian University. She has also studied film direction at Horme Pictures, with which she is
currently collaborating for the firm’s productions. Her other works include short films and
documentaries, while she also worked as a photographer and videographer in the theatre
and advertising industry.

MIKΡOY ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

VIOLETA KYRIAKOU

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Horme pictures
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ελληνικά / Greek
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΤΟ ΧΑΜΊΝΙ
THE KID

ΚΑΝΑΔΆΣ / CANADA, 18', 2019

Έχοντας κλείσει την επιχείρηση του, ένας ηλικιωμένος άντρας βυθίζεται
στην κατάθλιψη. Ξαναβρίσκει τον εαυτό του, όταν συναντάει ένα παιδί,
που μοιράζεται το ίδιο πάθος με αυτόν.
After losing his business, a sad old man finds himself again when he meets a
Kid that seems to have the same passion as him.
VINICIUS SARAMAGO

FICTION SHORT Films

Αποφοίτησε από τη Σχολή Κινηματογράφου Darcy Ribeiro το 2014. Στη συνέχεια, συνίδρυσε μαζί με τέσσερις συνεταίρους, την εταιρεία παραγωγής Revoar Filmes. Έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την πρώτη ταινία που παρήγαγε η εταιρεία, το "Delivery boy", το
οποίο προβλήθηκε σε περισσότερα από 30 φεστιβάλ ανά τον κόσμο κερδίζοντας 13 βραβεία. Αργότερα, μετακόμισε στο Βανκούβερ του Καναδά για να εξελίξει την τέχνη του και
εκεί γύρισε τη δεύτερη ταινία του, "Το χαμίνι".
He graduated from the Escola de Cinema Darcy Ribeiro in 2014. Afterwards, he co-founded Revoar Filmes with four associates and wrote and directed the first film produced by
the company, "Delivery boy", which was selected in more than 30 festivals around the
world and garnered 13 awards. Afterwards, Vinicius moved to Canada to develop his craft
in Vancouver, where he shot his second film, "The kid".

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Vinicius Saramago
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Vinicius Saramago
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Carole Defrance
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Vinicius Saramago
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Luis Bacalov
ΉΧΟΣ / SOUND

Acacia Lima
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Jaden Oerh
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Anna Saramago
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Contemplar Films
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Αγγλικά / English
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Delivery boy (2016)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+

ΜΑΜΆ

MAMA

Ένας πατέρας και η κόρη του πηγαίνουν στο εξοχικό σπίτι της μητέρας του
πρώτου, για να μαζέψουν προσωπικά της είδη και να τα πάνε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό. Ο πατέρας έρχεται αντιμέτωπος με τον φόβο να χάσει την μητέρα του. Η κόρη του παρακολουθεί
αυτή τη στιγμή συνειδητοποίησης μέσα από τα παιδικά της μάτια.
A father and his daughter drive to his mother's house on the countryside to
bring private items to the hospital after her stroke. The father gets confronted with the fear of losing his mother. The daughter watches this realization through children's eyes.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Simon Maria Kubiena
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Simon Maria Kubiena
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Germaine Haller
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Patrick Kostya
ΉΧΟΣ / SOUND

Alexander Römich
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Isabel Steszgal, Philipp
Karner
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Simon Maria Kubiena
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Γερμανικά / German

SIMON MARIA KUBIENA
Γεννημένος στην Βιέννη το 1998, ανακάλυψε το πάθος του για τον κινηματογράφο μέσα
από την υποκριτική, την οποία υπηρέτησε με επιτυχία από την ηλικία των 8 ετών, υποδυόμενος διάφορους ρόλους στο Burgtheater της Βιέννης και σε εθνικές κινηματογραφικές
παραγωγές. Έχει σκηνοθετήσει ταινίες μικρού μήκους και μουσικά βίντεο, τα οποία έχουν
αναγνωριστεί ευρέως σε εθνικά και ευρωπαϊκά φεστιβάλ κινηματογράφου. Το καλοκαίρι
του 2018, παρακολούθησε ένα εργαστήριο κινηματογράφου στη Σχολή Κινηματογράφου
της Πράγας. Ζει και εργάζεται στη Βιέννη. Από το φθινόπωρο του 2019 σπουδάζει Σκηνοθεσία Κινηματογράφου μυθοπλασίας στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Βάδης-Βυρτεμβέργης.
Βorn in 1998 in Vienna, he found his passion for filmmaking through acting, which he successfully demonstrated since the age of 8 with roles at the Burgtheater Vienna and national film productions. Since then, Simon has been working on short films and music videos,
which have been widely acclaimed at national and European film festivals. In the summer
of 2018 he attended a film workshop at the Prague Film School. Simon lives and works in
Vienna. Since autumn 2019 he is studying directing for fictional films at the Filmakademie
Baden-Württemberg.

MIKΡOY ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΑΥΣΤΡΊΑ / AUSTRIA, 5', 2019

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Dinner (2019)
Boy (2019)
The fists with which we
love (2018)
Lady (2017)
Faces of love (2016)
Veronika (2015)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΝΊΝΑ
NINA

ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ / BULGARIA, 20', 2019

Η 13χρονη Nina αισθάνεται παγιδευμένη στη σχέση της με τον αυταρχικό
Vassil, που την εκπαιδεύει για να γίνει μια επιδέξια πορτοφολού στην Ισπανία. Έρχονται μέρες που είναι σχεδόν έτοιμη να του το σκάσει.
A 13-year-old Nina is feeling trapped in her relation with bossy Vassil, who is
preparing her to be a skilled pickpocket in Spain. There are days when she
is almost ready to escape from him.
HRISTO SIMEONOV

FICTION SHORT Films

Είναι σκηνοθέτης και σεναριογράφος, ζει στη Σόφια. Είναι απόφοιτος των κινηματογραφικών εργαστηρίων Berlinale Talent και Sarajevo Talent. Η συνεργασία του με οργανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Βουλγαρία οδήγησε στη δημιουργία αρκετών
ντοκιμαντέρ και βίντεο με θέματα κοινωνικού προβληματισμού. Οι μικρού μήκους μυθοπλασίας ταινίες του έχουν προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ, όπως του Clermont-Ferrand,
του Tampere, της Κρακοβίας, της Δρέσδης, του Μπιλμπάο, του Cottbus, του Molodist, της
Τεργέστης, της Θεσσαλονίκης, της Βιέννης κ.α. Η πρώτη μικρού μήκους ταινία του "The
son" (2015) κέρδισε το Βραβείο Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Cottbus (2016) και το Βραβείο Καλύτερης Βουλγαρικής Μικρού Μήκους
Ταινίας από την Ακαδημία Κινηματογράφου της Βουλγαρίας.
He is a film director and writer based in Sofia. Α Berlinale and Sarajevo Talent alumni. His
collaboration with human rights foundations in Bulgaria resulted in the creation of multiple
documentaries and videos with social agendas. His short fiction films have been shown at
international festivals like Clermont-Ferrand, Tampere, Krakow, Dresden, Bilbao, Cottbus,
Molodist, Triest, Thessaloniki, Vienna, etc. His debut short film "The son" (2015) won the
Main Short Film Prize at Cottbus Film Festival (2016) and Best Bulgarian Short Film at the
Bulgarian Film Academy Awards.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Hristo Simeonov
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Konstantin Bojanov
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Vesseln Hristov
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Hristo Simeonov
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Goran Andrich
ΉΧΟΣ / SOUND

Vesselin Zografov
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Plamena Stefanova,
Borislav Rusev, Margita
Gosheva
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Poli Angelova
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Screening emotions
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Βουλγαρικά, Ρομανί /
Bulgarian, Romany
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Dimo's forest (2018)
The son (2015)
Enemies (2015)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

Ο ΔΙΚΌΣ ΜΑΣ ΧΡΌΝΟΣ

OUR TIME / IL NOSTRO TEMPO

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Emanuela Minno
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Francesca Guerriero,
Giulia Magda Martinez,
Sofia Petraroia,
Veronica Spedicati
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Jacobo Giordano
Cottarelli
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Luigi Caggiano
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Lillo Morreale
ΉΧΟΣ / SOUND

Chiara Santella
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Emanuela Minno,
Franco Ferrante, Seleste
Casciaro

Η 9χρονη Roberta θέλει να ευχαριστηθεί τις τελευταίες μέρες των καλοκαιρινών της διακοπών στην παραλία παίζοντας με τους φίλους της, ενώ
ο πατέρας της, ο Donato, την αναγκάζει να μένει στο σπίτι και να ασχολείται με τις δουλειές του νοικοκυριού. Η απόσταση μεταξύ τους μοιάζει αγεφύρωτη, αλλά η αποκάλυψη ότι ο Donato είναι πολύ πιο εύθραυστος απ'
όσο δείχνει, θα τους οδηγήσει να επανεκτιμήσουν τον χρόνο που περνάνε
παρέα.
Roberta is a nine year old girl who wants to enjoy the last days of summer
on the beach playing with her friends, while her father Donato forces her to
stay at home to help with household chores. The distance between the two
seems unbridgeable, but the discovery that Donato is much more fragile
than it seems, will lead them to restore value to their time together.
EMANUELA MINNO
Μεγάλωσε στη Ρώμη. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Roma Tre (τμήμα Καλών Τεχνών,
Μουσικής και Θεαμάτων) και η πτυχιακή της εργασία είχε θέμα το σινεμά δημιουργημένο
από κωφούς. Το 2013 πήρε υποτροφία για το UCLA Remap του Λος Άντζελες, που της
έδωσε τη δυνατότητα να συμμετάσχει στο ερευνητικό πρόγραμμα "Out of water", σχετικά
με τη μη γραμμική αφήγηση στα νέα μέσα. Το 2016 γίνεται δεκτή στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου του Πειραματικού Κέντρου Κινηματογράφου της Ρώμης. Το 2018, η μικρού
μήκους ταινία της "Potato’s Day" διαγωνίζεται στο τμήμα "Alice nella città" του Φεστιβάλ
Κινηματογράφου της Ρώμης. Στα τέλη του 2018 σκηνοθέτησε τη διπλωματική της μικρού
μήκους "Ο δικός μας χρόνος" σε συνεργασία με το Film Commission της Απουλίας.
She grew up in Rome. Graduated at Roma Tre University (Dams faculty) with an experimental thesis on cinema made by deaf people. In 2013 she wins a scholarship by U.C.L.A.
Remap (Los Angeles) which allows her to participate in a research project titled "Out of
water" concerning non-linear storytelling in New Media. Ιn 2016 she is admitted into the
National Film School at Centro Sperimentale di Cinematografia. In 2018 her short movie
"Potato’s Day" is in competition at the Rome Film Festival in the section "Alice nella città".
At the end of 2018 she directed her diploma short movie "Our Time" in collaboration with
Apulia Film Commission.

MIKΡOY ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ΙΤΑΛΊΑ / ITALY, 16', 2019

ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Christina Di Giampietro
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Centro Sperimentale di
Cinematografia,
Fondazione Apulia Film
Commission
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ιταλικά / Italian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Potato’s Day (2018)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

93

13+

94

ΤΟ ΜΑΒΊ ΠΑΙΔΊ

THE PURPLE CHILD / BANDSALAT
ΓΕΡΜΑΝΊΑ / GERMANY, 17', 2020

FICTION SHORT Films

Το πρωί των 16ων γενεθλίων της, η Lou τρέχει γεμάτη ανυπομονησία στην
κουζίνα του σπιτιού της, για να αντικρίσει, τελικά, το απόλυτο χάος. Καταλαβαίνει αμέσως ότι η μητέρα της έχει υποστεί ακόμα έναν νευρικό κλονισμό και αυτή πρέπει να τη φροντίσει. Μετά από λίγο, το αγόρι με το οποίο
είναι τσιμπημένη, ο Matz, της χτυπάει το κουδούνι και την προσκαλεί σε
μια συναυλία. Η Lou διχάζεται ανάμεσα στη διάθεση αυτοθυσίας για τη
χάρη της μητέρας της και τα αισθήματά της για τον Matz. Η κατάσταση
αρχίζει να κλιμακώνεται, όταν προσκαλεί τον Matz στο σπίτι της στα κρυφά.
On the morning of her 16th birthday, Lou runs to the kitchen full of anticipation only to find total chaos. She immediately knows that her mother had
another mental breakdown -and that she has to take care of her. But then
her crush Matz rings the door and invites her to a concert. Lou is torn
between the self-sacrifice for her mother and her feelings for Matz. The situation escalates when she secretly invites Matz home.
TANJA HURRLE
Γεννήθηκε το 1998 στον νότο της Γερμανίας. Σκηνοθέτησε την πρώτη της ταινία σε ηλικία
8 ετών. Από το 2017, σπουδάζει Κινούμενη Εικόνα στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Ντάρμσταντ. Είναι επικεντρωμένη στη συγγραφή και τη σκηνοθεσία αλλά και
στη δουλειά με παιδιά και νέους. Η πρώτη της σπουδαστική ταινία, "A Fish in a Punch
Bowl", κέρδισε το βραβείο για την Καλύτερη Γερμανική Νεανική Ταινία του 2019 και προβλήθηκε σε διεθνή φεστιβάλ. "Το μαβί παιδί" είναι η τελευταία μικρού μήκους ταινία της
και έκανε πρεμιέρα στο Lucas, το αρχαιότερο παιδικό και νεανικό κινηματογραφικό φεστιβάλ της Γερμανίας.
She was born in 1998 in the south of Germany. She directed her first short film at the age
of eight. Since 2017 she is studying Motion Pictures at the University of Applied Sciences
Darmstadt. Her main focus is on writing and directing as well as the work with children and
young people. Her first student short film "A Fish in a Punch Bowl" won the German Youth
Film Award 2019 and was shown at international film festivals. "The Purple Child" is her
latest short film which premieres at the LUCAS Filmfestival, Germany’s oldest film festival
for a young audience.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Tanja Hurrle
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Tanja Hurrle
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Marius Kast
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Alex Simonov
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Frank Hurrle
ΉΧΟΣ / SOUND

Aron Jäger
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Moana Maria Goetze,
Ludwig Senger, Elena
Halangk
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Patrick Büchting
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Cangerfilms
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Γερμανικά / German
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Zwischen den stimmen
(2019)
A Fish in a Punch Bowl
(2018)
Wunderland (2017)
Marvin und Lena (2017)
Der klang der
freundschaft (2017)
Wer hat angst vorm
abitur? (2016)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΡΟΚΑΓΙΆ

ROQAIA

ΑΦΓΑΝΙΣΤΆΝ-ΜΠΑΝΓΚΛΑΝΤΈΣ / AFGHANISTAN-BANGLADESH, 11', 2019

Έχοντας επιβιώσει από μια βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας, η 12χρονη
Roqaia βρίσκεται στη μέση ενός μιντιακού παροξυσμού, τη στιγμή που
προσπαθεί να επουλώσει τα τραύματά της αβοήθητη.
After surviving a suicide bomb attack, 12-year-old Roqaia finds herself in the
middle of a media frenzy, as she deals with her trauma all by herself.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Diana Saqeb Jamal
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Diana Saqeb Jamal
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Zabihullah Saifi Askari
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Soheil Flumme Ozlati
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Tin Soheili
ΉΧΟΣ / SOUND

Jacques Pedersen
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Roqia Rasuli
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Bijon Imtiaz, Arifur
Rahman

Γεννήθηκε στην Καμπούλ. Ξεκίνησε το κινηματογραφικό της ταξίδι σαν ντοκιμαντερίστρια. Το πρώτο της ντοκιμαντέρ, "Twenty-Five Percent", έπαιξε σημαντικό ρόλο στον
εξανθρωπισμό της ευρωπαϊκής στρατιωτικής πολιτικής στο Αφγανιστάν. Το ντοκιμαντέρ
της "Mohtarama", για το κίνημα των Αφγανών γυναικών, κέρδισε αρκετά βραβεία, συμπεριλαμβανομένου αυτού για το Καλύτερο Ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Yamagata.
She was born in Kabul, Afghanistan. She started her filmmaking journey as a documentary
filmmaker. Her first documentary, "Twenty-Five Percent", played a strong role in changing
the European military policy to more human rights policy in Afghanistan. Her documentary
film "Mohtarama", about Afghan women movement, won several awards including the best
documentary at Yamagata International Film Festival.

MIKΡOY ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

DIANA SAQEB JAMAL

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Goopy Bagha
Productions Limited
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Νταρί / Dari
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Dark Red (2016)
Mohtarama (2013)
Twenty Five Percent
(2008)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΤΡΑΧΎ ΔΈΡΜΑ

ROUGH SKIN / LA PEAU DURE
ΓΑΛΛΊΑ / FRANCE, 21', 2019

Ο Raphaël είναι 10 ετών. Ο μεγάλος του αδερφός, ο Jérôme, ένας μικροαπατεώνας, χρειάζεται τη βοήθειά του. Ο θαυμασμός του Raphaël για τον
αδερφό του θα τεθεί εν αμφιβόλω, όταν θα χρειαστεί να "σπρώξουν" τα
κλοπιμαία από το τελευταίο τους κόλπο.
Raphaël is ten years old. He must help his older brother, Jérôme, a petty
criminal. Raphaël’s admiration for his older brother will be put into question
when they must resell the bounty from their latest loot.
NAÏLA GUIGET

FICTION SHORT Films

Αφού σπούδασε Αρχιτεκτονική και Γραφιστική, γράφτηκε στο τμήμα Σεναριογραφίας της
Σχολής Κινηματογράφου La Fémis. Έχει γράψει σενάρια για τέσσερις μεγάλου μήκους και
πολλές μικρού μήκους ταινίες στο πλαίσιο των σπουδών της. Το "Τραχύ δέρμα" είναι η
πρώτη της ταινία.
After having studied architecture and graphic design, she joined the screenwriting department at La Fémis. She wrote 4 feature films and many short-films as part of her studies.
"Rough Skin" is her first film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Naïla Guiget
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Naïla Guiget
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Sicard Pauline
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Nathan Jacquard
ΉΧΟΣ / SOUND

Clément Claude
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Alexandre Saakyan,
Albert Saakyan, Marie
Lanchas
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

La Fémis
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Γαλλικά / French
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

Ο ΛΟΥΣΤΡΆΚΟΣ

SHOE SHINER / EL LIMPIA BOTAS
ΧΙΛΉ / CHILE, 17', 2018

Τοποθετημένη στη Χιλή του 1989, η ταινία αφηγείται την ιστορία του Diego,
ενός 11χρονου λουστράκου. Καταγράφει τον αγώνα του για επιβίωση και
την απώλεια της αθωότητάς του.
Contextualized in Chile 1989, this film narrates the story of Diego, an 11 years
old shoe shiner. It portrays his struggle to survive and the loss of his innocence.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Andrés Gallegos
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Andrés Gallegos
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Andrés Gallegos
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Martín Amézaga
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Jorge Aliaga
ΉΧΟΣ / SOUND

Carlo Sánchez
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Patricio Jara, Juan Cano,
Daniel Antivilo
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Constanza Hevia

Κινητοποιημένος από το πάθος του για το σινεμά, ταξίδεψε στην Καλιφόρνια, για να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές Κινηματογράφου στο Πανεπιστήμιο του Σαν Φρανσίσκο, απ'
όπου αποφοίτησε με σπουδαστικό Βραβείο για Διακεκριμένο Επίτευγμα. Το 2019, πήρε το
Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Oakland.
'Ήταν, επίσης, υποψήφιος στα Βραβεία Κληρονομιάς της Αμερικανικής Ένωσης Οπερατέρ
(ASC), για τη φωτογραφία στην ταινία "Ο λουστράκος". Η δουλειά του έχει προβληθεί σε
φεστιβάλ όπως των Καννών, το Raindance, της Μάλαγας, του Mill Valley, της Valdivia και
πολλά ακόμα.
Motivated by his passion for cinema, he moved to California to earn his MFA in Cinema at
San Francisco State University, where he graduated and received the Graduate Award for
Distinguished Achievement. In 2019 he has received the Best Cinematographer Award at
the Oakland Short Film Festival. He also has been nominated for the ASC (American Society of Cinematographers) Heritage Awards for his cinematography work on the film "Shoe
Shiner". His work has screened at Cannes, Raindance, Málaga, Mill Valley, Valdivia and
more.

MIKΡOY ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

ANDRÉS GALLEGOS

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

LUX
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ισπανικά / Spanish
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Frank Maselskis: From
WWII POW to Chosin
Reservoir Survivor
(2020)
Guy Hircefeld, a guy
with a Camera (2019)
Cpl. Richard Carlson
(2017)
Fighting Fred Funston
(2017)
Pfc. Benjamin Tollefson
(2017)
Stay (2016)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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9+
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Η ΣΙΓΉ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΎ

THE SILENCE OF THE RIVER / EL SILENCIO DEL RIO
ΠΕΡΟΎ / PERU, 14', 2020

Ο Juan, ένα 9χρονο παιδί, ζει με τον πατέρα του σ' ένα πλωτό σπίτι κατά
μήκος του Αμαζονίου. Μέσα από ένα ονειρικό ταξίδι στα βάθη του τροπικού
δάσους, θα ανακαλύψει την αλήθεια σχετικά με τον πατέρα του.
Juan, a 9 year-old kid, lives with his dad in a floating house across the Amazon
river. Through an oniric journey into the rainforest jungle, he will discover
the truth about his dad.
FRANCESCA CANEPA

FICTION SHORT Films

Είναι Περουβιανή σκηνοθέτρια. Σπούδασε Κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ και πήρε μεταπτυχιακό στη Φωτογραφία από την ESCAC, τη Σχολή Κινηματογράφου
της Καταλονίας. Στη συνέχεια, σπούδασε Συγγραφή Σεναρίου στη Διεθνή Σχολή Κινηματογράφου Τηλεόρασης (EICTV) στην Κούβα και κέρδισε υποτροφία για μεταπτυχιακές
σπουδές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου στην Κινηματογραφική Σχολή EFTI της Μαδρίτης,
τις οποίες προσπαθεί να ολοκληρώσει. Ως σκηνοθέτρια παλεύει να πει ιστορίες που μεταφέρουν κάποιο κοινωνικό μήνυμα. Η πρώτη της μικρού μήκους ταινία "Aya", γυρισμένη
στις περουβιανές Άνδεις, απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Λατινοαμερικάνικης Μικρού
Μήκους στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Γουαδαλαχάρα (FICG) το 2017 και κέντρισε
την προσοχή των κριτικών διεθνώς.
She is a Peruvian filmmaker. She studied Cinema at the University of Montpellier and she
holds a Master degree in Cinematography from the ESCAC, the Cinema School of Catalunya. After studying a Scriptwriting at the EICTV in Cuba, Francesca won a scholarship to
study an MBA in Film Direction at the cinema school EFTI in Madrid, which she’s currently
pursuing. She's a director who strives to tell stories with a socially conscious message. Her
first short film "Aya" (2017), shot in the Peruvian Andes, obtained the price of Best Iberoamerican Short Film at the Guadalajara Film Festival (FICG) 2017 and gain international
attention from the cinema critics.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Francesca Canepa
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Francesca Canepa
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Christian Valera
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Gino Moreno
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Karin Zielinski
ΉΧΟΣ / SOUND

Raul Astete
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Wilson Isminio Cruz,
Roover Mesia, Luis
Mesia
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Jimena Hospina
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Candú Films
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ισπανικά / Spanish
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Aya (2017)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

9+

ΧΕΙΜΏΝΑΣ

TIMO'S WINTER / INVERNO
ΙΤΑΛΊΑ / ITALY, 17', 2020

Ο Τίμος είναι ο νεότερος από τους εργαζόμενους ενός λούνα παρκ κάπου
στην Ελλάδα. Αυτός και οι αγαπημένοι του έχουν μπροστά τους τον δυσκολότερο χειμώνα.
Timo, the youngest of a Greek community of Funfair workers, will have to
face the hardest winter together with his loved ones.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Giulio Mastromauro
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Andrea Brusa, Giulio
Mastromauro
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Sandro Chessa
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Gianluca Scarpa
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Bruno Falanga
ΉΧΟΣ / SOUND

Matteo Bendinelli
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Christian Petaroscia,
Giulio Beranek, Babak
Karimi, Elisabetta De
Vito

Μεγάλωσε στη Molfetta, μια μικρή πόλη της Απουλίας, και σε μικρή ηλικία τελείωσε τη
Νομική, παρά τη μεγάλη του αγάπη για το σινεμά. Αμέσως μετά τη αποφοίτηση του, αποφάσισε να τα παρατήσει όλα και να μετακομίσει στη Ρώμη, για να ενταχθεί στο προπαρασκευαστικό τμήμα του Πειραματικού Κέντρου Κινηματογράφου. Τα επόμενα χρόνια έγραψε και σκηνοθέτησε αρκετές μικρού μήκους ταινίες, που αναγνωρίστηκαν από κοινό και
κριτικούς. Το 2016 ίδρυσε μαζί με τη Virginia Gherardini την εταιρεία διανομής ταινιών
μικρού μήκους Zen Movie.
He grew up in Molfetta, a small town in Puglia, and graduated very young in Law despite
his strong passion for cinema. Immediately after graduating, he decided to leave
everything and move to Rome, where he was admitted to the preparatory course of the
Centro Sperimentale di Cinematografia. In the following years he wrote and directed several short films appreciated by audiences and critics. In 2016 he founded with Virginia
Gherardini the distribution company of short films Zen Movie.

MIKΡOY ΜΗΚΟΥΣ MYΘΟΠΛΑΣΙΑΣ

GIULIO MASTROMAURO

ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Virginia Gherardini,
Giulio Mastromauro,
Luca Marino,
Massimiliano Zanin,
Federico Lami, Matteo
Pianezzi, Corso
Codecasa
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Zen Movie, Indaco Film,
Wave Cinema, Diero
Film
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ελληνικά / Greek
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Valzer (2016)
Nuvola (2015)
Carlo & Clara (2013)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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13+
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ΌΤΑΝ ΑΝΟΊΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΎΡΕΣ Τ' ΟΥΡΑΝΟΎ
WHEN WE OPEN THE GATES OF THE SKY / КОГДА МЫ
ОТКРОЕМ ВРАТА В НЕБО
ΡΩΣΊΑ-ΚΑΖΑΚΣΤΆΝ-ΚΙΡΓΙΣΤΆΝ / RUSSIA-KAZAKHSTAN-KYRGYZSTAN, 7', 2019

Ένα φιλομαθές αγόρι ρωτάει τον παππού του για τον άνθρωπο του οποίου
το μνημείο φροντίζει με τόση επιμέλεια. Ποιος είναι αυτός ο άντρας;
An inquisitive boy asks his grandfather about a man whose monument he
diligently cares for. Who is this man?
PAVEL BYKOVCHENKO
Γεννήθηκε στη Μπσκέκ του Κιργιστάν, το 1974. Σπούδασε Διεύθυνση Φωτογραφίας στο
Ρωσικό Κρατικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου Gerasimov (VGIK) στο εργαστήριο του Vadim
Yusov. Σήμερα, συνεχίζει τις σπουδές του στο τμήμα Ανωτάτων Σπουδών Σεναρίου και
Σκηνοθεσίας κινηματογράφου (VKSR) ως σκηνοθέτης.
Βorn in Bishkek, Kyrgyzstan, 1974. In 2012, he graduated from the Gerasimov Russian State
University of Cinematography (VGIK) as a DoP (workshop by V. Yusov). At the moment he
is a student of Higher Courses for Scriptwriters and Film Directors (VKSR) as a film director.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Pavel Bykovchenko
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Aydar Khismatullin

FICTION SHORT Films

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Alexander Solovey
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Pavel Bykovchenko
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Rafail Sarlykov
ΉΧΟΣ / SOUND

Ivan Kholodov
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Asan Omanov, Bogdan
Azizov
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Pavel Bykovchenko
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Κιργιζικά / Kirghiz
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

9+

ΣΤΟΝ ΈΒΔΟΜΟ
TO THE SEVENTH

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Konstantina Papadopoulou
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Taxiarchis Deligiannis,
Vasilis Tsiouvaras
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Giorgos Athanasopoulos
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Stavros Zottas
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Marietta Fafouti
ΉΧΟΣ / SOUND

Ioannis Giannakopoulos
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Ariadne Kamilaki,
Thanos Tagkalakis,
Christos Stergioglou,
Maria Stefanidou

Δύο 10χρονα παιδιά, ένα αγόρι και ένα κορίτσι, συναντιούνται για πρώτη
φορά σε ένα ασανσέρ, πηγαίνοντας στο πάρτι ενός άλλου παιδιού στον
4ο όροφο. Οι γονείς τους, επίσης στο ασανσέρ, μιλούν όλη την ώρα γι’
αυτά και τις πολλές καθημερινές δραστηριότητές τους. Το κορίτσι ακούει
συνεχώς μουσική από τα ακουστικά του ... μέχρι που το αγόρι τραβάει ένα
από τα ακουστικά του κοριτσιού και το βάζει στο αυτί του. Τα δυο τους
τώρα ακούνε το ίδιο τραγούδι χαρούμενα. Όταν το ασανσέρ φτάνει στον
τέταρτο, οι γονείς βγαίνουν πρώτοι. Το αγόρι πάει να βγει, αλλά ...
Two 10year olds, a boy and a girl, meet for the first time in an elevator, going
to the 4th floor, to another kid’s party. Their parents, who are also on the
elevator, talk continuously about the kids and their everyday activities. The
girl listens to music in her earphones all the time, until... the boy pulls one of
the girl’s earphones and puts it in his ear. They both now listen to the same
song with smile on their faces. The elevator reaches the 4th floor. The parents go out first. The boy takes the earphone off and moves out, but ...
KONSTANTINA PAPADOPOULOU
Γεννήθηκε το 1992 στην Αλεξανδρούπολη. Είναι τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Α.Π.Θ. και ασχολείται µε τη σκηνοθεσία και το
χορό. Έχει συμμετάσχει σε διάφορες μικρού μήκους ταινίες, σκηνοθετώντας μερικέςαπό
αυτές, όπως και τρέιλερ παραστάσεων και μουσικά βίντεο. Έχει εργαστεί εθελοντικά σε
φεστιβάλ κινηματογράφου και έχει παραδώσει μαθήματα σχετικά µε τον κινηματογράφο
σε παιδιά. Αυτή τη στιγμή, εργάζεται στην εταιρεία διανομής ρόλων Athens Casting.
She was born in 1992 at Alexandroupoli. She is a senior student of the School of Film Studies of the Fine Arts A.U.TH and she is involved both with direction and dance. She has taken
part in many short films, directed several, some trailers and music videos, volunteered for
film festivals and given lessons to children about filmmaking. She is currently working at
Athens Casting agency.
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ΕΛΛΆΔΑ / GREECE, 5', 2020

ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Ioanna Soultani
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Soul Productions
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ελληνικά / Greek
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

iCon (2017)
Jameson DISS 2015GoodFellas (2015)
Assembly (2014)
The hunter (2012)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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102

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ
ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
IN COMPETITION

103

ANIMATION
SHORT FILMS

104

ΌΛΑ Τ' ΑΓΑΠΗΜΈΝΑ ΜΟΥ ΜΙΚΡΆ ΖΩΆΚΙΑ
ALL THE DEAR LITTLE ANIMALS / ALLA DÖDA SMA DJUR
ΣΟΥΗΔΊΑ - ΓΕΡΜΑΝΊΑ / SWEDEN - GERMANY, 7', 2019

Μια καλοκαιρινή μέρα ιδρύσαμε μια επιχείρηση με την επωνυμία ''Κηδείες
ΕΠΕ'', για να βοηθήσουμε όλα τα φτωχά νεκρά ζώα του κόσμου. Η Esther
έσκαβε, εγώ έγραφα τα ποιήματα και ο μικρός αδελφός της Esther, ο Puttie,
έκλαιγε.
One summer's day we started a business called Funerals Ltd., to help all the
poor dead animals in the world.Esther did the digging, I wrote the poems,
and Esther's little brother, Puttie, cried.
MICHAEL EKBLAD

animation Short Films

Γεννήθηκε στη Σουηδία το 1960. Σπούδασε animation στο Κολλέγιο Εικαστικών Τεχνών
Sheridan, στο Τορόντο του Καναδά. Έχει δουλέψει ως επαγγελματίας animator, σχεδιαστής και σκηνοθέτης από το 1985. Είναι συνιδιοκτήτης και συνιδρυτής της εταιρείας παραγωγής Sluggerfilm AB, που εδρεύει στο Μάλμε της Σουηδίας.
He was born in 1960 in Sweden. Educated in animation at Sheridan College of Visual Arts
Toronto, Canada. Worked as a profesional animator, designer and director since 1985.
Co-owner and co-founder of production company Sluggerfilm AB in Malmö, Sweden.

ALEXANDRA SCHATZ
Γεννήθηκε το 1955 στο Pirmasens της Γερμανίας. Σπούδασε Κινηματογράφο και Φωτογραφία στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Braunschweig. Από το 1981, εργάζεται ως ανεξάρτητη σκηνοθέτρια και παραγωγός ταινιών animation για παιδιά, παράγοντας περισσότερες από 200 ταινίες για το παιδικό πρόγραμμα σημαντικών τηλεοπτικών σταθμών.
Έχει διατελέσει λέκτορας της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Braunschweig, με αντικείμενο
το animation. Την περίοδο 2000-02, ήταν Διευθύντρια Ανάπτυξης ταινιών animation της
εταιρείας παραγωγής RTV Family Entertainment AG του Μονάχου. Από το 2003 εργάζεται
για την ανάπτυξη και την παραγωγή σειρών, τηλεοπτικών προγραμμάτων, μικρού και
μεγάλου μήκους ταινιών animation σε διεθνείς συμπαραγωγές.
She was born in 1955 in Pirmasens, Germany. She studied Film and Photography at the
Academy of Fine Arts of Braunschweig. Since 1981 she has been working as a freelance
director and producer of animation films for children, producing over two hundred films
for children’s TV programs of major networks. She was a Lecturer in animation film at the
Academy of Fine Arts of Braunschweig. During the period 2000-02, she was Head of Animation Development for RTV Family Entertainment AG Munich. Since 2003, she works for
the development and the production of animation series, shorts, TV-specials and animation feature in International coproductions.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Michael Ekblad,
Alexandra Schatz
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Ulf Nilsson
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Wolfram Späth
ANIMATION

Grupa Smacznego
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Michael Ekblad
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Tobias Becker
ΉΧΟΣ / SOUND

Jonas Lux
ερμηνείες / cast
Ulf Nilsson
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Alexandra Schatz,
Michael Ekblad
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

ALEXANDRA SCHATZ
FILMPRODUKTION,
SluggerFilm AB
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Σουηδικά / Swedish
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Alla döda små djur
(2018)
Molly Monster the
Movie (2015)
Fliegende Jacob (2014)
Peter Claus (2013)
Molly and The X-mas
Monster (2010)
Musical Mr Finch (2010)
Τhe Mighty Hunter (2010)
Molly Monster (2007)
The 4th King (2005)
Derrick (2003)
Karlsson on the Roof
(2000)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

3+

ΟΙ ΘΑΥΜΑΣΤΈΣ ΠΕΡΙΠΈΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΈΡΟΧΗΣ

THE AMAZING ADVENTURES OF AWESOME
ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ / UNITED KINGDOM, 6', 2020

ALLISON BROWNMOORE

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Allison Brownmoore
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Allison Brownmoore
ANIMATION

Sylvain Doussa
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Anthony Brownmoore
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Robert Logan
ΉΧΟΣ / SOUND

Alex Wilson-Thame
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Allison Brownmoore
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Blue Spill
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους / No
Dialogue

Υποψήφια για BAFTA Διευθύντρια Σχεδιασμού. Ιδρυτικό μέλος του Blue Spill, ενός βραβευμένου στούντιο σχεδίου με βάση στο Soho του Λονδίνου. Ως μητέρα ενός αυτιστικού
παιδιού και ως καλλιτέχνιδα με αναπηρία, είναι παθιασμένη με την αφήγηση ιστοριών
που εξυμνούν τη διαφορετικότητα και αναδεικνύουν ότι οι διαφορές μπουν να είναι συναρπαστικές, γοητευτικές και να προσφέρουν ικανοποίηση. Έχει μεταπτυχιακό στο Σχέδιο
από τη Σχολή Τεχνών και Σχεδίου Saint Martins του Λονδίνου και πτυχίο Επικοινωνίας,
Θεάτρου και Μέσων από το Πανεπιστήμιο Charles Sturt της Αυστραλίας.
She is a BAFTA nominated Design Director. She is co-founder of Blue Spill, an award winning boutique design studio based in Soho, London. As the mother of an autistic child, and
as an artist with a disability, she is passionate about telling stories which celebrate being
different, and how these differences can be exciting, engaging and rewarding. She has a
Masters in Design Studies from Central Saint Martins School of Art and Design, London and
a BA Communications, Theatre & Media from Charles Sturt University, Australia.

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Ένα ζωγραφισμένο στο χέρι animation για ένα νεαρό αυτιστικό κορίτσι
στην καρδιά μιας σιωπηρής επανάστασης.
A hand illustrated animated film about a young autistic girl at the heart of a
quiet revolution.

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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6+
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ΜΠΟΡΊΓΙΑ
BORIYA

ΓΑΛΛΊΑ-Ν.ΚΟΡΈΑ / FRANCE-SOUTH KOREA, 18', 2019

Η 7χρονη Borriya βαριέται τη ρουτίνα της καθημερινότητας στην ύπαιθρο.
Θα ήθελε πολύ να παίξει με κάποιον, αλλά είναι η εποχή της συγκομιδής
και όλοι είναι απασχολημένοι. Μόνη, κάτω από τη γέφυρα του ποταμού,
περιτριγυρισμένη από τα κριθαροχώραφα, θα συνειδητοποιήσει ότι η ζωή
δεν είναι πάντα αυτό που νόμιζε ότι θα είναι.
Boriya, a 7-year-old girl, is bored by the routine of daily life in the countryside. She would love to play with someone but it's harvest time and everyone is busy. Alone, under the river bridge, surrounded by the barley fields,
she's going to understand that life is not always what she thought it would be.
SUNG AH MIN

animation Short Films

Σπούδασε Animation στην Εθνική Σχολή Τεχνών της Κορέας (KNUA), απ' όπου αποφοίτησε το 2007. Έχοντας αποκομίσει μεγάλη πείρα από το χώρο του animation στην Ν.Κορέα,
το 2017 μετακόμισε στη Γαλλία και πλέον ζει στο Μπορντό. Το ''Μπορίγια'' είναι η πέμπτη
μικρού μήκους ταινία της.
He graduated from the Korean National University of Arts (KNUA) in animation in 2007. After many experiences in South Korea in the animation sector, she moved to France in 2017
and now lives in Bordeaux. "Boriya" is her fifth short film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Sung Ah Min
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Sung Ah Min
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Sung Ah Min
ANIMATION

Sung Ah Min
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Sung Ah Min
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

June Young Joo
ΉΧΟΣ / SOUND

June Young Joo
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Emmanuel Quillet
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Marmitafilms
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Γαλλικά / French
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Koong!.. Porr! (2013)
The Newly coming
Seasons (2009)
Bab Mook Ja (2007)
Handkerchief (2004)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+

TO ΦΛΟΥΡΊ

THE COIN / 硬 币
Το κινέζικο πρωτοχρονιάτικο έθιμο λέει ότι όποιος βρει το φλουρί μέσα
στο ντάμπλινγκ του, τον περιμένει μια ευλογημένη χρονιά. Μια νεαρή
γυναίκα, ταξιδεύοντας προς μια καινούργια χώρα, χάνει ένα βάζο γεμάτο
με τα τυχερά φλουριά που είχε μαζέψει μεγαλώνοντας. Η νέα της ζωή θα
ξεκινήσει με την αναζήτηση του φλουριού.
In the Chinese new year holidays, finding the coin inside the dumplings
means having a blessed year ahead. A young woman loses a jar full of the
lucky coins she has been collecting growing up, on her journey to a new
country. Her new life begins with a search to find the coin.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Siqi Song
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Siqi Song
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Bongani Mlambo
ANIMATION

Bob Blevins, Molly
McCandless, Siqi Song,
Ian Boone, Rich Zim
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Siqi Song
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Alexis Grapsas
ΉΧΟΣ / SOUND

Alex Nomick, Lon
Bender
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Anna Pan

SIQI SONG
Υποψήφια για Όσκαρ σκηνοθέτρια και animator από την Κίνα, που τώρα ζει και εργάζεται
στην Καλιφόρνια. Οι μικρού μήκους animation ταινίες της έχουν τύχει της αναγνώρισης
θεσμών όπως η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, το Sundance, το
SXSW και η ASIFA-Hollywood. Ήταν υπότροφος του οργανισμού Film Independent το
2018, ενώ το 2019 ανακηρύχθηκε μέλος του προγράμματος υποστήριξης ταλέντων της
BAFTA Los Angeles. Είναι απόφοιτος του Ινστιτούτου Τεχνών της Καλιφόρνιας και της
Κεντρικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών της Κίνας.
She is an Oscars®-Nominated director and animator from China, currently based in California, United States. Her animated short films have been recognized by Academy of Motion
Picture Arts and Sciences, Sundance, SXSW, and ASIFA-Hollywood. She is named a Film
Independent Directing Fellow in 2018, BAFTA Los Angeles Newcomer in 2019. Siqi is an
alumnus of California Institute of the Arts and China Central Academy of Fine Arts.

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΗΠΑ-ΚΊΝΑ / UNITED STATES-CHINA, 7', 2019

ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Diana Ward
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Darley Street Disco
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Μανδαρίνικα κινέζικα,
Αγγλικά / Mandarin
Chinese, English
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Sister (2018)
Food (2014)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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9+
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Η ΠΡΙΓΚΊΠΙΣΣΑ ΛΕΛΈΚΑ
CORNSTALK / DYLDA
ΡΩΣΊΑ / RUSSIA, 9', 2020

Ένα παραμύθι για μια Πριγκίπισσα, που η ζωή της είναι ιδιαίτερα δύσκολη,
εξαιτίας του τεράστιου ύψους της. Ο Βασιλιάς, στην προσπάθειά του να
της βρει γαμπρό, οργανώνει έναν χορό. Όμως όλοι οι μνηστήρες το βάζουν
στα πόδια τρομαγμένοι. Η απελπισία αλλά και μια σύμπτωση θα οδηγήσουν
την Πριγκίπισσα εκεί που θα βρει την πραγματική ευτυχία.
This is a story about a Princess, whose life is not so easy because of her giant
height. The King arranges a ball in an attempt to marry off his daughter. But
all the suitors run away in horror. Despair and a chance lead the Cornstalk
to where she finds her happiness.
ANASTASIIA ZHAKULINA

animation Short Films

Γεννήθηκε στο Μπαλάκοβο της Ρωσίας το 1982. Σπούδασε Σχέδιο στη Σχολή Καλών Τεχνών του Σάρατοφ και στην συνέχεια Σκηνογραφία στο Ρωσικό Κρατικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου Gerasimov (VGIK). Εργάστηκε σαν ζωγράφος σκηνικών στο θέατρο και από
το 2005 ασχολείται με το animation.
She was born in Balakovo, Russia, in 1982. She studied design at the Saratov School of Fine
Arts and then scenography at the Gerasimov Institute of Cinematography (VGIK). She worked
as a scene painter in the theatre and since 2005 she has been involved in animation.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Anastasiia Zhakulina
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Maria Chernitsina
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Anastasiia Zhakulina
ANIMATION

Anastasiia Zhakulina
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Anastasiia Zhakulina
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Sofia Petkevich
ΉΧΟΣ / SOUND

Elena Nikolaeva
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Nikolay Makovsky
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

School-Studio "SHAR"
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους /
No Dialogue
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Peter Baas (2018)
An old woman left the
house (2017)
Butterflies (2012)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+

ΜΠΑΜΠΆΣ

DAD / PAPPA

Εντυπωσιακός, ντυμένος με κοστούμι και γραβάτα, ο μπαμπάς εμφανίζεται ένα βράδυ στο παράθυρο, κρατώντας ένα δώρο για τον γιο του. Ο
μπαμπάς είναι δυνατός και γενναίος. Ελευθερώνει ζώα από την αιχμαλωσία, κερδίζει σε κούρσες με το σούπερ αμάξι του και βουτά στα βάθη του
ωκεανού. Ο μπαμπάς είναι μάγος και μπορεί να εμφανίζεται και να εξαφανίζεται σε μια στιγμή, έτσι απλά. Η ταινία αφηγείται την οδυνηρή
λαχτάρα ενός παιδιού για τον απόντα πατέρα του.
Larger than life, dressed in suit and tie, dad appears at the window one
evening, with a gift for his son. Daddy is strong and brave – he frees animals
from captivity, wins races with his superfast car, dives down into the depths
of the ocean. Dad is a sorcerer who can make himself appear and disappear
magically. The film tells of a child’s poignant longing for his absent father.
ATLE BLAKSETH

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Atle Blakseth, Einar
Dunsæd
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Kari Tinnen, Atle
Blakseth
ANIMATION

Simon Nyhus, Nikolai
Lockertsen, Milka Tozi,
Inna Hansen, Frits Olsen
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Atle Blakseth
μουσική / music
Johannes Ringen
ΉΧΟΣ / SOUND

Peter Dixon

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο Volda στη Νορβηγία το 2002, έχει συμμετάσχει σε πολλές μεγάλου μήκους ταινίες animation , σε παραγωγές οπτικών εφέ και σε τηλεοπτικές σειρές. Επιπλέον, έχει εργαστεί ως σκηνοθέτης και
επικεφαλής animator σε μεγάλο αριθμό ταινιών μικρού μήκους. Τελευταία εργάστηκε ως
καλλιτεχνικός διευθυντής και συσκηνοθέτης στην μεγάλου μήκους ταινία "Ella Bella
Bingo", η οποία αναμένεται να βγει στις αίθουσες το 2020.
Since graduating from Volda University College in Norway in 2002, the director has been
involved in numerous animated feature films, VFX productions and television series. He has
also directed and been lead animator on several short films. Recently, he has been working
as art director and co-director on the feature film "Ella Bella Bingo", which is ready to hit
the theaters in 2020.

EINAR DUNSÆD
Είναι ιδρυτής, σκηνοθέτης και animator της νορβηγικής εταιρείας παραγωγής Gimpville
και έχει πολυετή πείρα στην παραγωγή τηλεοπτικών σειρών και κινηματογραφικών ταινιών. Αυτή τη στιγμή, εργάζεται ως layout artist και animator για την ταινία "Ella Bella
Bingo".
Founder, director and animator of the Norwegian production company Gimpville, he has
many years of experience in television series and film production. He is currently working
as a layout artist and animator on the film "Ella Bella Bingo".

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΝΟΡΒΗΓΊΑ / NORWAY, 8', 2019

ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Hanna Kavli Lund
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Torgeir Sanders, John
Einar Hagen
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Gimpville AS, Nordisk
Film
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Νορβηγικά, Αγγλικά /
Norwegian, English
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+
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Atle Blakseth
Isfiske (2009)

110

ΦΕΎΓΟΝΤΑΣ

WHEN WE LEAVE / EN AVANT
ΓΑΛΛΊΑ-ΜΕΞΙΚΌ / FRANCE-MEXICO, 5', 2019

Το πουλόβερ της Rosa σιγά-σιγά ξηλώνεται, καθώς διασχίζει τη μεξικανική
έρημο.
Rosa’s jumper slowly unravels as she crosses the Mexican desert.
MITCHELLE TAMARIZ

animation Short Films

Είναι σκηνοθέτρια animation από το Κανκούν του Μεξικού. Αποφοίτησε από τη CEDIM, μια
σχολή Σχεδίου στο Monterrey του Μεξικού, όπου σπούδασε Ψηφιακές Τέχνες, με ειδίκευση στη φωτογραφία και την παραγωγή βίντεο. Ανακάλυψε το παραδοσιακό animation,
όταν βρέθηκε στην Ακαδημία Τεχνών, Αρχιτεκτονικής και Σχεδίου της Πράγας στο πλαίσιο ενός διεθνούς προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών και για να ικανοποιήσει το ενδιαφέρον της γύρω από το αντικείμενο, γράφτηκε στη Σχολή Animation La Poudrière στη
Valence της Γαλλίας, με στόχο να διευρύνει τη γνώση και την πείρα της πάνω στη σκηνοθεσία.
She is an animation director from Cancun, México. Graduated from CEDIM, a school of
design, in Monterrey, México where she studied Digital Art, with a focus on photography
and video production. She discovered traditional animation during an international student exchange program at The Academy of Arts, Architecture and Design of Prague and
continued to pursue her interest in animation by joining la Poudrière in Valence, France to
expand her knowledge and experience in film direction.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Mitchelle Tamariz
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Mitchelle Tamariz
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Mitchelle Tamariz
ANIMATION

Mitchelle Tamariz,
Guillaume Bourachot
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Jeanne Fontaine
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Roméo Monteiro
ΉΧΟΣ / SOUND

Roméo Monteiro
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Annick Teninge
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

La Poudrière
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους /
No Dialogue
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Noche (2019)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΖΉΣΕΙ ΧΩΡΊΣ ΤΟ ΣΎΜΠΑΝ

HE CAN'T LIVE WITHOUT COSMOS / ON NE MOZHET
ZHIT BEZ KOSMOSA
ΡΩΣΊΑ / RUSSIA, 16', 2019

Είναι η ιστορία μιας μητέρας και του γιου της. Μια ιστορία για την αγάπη
και την ανθρώπινη μοίρα.
This story is about mother and son. It is also about love and human destiny.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Konstantin Bronzit
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Konstantin Bronzit
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Konstantin Bronzit
ANIMATION

Vera Shiganova
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Konstantin Bronzit
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Valentin Vassenkov
ΉΧΟΣ / SOUND

Vladimir Golounin
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Konstantin Bronzit
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Alexander Boyarsky
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Melnitsa animation
studio

Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη το 1965. Το 1983 τελειώνει το καλλιτεχνικό σχολείο και
το 1992 ολοκληρώνει τις σπουδές του στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Τεχνών και Σχεδίου.
Το 1994 ολοκληρώνει τις Ανώτατες Σπουδές Σεναριογράφων και Σκηνοθετών στη Μόσχα.
Οι ταινίες του έχουν αποσπάσει περισσότερα από 200 βραβεία σε διάφορα φεστιβάλ,
συμπεριλαμβανομένης και μιας υποψηφιότητας για το βραβείο Cesar της Γαλλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου (At the ends of the Earth, 2001) και δύο υποψηφιότητες για το
βραβείο Oscar, το 2009 (Lavatory-Lovestory) και το 2016 (We can’t live without Cosmos).
Είναι μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και της Αμερικανικής Ακαδημίας
Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.
Born in St.-Petersburg, 1965. In 1983 graduated from Art school. In 1992 graduated from
High institute of Art and Design. In 1994 he graduated from High Courses of scriptwriters
and directors in Moscow. His films totally won about 200 awards at different film festivals
including nomination for French Film Academy award "Cesar" (At the ends of the Earth 2001) and two nominations for Oscar in 2009 (Lavatory-Lovestory) and in 2016 (We can’t
live without Cosmos). Member of the French Film Academy and Academy of Motion Picture
Arts and Sciences.

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

KONSTANTIN BRONZIT

ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους /
No Dialogue
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

We Can’t Live without
Cosmos (2014)
Lavatory – Lovestory
(2007)
The Cat and the Fox
(2004)
The God (2003)
At the Ends of the Earth
(1999)
Switchcraft (1994)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

111

9+

112

Ο ΑΛΛΗΛΈΓΓΥΟΣ ΣΚΑΝΤΖΌΧΟΙΡΟΣ
HEDGEHOG SPIKINEY / JEŽ BODLJIKAVKO
ΚΡΟΑΤΊΑ / CROATIA, 7', 2020

O Spikiney είναι ένας δουλευταράς και αλτρουιστής σκαντζόχοιρος, που
κάνει ότι μπορεί για να εξασφαλίζει φαΐ για τα μέλη της κοινότητας που
το έχουν ανάγκη. Μια χειμωνιάτικη νύχτα, όμως, οι τροφές εξαφανίζονται
και πλέον τίθεται θέμα επιβίωσης. Ο Spikiney και οι φίλοι του ξεκινούν με
θάρρος να βρουν τις κλεμμένες τροφές. Υποψιάζονται ότι ο κλέφτης είναι
ένα τέρας. Τα ίχνη θα τους οδηγήσουν σε μια απειλητική σπηλιά, όπου με
γενναιότητα θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το τέρας.
Spikiney is a hardworking and altruistic hedgehog who runs a soup kitchen
for the needy community. The food disappears one winter night, endangering their existence. Spikiney’s friends bravely join him on the quest to find
the stolen food. They suspect a monster is the thief. The trail takes them to
the ominous cave, where they need to bravely confront the monster.

animation Short Films

TIHONI BRČIĆ
Γεννήθηκε στην Κροατία το 1971. Απέκτησε τον διδακτορικό του τίτλο στις Γραφιστικές
Τέχνες από την Ακαδημία Καλών Τεχνών του Ζάγκρεμπ το 2016 και κατέχει μεταπτυχιακό
τίτλο από την Ακαδημία Τεχνών του Πανεπιστημίου του Σαν Φρανσίσκο από το1998. Έχει
δουλέψει σε ντοκιμαντέρ, μικρού μήκους animation, ταινίες μυθοπλασίας, βίντεο εκθέσεων και τηλεοπτικές εκπομπές ως σχεδιαστής τίτλων, καλλιτεχνικός διευθυντής, σκηνοθέτης και μοντέρ. Τα έργα του έχουν προβληθεί και έχουν αποσπάσει βραβεία τόσο στη
χώρα του όσο και διεθνώς.
He was born in Croatia in 1971. He earned doctoral degree in graphic arts from Academy
of Fine Arts in Zagreb, Croatia in 2016, and M.F.A. degree from Academy of Art College in
San Francisco, USA in 1998. He works on documentaries, animated shorts, motion pictures,
exhibition videos and television shows as a title designer, art director, director and editor.
His works were awarded and exhibited in the country and abroad.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Tihoni Brčić
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Tihoni Brčić
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Tihoni Brčić
ANIMATION

Dario Kučić
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Tomislav Gregl
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Lana Horvatić
ΉΧΟΣ / SOUND

Lana Horvatić
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Vinko Brešan
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Zagreb Film
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους /
No Dialogue
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Two Pink Lines (2016)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+

ΑΓΚΆΛΙΑΣΈ ΜΕ. ΜΕΓΆΛΟΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΌΣ

HUG ME. BIG AND SMALL
ΠΟΛΩΝΊΑ / POLAND, 6', 2020

Ενώ μαθαίνει πώς να γίνει μια μεγάλη και δυνατή αρκούδα, ο Teddy ανακαλύπτει και εκτιμά τα οφέλη του να είναι κάποιος μικρός.
While learning how to become a strong and a big bear Teddy discovers and
appreciates the benefits of being small.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Tomek Miazga
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Jacek Rembis
ANIMATION

Pigeon Studio
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Blazej Pieczonka
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Lukasz Targosz
ΉΧΟΣ / SOUND

Studio Spot
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Roman Picheta
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Grzegorz Waclawek
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Animoon
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Αγγλικά / English

Έχοντας πείρα στη διαχείριση μιας ευρείας γκάμας μέσων, δεν είναι το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα σκηνοθέτη. Αποφοίτησε από την Πολωνο-ιαπωνική Ακαδημία Πληροφοριακής Τεχνολογίας με πτυχίο Animation. Ξεκίνησε την καριέρα του ως εικονογράφος και
στην πορεία ανέβηκε όλα τα σκαλοπάτια σε εταιρείες παροχής ψηφιακών υπηρεσιών,
για να φύγει από τον τομέα ως Διευθυντής Δημιουργικού. Παρότι δούλευε στη διαφήμιση,
στον ελεύθερο χρόνο του βελτίωνε τις δεξιότητες του ως δημιουργός animation. Αυτό
του επέτρεψε από ανεξάρτητος 2D animator να γίνει καλλιτεχνικός διευθυντής/σκηνοθέτης στο στούντιο Pigeon, μια δουλειά που του έδωσε τη δυνατότητα να διευρύνει την
γκάμα των ικανοτήτων του.
Having experience with a variety of media, he is not a typical director. He graduated from
Polish-Japanese Academy of Information Technology with a bachelor's degree in animation. He started his career as an illustrator, then went through all the steps in digital agencies only to leave this branch as a Head of Creatives. Even though he worked in advertising, in his spare time he has been perfecting his skills as a cartoonist. That led him to from
being a freelance 2D animator, to an Art Director / Director at Studio Pigeon - the job that
let him further expand his skillset.

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

TOMEK MIAZGA

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

113

3+

114

ΚΑΠΑΕΜΆΧΟΥ
KAPAEMAHU
ΗΠΑ / USA, 9', 2020

Πριν πολλά χρόνια, τέσσερις ασυνήθιστες υπάρξεις ερμαφρόδιτης φύσης,
φορείς τόσο του αρσενικού όσο και του θηλυκού πνεύματος, έφεραν από
την Ταϊτή στη Χαβάη τις θεραπευτικές τους μεθόδους.
Long ago, four extraordinary individuals of dual male and female spirit
brought the healing arts from Tahiti to Hawaii.
HINALEIMOANA WONG-KALU

animation Short Films

Είναι αυτόχθων Χαβανέζα δασκάλα, επαγγελματίας του πολιτισμού και κινηματογραφίστρια. Έχει κάνει την παραγωγή για το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ του PBS/ARTE ,"Leitis
in Waiting", και για την βραβευμένη μικρού μήκους ταινία "Lady Eva", που αναφέρεται
στις διεμφυλικές αδερφές της στο Βασίλειο των Τόνγκα.
She is a Native Hawaiian teacher, cultural practitioner and filmmaker. She has produced the
PBS/ARTE feature documentary "Leitis in Waiting" and award-winning short "Lady Eva"
about her transgender sisters in the Kingdom of Tonga.

JOE WILSON
Βραβευμένος με Emmy σκηνοθέτης, αφοσιωμένος στην αφήγηση ιστοριών που αναδύονται από τις φωνές των περιθωριοποιημένων. Στις μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες
του συνδυάζει live action και animation, για να διερυνήσει πιεστικά κοινωνικά προβλήματα μέσα από μια ρηξικέλευθη αφήγηση.
He is an Emmy Award-winning filmmaker dedicated to telling stories that emanate from
the voices of those on the outside. His feature and short films combine live action with
animation to explore pressing social issues through innovative storytelling.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Hinaleimoana Wong-Kalu, Joe Wilson, Dean
Hamer
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Hinaleimoana Wong-Kalu, Dean Hamer, Joe
Wilson
ANIMATION

Daniel Sousa
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Dan Golden
ήχος / sound
Dan Golden
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

DEAN HAMER
Είναι συγγραφέας βραβευμένος από τους New York Times για το Βιβλίο της Χρονιάς, κινηματογραφιστής βραβευμένος με Εmmy και GLAAD αλλά και ομότιμος επιστημονικός
συνεργάτης του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας των ΗΠΑ, ο οποίος κουβαλάει μακρά ιστορία
στην επικοινωνία περίπλοκων και αμφιλεγόμενων ιδεών στο ευρύ κοινό.
He is a New York Times Book of the Year author, Emmy and GLAAD Media award-winning
filmmaker, and National Institutes of Health scientist emeritus with a long history in communicating complex and controversial ideas to diverse publics.

Hinaleimoana Wong-Kalu, Dean Hamer, Joe
Wilson
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Kanaka Pakipika, Pacific
Islanders in Communications
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χαβανεζικά / Hawaiian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Joe Wilson&Dean
Hamer
Leitis in Waiting (2018)
Lady Eva (2017)
A Place in the Middle
(2015)
Kumu Hina (2014)
Boy in a Dress (2011)
Out in the Silence
(2009)
Thorn in Your Side
(2008)
We Belong (2006)
The Preacher and the
Poet (2006)
Otros Amores (2006)
That's Unfortunate
(2005)
Joy Ride (2006)
Favela Surf Dreams
(2005)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

ΦΎΛΛΟ

LEAF / LÍSTEK
Ένα μικρό κορίτσι δίνει ένα φθινοπωρινό φύλλο σ' έναν γιγαντόσωμο
ναύτη. Του θυμίζει το σπίτι του. Πόσο καιρό λείπει μακριά; Τρέχει να συναντήσει τους γέρους γονείς του. Τι θα βρει, όμως, φτάνοντας;
Huge sailor gets an autumn leaf from a small girl. It reminds him of his home.
How long he has not been there? He runs to meet his old parents. What will
he find there?
ALIONA BARANOVA
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Aliona Baranova
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Aliona Baranova
ANIMATION

Aliona Baranova
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Jan Saska
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Petr Mazoch
ΉΧΟΣ / SOUND

Jiří Gráf
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Lukáš Gregor
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

University of Tomas
Bata
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους /
No Dialogue

Γεννήθηκε στη Ρωσία και μεγάλωσε στη Λευκορωσία. Πήγε για σπουδές animation στην
Τσεχία και έμεινε εκεί. Και οι δύο σπουδαστικές της ταινίες πραγματεύονται τη νοσταλγία. Κατά κάποιο τρόπο. Λατρεύει τα χρώματα. Ο στόχος της είναι να κάνει ευχάριστες
ταινίες. Όνειρό της είναι να δημιουργήσει εκπαιδευτικές και αστείες σειρές για παιδιά με
θέμα την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση απορριμμάτων.
She was born in Russia and grew up in Belarus. She studied animation in Czech Republic
and stayed there. Both of her student films are about homesickness. Somehow. She loves
colors. Her goal is to make enjoyable films. Her dream is to create educational and funny
series for children about recycling garbage and composting.

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΤΣΕΧΊΑ-ΛΕΥΚΟΡΩΣΊΑ / CZECH REPUBLIC-BELARUS, 6', 2020

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Home (2017)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

115

6+

116

ΠΑΡΑΜΎΘΙ ΓΙΑ ΈΝΑ ΚΑΝΟΝΆΚΙ

THE LEGEND OF PSALTERY / ПАДАННЕ ПРА ГУСЛІ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΊΑ / BELARUS, 10', 2019

Μια γενναία καρδιά και η μαγεία της μουσικής μπορούν να σταματήσουν
τον πόλεμο.
A brave heart and the magic power of music stop the war.
TATIANA KOUBLITSKAJA
Εργάζεται στο Εθνικό Κινηματογραφικό στούντιο της Λευκορωσίας 'Belarusfilm" ως σκηνοθέτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια.
She is working at the National Film studio Belarusfilm as a Director and an Art Director.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Tatiana Koublitskaja
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

animation Short Films

Tatiana Koublitskaja
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Maxim Gerasimenko
ANIMATION

Anna Tumelya, Pilip
Vinahradau, Syarhey
Hermanenka
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Tatiana Koublitskaja
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Leonid Pavlenok
ΉΧΟΣ / SOUND

Alexander Krutsel
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Yuliana Mihnevich,
Dzmitry Pustsilnik,
Alexander Efremau,
Hanna Kazlova
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Tatiana Koublitskaja
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Belarusfilm National
Film Studio
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Λευκορωσικά /
Belarusian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Spring in Autumn (2015)
Song of the Lark (2014)
Pilipka (2012)
Centipede (2011)
Lullaby (2009)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+

ΜΑΪΖΆ

MAÏJA

ΓΑΛΛΊΑ / FRANCE, 8', 2019

ARTHUR NOLLET, MAXIME FARAUD, MÉGANE HIRTH, EMMA VERSINI, JULIEN
CHEN, PAULINE CHARPENTIER

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Arthur Nollet, Maxime
Faraud, Mégane Hirth,
Emma Versini, Julien
Chen, Pauline
Charpentier
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Arthur Nollet, Pauline
Charpentier, Emma
Versini, Mégane Hirth,
Julien Chen, Maxime
Faraud
ANIMATION

Julien Chen, Emma
Versini
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Arthur Nollet
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Diego Gernais
ΉΧΟΣ / SOUND

Julien Chen
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Julien Deparis

Είναι όλοι απόφοιτοι της Σχολής Supinfocom (αργότερα μετονομάστηκε σε MoPA)
στην Αρλ της Γαλλίας. Το 2019, σκηνοθέτησαν από κοινού την μικρού μήκους
animation "Μαϊζά".
They have all graduated from Supinfocom (later became MoPA) in Arles, France. In 2019,
they co-directed the short film "Maïja".

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Σε κάποιο νησί της Σκανδιβίας, ένα μικρό κορίτσι, η Μαϊζά, περιμένει τον
πατέρα της, που έχει ξεμακρύνει στη θάλασσα, να επιστρέψει. Αλλά ο
καιρός χειροτερεύει και ο πατέρας της δεν έχει επιστρέψει ακόμη.
In the Nordic Islands, Maïja, a little girl, waits for the return of her father, away
at sea. But the weather is worsening and her father is not coming back.

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Ecole des Nouvelles
Images
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους /
No Dialogue
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

117

6+

118

ΜΑΡΜΕΛΆΔΑ

MARMALADE / MARMALAD
ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ / BULGARIA, 6', 2020

Κάποιες φορές, για να γίνει ήρωας, αρκεί μόνο να πετάξεις. Ένα καινοτόμο
animation βασισμένο στο χειροποίητο κέντημα.
Sometimes, if you want to become a hero, you just have to fly. Innovation
handmade embroidery animation.
RADOSTINA NEYKOVA

animation Short Films

Αποφοίτησε από την Εθνική Ακαδημία Θεάτρου και Κινηματογραφικών Τεχνών "Kr.
Sarafov" με μεταπτυχιακό τίτλο στις Κινηματογραφικές Σπουδές και στη Σκηνοθεσία
Animation. Είναι συνεργαζόμενη καθηγήτρια με διδακτορικό τίτλο στο Ινστιτούτο Καλλιτεχνικών Σπουδών της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημών. Επίσης διδάσκει "Δραματουργία ταινιών animation" και "Τεχνικές animation" στην Εθνική Ακαδημία Θεάτρου και
Κινηματογραφικών Τεχνών "Kr. Sarafov".
Graduated from the National Academy for Theatre and Film Arts "Kr. Sarafov" with an MFA
in Film Studies and Animation Directing. She is Assoc. Professor, PhD in the Institute of Arts
Studies at the Bulgarian Academy of Science. She also teaches "Dramaturgy of animated
film" and "Animation techniques" in the National Academy for Theatre and Film Arts "Kr.
Sarafov".

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Radostina Neykova
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Radostina Neykova,
Hanna Schwartz
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Blagoy Kostov
ANIMATION

Radostina Neykova
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Radostina Neykova
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Petko Machev
ΉΧΟΣ / SOUND

Petko Manchev
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Hristo Hristov
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Korund X
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους / No
Dialogue
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Ugly Fairy Tale (2018)
Grumpy does repairs
(2015)
Trip (2011)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

3+

Η ΜΑΤΊΛΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΦΕΔΡΙΚΌ ΚΕΦΆΛΙ

MATILDA AND THE SPARE HEAD / MATILDA IR ATSARGINĖ GALVA

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Ignas Meilūnas
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Dangiras Bugas, Ignas
Meilūnas
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Simonas Glinskis
ANIMATION

Anni Oja, Arnau Godia
Montesinos, Ignas
Meilūnas
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Ignas Meilūnas
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Rytis Koreniukas
ΉΧΟΣ / SOUND

Julius Grigelionis
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Rusnė Savickaitė,
Karolina Leciūtė, Dovilė
Šarutytė

Πρόκειται για την ιστορία ενός κοριτσιού που ήθελε να γίνει ο εξυπνότερος
άνθρωπος του κόσμου. Όταν οι γνώσεις που έχει αποκτήσει δεν χωρούν
πια στο μοναδικό της κεφάλι, η μαμά της τής αγοράζει ένα εφεδρικό. Δύο
κεφάλια είναι καλύτερα από ένα, αλλά η Ματίλντα αρχίζει να μπερδεύει
ποιο κεφάλι πρέπει να φορέσει πότε, και μάλιστα σύντομα χάνει το δεύτερο
κεφάλι της. Κανείς δεν μπορεί να πει τι θα είχε συμβεί, αν δεν έμπαινε
συμπτωματικά από το παράθυρό της μια μπάλα. Αυτή θα αλλάξει τη Ματίλντα για πάντα.
This is a story about a girl who wants to be the smartest person in the world.
When all the things she’s learned can no longer fit in one head, her mother
buys her a backup one. Two heads are better than one but Matilda soon
becomes confused which head should she wear at what time and loses the
second head shortly after. It is uncertain what would happen if not for a ball
that accidentally flows in through her window. It changes Matilda forever.
IGNAS MEILŪNAS
Γεννήθηκε το 1985. Αποφοίτησε από το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Gediminas του Βίλνιους με
πτυχίο Μηχανικού Η/Υ το 2008. Συνεργάστηκε με τους θιάσους του O. Koršunovas και του
G. Varnas ως σχεδιαστής ήχου και χειριστής βιντεοπροβολών. Από το 2011 άρχισε να εργάζεται ως ανεξάρτητος 3D και stop-motion animator και σκηνοθέτης. Η πρώτη του μικρού μήκους ταινία animation, "Woods", κέρδισε το Βραβείο της Λιθουανικής Ακαδημίας
Κινηματογράφου για το Καλύτερο Animation του 2015, ενώ η δεύτερη μικρού μήκους ταινία του, "Mr. Night Has A Day Off", προβλήθηκε σε περισσότερα από 50 κινηματογραφικά
φεστιβάλ.
He was born in 1985. He graduated from Vilnius Gediminas Technical University with BA in
Computer Engineering in 2008. He has worked with O. Koršunovas and G. Varnas’ theater
troupes as a sound designer and video projection operator. Since 2011, he started working
as a freelance 3D and stop-motion animator and director. His debut short animation/fiction film "Woods" has won the Lithuanian Film Academy Award for Best Animation of 2015
and short animation "Mr. Night Has A Day Off" was selected to more than 50 film festivals.

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΛΙΘΟΥΑΝΊΑ / LITHUANIA, 14', 2020

ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Marija Razgute
εταιρεία παραγωγής /
production company
m-films
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Λιθουανικά /
Lithuanian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Mr. Night Has A Day Off
(2016)
Woods (2015)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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6+

120

ΒΌΡΕΙΟ ΣΈΛΑΣ

NORTHERN LIGHTS / AU PAYS DE L’AURORE BORÉALE
ΓΑΛΛΊΑ-ΕΛΒΕΤΊΑ / FRANCE-SWITZERLAND, 15', 2019

Ο Colin ζει με τον παππού του, τον Karl, από τότε που πέθαναν οι γονείς
του. Όταν ο Karl φεύγει για κυνήγι φαλαινών, ο Colin ταξιδεύει μαζί του
σαν λαθρεπιβάτης μέσα στο έλκηθρο-καταφύγιό του. Θα χρειαστεί να
ξεπεράσει τους φόβους του, για να μάθει τα μυστικά του απώτατου βορρά.
Colin has lived with his grandfather Karl since his parents died. When Karl
goes narwhal hunting, Colin travels as a stowaway in his shelter-sled. He will
have to overcome his fears and learn the secrets of the Far North.
CAROLINE ATTIA

animation Short Films

Είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Διακοσμητικών Τεχνών του Παρισιού (2004) και έχει
δουλέψει τόσο στον χώρο της εικονογράφησης όσο και σε αυτόν του animation. Αγαπάει
ιδιαίτερα τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες και τις ιστορίες τους. Έχει δουλέψει για πολλά στούντιο, όπως τα: Sacrebleu, Senso Films, FrogBox, Teleimage kids, Technicolor,
Cartoon Saloon και Folimage. Ως συγγραφέων παιδικών βιβλίων, έχει συνεργαστεί με
σημαντικούς εκδοτικούς οίκους, μεταξύ των οποίων οι: Belin, Gestalten, Usborne, Milan,
Tourbillon και Scholastic.
A graduate of the National School of Decorative Arts in Paris (2004), she has worked in
both illustration and animation, and is particularly fond of characters and their stories. She
has worked with studios such as Sacrebleu, Senso Films, FrogBox, Teleimage kids, Technicolor, Cartoon Saloon and Folimage. As a children's books author, she works with publishers such as Belin, Gestalten, Usborne, Milan, Tourbillon and Scholastic.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Caroline Attia
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Caroline Attia
ANIMATION

Marc Robinet, Siergiej
Gizila, Morten Riisberg
Hansen
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Antoine Rodet
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Christophe Heral
ΉΧΟΣ / SOUND

Marie Doyeux
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Reginald de Guillebon
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Folimage
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Γαλλικά / French
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Pinchaque, the
Colombian Tapir (2011)
Tango on Saw (2005)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+

O28
O28

Ένα παντρεμένο ζευγάρι Γερμανών ετοιμάζεται να επιβιβαστεί στη θρυλική
γραμμή Νο28 του τραμ της Λισαβόνας. Τι κάνεις, όμως, αν σπάσουν τα
φρένα και βρεθείς σε μια ιλιγγιώδη πορεία με συνεπιβάτη ένα μωρό;
In Lisbon, a German married couple is about to get aboard the legendary
n°28 tramway. But how should you react when the brakes let go and embark
you on a vertiginous race... with a baby on board.
OTALIA CAUSSÉ, GEOFFROY COLLIN, LOUISE GRARDEL, ANTOINE MARCHAND,
ROBIN MERLE, FABIEN MEYRAN
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Otalia Caussé, Geoffroy
Collin, Louise Grardel,
Antoine Marchand,
Robin Merle, Fabien
Meyran
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Otalia Caussé
ANIMATION

Antoine Marchand,
Robin Merle
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Robin Merle
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Cyrille Marchesseau,
David Gana
ΉΧΟΣ / SOUND

Alexandre Jaclain
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Philippe Meis
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Είναι όλοι τους απόφοιτοι της Σχολής Supinfocom Rubika στη Βαλανσιέν της Γαλλίας, με
μεταπτυχιακό στην Ψηφιακή Σκηνοθεσία.
They have all graduated from Supinfocom Rubika School (Valenciennes, France) with a
Master in digital director.

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΓΑΛΛΊΑ / FRANCE, 6', 2019

Rubika Animation
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους / No
Dialogue
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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3+

122

ΡΟΜΠΈΡΤΟ
ROBERTO

ΙΣΠΑΝΊΑ / SPAIN, 9', 2020

Έχουν περάσει 15 χρόνια και ο Roberto είναι ακόμα ερωτευμένος με τη
γειτόνισσά του, όμως εκείνη προτιμάει να κρύβεται, καθώς ντρέπεται για
το σώμα της. Με την τέχνη του κι ένα παλιό σχοινί απλώματος ως μοναδικά
μέσα επικοινωνίας, ο Roberto θα ωθήσει την αγαπημένη του να αντιμετωπίσει τους δαίμονές της μια για πάντα.
15 years have passed and Roberto is still in love with his neighbor, but she
prefers to hide ashamed of her body. With his art and an old clothesline as
the only ways of communication, Roberto has a plan to push his beloved for
face her monsters at once.
CARMEN CÓRDOBA GONZÁLEZ

animation Short Films

Θέλοντας να συνδυάσει την επαγγελματική της καριέρα ως μηχανικός υπολογιστών με
ένα καλλιτεχνικό προφίλ, το 2012 αποφασίζει να επικεντρωθεί στο animation και την
αφήγηση. Ο "Ρομπέρτο" είναι η πρώτη μικρού μήκους ταινία της και η αιτία γι' αυτή την
αλλαγή πλεύσης στη ζωή της. Έχει συνεργαστεί στη δημιουργία περισσότερων από 30
software γραφιστικής και διδάσκει animation, τόσο online όσο και στο Πανεπιστήμιο της
Μούρθια.
Combining an artistic profile with her professional career as a Computer Engineer, in 2012
she decided to focus exclusively in animation and storytelling. "Roberto" is her first short
film and the reason of this change of life. Co-author of more than 30 manuals about graphic design software, currently teaches 3D animation online and at Murcia University.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Carmen Córdoba
González
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Carmen Córdoba
González
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Toni Mortero
ANIMATION

Carmen Córdoba
González, David Rubio
Colomer
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Carmen Córdoba
González
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Jordi Carbonell
ΉΧΟΣ / SOUND

Ivan Garrido
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Carmen Córdoba
González
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Pepe School Land
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους /
No Dialogue
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

9+

ΣΑΓΛΆΝΑ

SAGLANA / САГЛАНА
Μετά τον θάνατο της γιαγιάς του, ένα μικρό κορίτσι μένει μόνο του στην
απομακρυσμένη τάιγκα με τον τυφλό παππού του, που κάποτε ήταν κυνηγός. Η μικρούλα πρέπει να αναζητήσει βοήθεια μέσα στον σκληρό χειμώνα
του βόρειου δάσους.
After the death of her grandmother, a little girl remains completely alone in
a remote taiga, with her blind grandfather, who used to be a hunter. She has
to look for help through the harsh taiga winter.
KSENIA MIKHAILENKO
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Ksenia Mikhailenko
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Valentina Ryzkhova
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Marina Seliverstova
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Ksenia Mikhailenko
ΉΧΟΣ / SOUND

Alice Slivinskaya
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Mary Vasileva
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

St. Petersburg State
University of Film and
Television
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους /
No Dialogue

Γεννήθηκε το 1998 στην ερημιά και το κρύο της χερσονήσου Καμτσάτκα στα ανατολικά
της Ρωσίας. Γι' αυτό τον λόγο, από τα παιδικά της χρόνια αγαπούσε τον χειμώνα και τη
φύση. Τα χόμπι της ήταν πάντα η ζωγραφική και η αφήγηση, έτσι ήθελε να γίνει σκηνοθέτης ταινιών animation από το 2010. Το 2016, μπήκε στο πανεπιστήμιο για να σπουδάσει
αυτό ακριβώς το αντικείμενο.
She was born in the wild and cold the Kamchatka Peninsula in 1998. For this reason, she
loves winter and nature since childhood. Her hobby has always been drawing and storytelling, so she wanted to be a director of animated films since 2010. She entered the University for this specialty in 2016.

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΩΣΊΑ / RUSSIA, 13', 2019

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Until dawn (2018)
Touch (2017)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

123

6+

124

STORY
STORY

ΠΟΛΩΝΊΑ / POLAND, 6', 2019

animation Short Films

Το "Story" είναι ένας στοχασμός πάνω στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου
στα χρόνια της απόλυτης κυριαρχίας της τεχνολογίας. Μέσα από την παράθεση διάφορων stories -αυτής της τόσο δημοφιλούς λειτουργίας που προσφέρουν πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης- βλέπουμε ανθρώπους μόνους, χαμένους, αδιάφορους για την πραγματικότητα που τους
περιβάλλει. Η δράση τοποθετείται στη διάρκεια μιας μέρας και είναι αφηγημένη μέσα από σύντομες και συχνά (αυτό)σαρκαστικές σκηνές, κατά
τις οποίες ο εικονικός κόσμος βυθίζεται μέσα στην πραγματικότητα.
"Story" is a reflection about modern man in an age of omnipresent technology. Looking through stories - a popular function in many social media platforms - we see people who are lonely, lost or already indifferent about reality surrounding them. Action takes place during one day and it's told by
short, often (auto)ironic scenes, where virtual world sinks to reality.
JOLANTA BANKOWSKA
Είναι Πολωνή σκηνοθέτρια και animator. Γεννήθηκε το 1992 και ζει στο Λονδίνο. Σπούδασε Γραφιστική (με εξειδίκευση στο Animation) στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βαρσοβίας, όπου εντρύφησε στα αγαπημένα της αντικείμενα, το σχέδιο, το animation και την
αφήγηση. Κατά τα έτη 2019-20, συμμετείχε στο Animation Sans Frontiéres (ASF), το ευρωπαϊκό εργαστήρι animation.
She is a Polish director and animator born in 1992 and living in London. She studied Graphic Design (specialization in Animated Film) at the Academy of Fine Arts in Warsaw, where
she pursued further her interest in design, animation and storytelling. During 2019-20 she
participated in Animation Sans Frontiéres (ASF), the European Animation Development
Lab.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Jolanta Bankowska
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Jolanta Bankowska
ANIMATION

Jolanta Bankowska,
Anna Chrzanowska
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Jolanta Bankowska
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Skillbard
ΉΧΟΣ / SOUND

Skillbard
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Ewa Jastrzebska, Jerzy
Kapuscinski, Piotr
Szczepanowicz
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Munk Studio - Polish
Filmmakers Association,
Letko
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους / No
Dialogue
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

The Little Soul (2019)
And a Great Sign
Appeared in Heaven
(2018)
Incarnation (2017)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

ΟΙ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

A TINY TALE / LATITUDE DU PRINTEMPS

Ένας σκύλος εγκαταλείπεται στην άκρη του δρόμου. Δεμένος σ' έναν φανοστάτη μένει ολομόναχος, μέχρι τη μέρα που τον συναντούν ένας επίδοξος
αστροναύτης και μία επαγγελματίας ποδηλάτισσα που προσπαθεί να
καταρρίψει το προσωπικό της ρεκόρ.
A dog gets abandoned on the side of the road. Attached to a street light, he
stays alone until the day he meets a young astronaut wannabe and a professional cyclist who keeps on trying to beat her highest score.
SYLVAIN CUVILLIER, CHLOÉ BOURDIC, THÉOPHILE COURSIMAULT, NOÉMIE
HALBERSTAM, MAŶLIS MOSNY, ZIJING YE
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Sylvain Cuvillier, Chloé
Bourdic, Théophile
Coursimault, Noémie
Halberstam, Maŷlis
Mosny, Zijing Ye
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Sylvain Cuvillier, Chloé
Bourdic, Théophile
Coursimault, Noémie
Halberstam, Maŷlis
Mosny, Zijing Ye
ANIMATION

Chloé Bourdic,
Théophile Coursimault
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Théophile Coursimault
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Romain Camiolo
ΉΧΟΣ / SOUND

Théophile Coursimault

Είναι όλοι απόφοιτοι της Σχολής Animation "Rubika" στη Βαλανσιέν της Γαλλίας, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ψηφιακή Σκηνοθεσία. Το 2020, σκηνοθέτησαν από κοινού την
μικρού μήκους animation "Οι συντεταγμένες της άνοιξης".
They have all graduated from Rubika Animation school (Valenciennes, France) with a Master in Digital Direction. In 2020, they co-directed the short film "A Tiny Tale".

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΓΑΛΛΊΑ / FRANCE, 8', 2020

ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Philippe Meis
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Rubika Animation
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους / No
Dialogue
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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3+

126

ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΚΟΝΙΣΜΈΝΗ ΘΆΛΑΣΣΑ
TO THE DUSTY SEA / À LA MER POUSSIÈRE
ΓΑΛΛΊΑ / FRANCE, 12', 2020

Είναι κατακαλόκαιρο και η μητέρα τους έχει παρατήσει τον Malo και τη Zoe
ολομόναχους. Τα παιδιά κάνουν ό,τι μπορούν για να τραβήξουν την προσοχή της αλλά αυτή μοιάζει χαμένη.
Left alone in the deepest of the summer, Malo and Zoe are trying their best
to catch their mother’s elusive eye.
HÉLOÏSE FERLAY

animation Short Films

Μεγάλωσε κοντά στα τιρκουάζ νερά των λιμνών της Σαβοΐας και αποφοίτησε από την
Ανωτάτη Σχολή Διακοσμητικών Τεχνών (EnsAD) του Παρισιού. Φτιάχνοντας την πρώτη
της stopmotion animation ταινία, "Geôlier", της σηκώθηκε η τρίχα και ετοιμάζοντας το
ζωγραφιστό animation "Yola" κόντεψε να καραφλιάσει. Προσφάτως, με κοντά μαλλιά
πια και με σπουδαία παρέα, κατάφερε με ιδρώτα, γέλια και δάκρυα να ολοκληρώσει την
τελευταία της ταινία, "Προς τη σκουριασμένη θάλασσα".
She grew up near the turquoise lakes of Savoie and has now graduated of the Parisian
school EnsAD. The making of "Geôlier" was her first hair-raising adventure in stopmotion
animation, and, in animated paint, just as much messed it up. Now she cut her long hair off,
but, in great company, she just finished in sweat, laughs and tears her last film, "To the
dusty sea".

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Héloïse Ferlay
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Héloise Ferlay
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Héloïse Ferlay
ANIMATION

Héloïse Ferlay, Gwendal
Stephan
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Héloïse Ferlay
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Antonin Tardy
ΉΧΟΣ / SOUND

Antoine Martin, Lucien
Richardson
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Alix Deshay, Violette
Renoir, Amandine
Bataille
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Héloïse Ferlay
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

EnsAD
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Γαλλικά / French
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Yola (2017)
Geôlier (2016)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

Ο ΤΌΜΠΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΟΥΡΜΠΟΛΕΩΦΟΡΕΊΟ

TOBI AND THE TURBOBUS / TOBI UND DER TURBOBUS
ΓΕΡΜΑΝΊΑ / GERMANY, 8', 2020

VERENA FELS

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Verena Fels,
Marc Angele
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Verena Fels
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Marc Angele
ANIMATION

Tim Nendza
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Verena Fels

Ανεξάρτητη κινηματογραφίστρια με έδρα στον νότο της Γερμανίας, στο Ludwigsburg.
Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές της στις Τεχνολογίες Επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο των
Μέσων της Στουτγκάρδης, συνέχισε σπουδάζοντας Animation και Σκηνοθεσία στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Η πρώτη της ταινία, "Mobile", προβλήθηκε σε περισσότερα από 300 φεστιβάλ, κερδίζοντας 45 βραβεία και 10 εύφημους μνείες. Έχει εργαστεί, επίσης, για ανεξάρτητες παραγωγές μικρού μήκους ταινιών για τη
γερμανική τηλεόραση. Πρόσφατα, σκηνοθέτησε το 2D animation μεγάλου μήκους
"Derkleine Rabe Socke – Suchenachdemverlorenen Schatz", το οποίο προβλήθηκε στις
γερμανικές αίθουσες.
She is an independent director and filmmaker in Southern Germany and is located in Ludwigsburg. After studying media technology at the University of Media in Stuttgart, a further study of animation and directing followed at the Filmakademie Baden-Württemberg.
Her first film "Mobile" was screened at over 300 film festivals and won 45 prizes and 10
honorable mentions. She also worked on independent short films for german television
show. Recently she directed the 2D feature film "Der kleine Rabe Socke - Suchenachdemverlorenen Schatz" which is released in German cinemas.

ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

MARC ANGELE

Alex Wolf David, Andi
Pfeiffer

Από 6 ετών μεγάλωσε στη Ζυρίχη. Αφού ολοκλήρωσε τη μαθητεία του σαν σχεδιαστής
πολιτικός μηχανικός, άρχισε να δουλεύει σαν lighting artist για την εταιρεία Raumgleiter,
όπου επέβλεψε αρκετές αρχιτεκτονικές αναπαραστάσεις. Το 2013 άλλαξε επαγγελματική
κατεύθυνση, επιλέγοντας τα οπτικά εφέ, και άρχισε να εργάζεται ως 3D artist και
compositor για την εταιρεία Cloudscape GmbH. Από τον Οκτώβριο του 2014, σπουδάζει
Animation και Οπτικά Εφέ στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Βάδης-Βυρτεμβέργης.
He grew up in Zürich from the age of six. After completing his apprenticeship as a structural engineering draughtsman, he started working as a Lighting Artist for Raumgleiter where
he supervised various Architectural Visualizations. In 2013, he switched his line of work to
VFX and started as a 3D Artist and Compositor for Cloudscape GmbH. He has been studying Animation and Visual Effects at the Filmakademie Baden-Württemberg since October
2014.

ΉΧΟΣ / SOUND

Christian Heck
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Betty Tytko
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Verena Fels
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Felsfilms

ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

Δεν δεχόμαστε ορθίους! Αυτός είναι ο κανόνας στο Τουρμπλεωφορείο.
Ένας νεαρός λύκος θα δυσκολευτεί πολύ να βρει θέση για το τουρμπο-ταξίδι του προς την αληθινή φιλία.
You fly with no seat! That's the rule in the Turbobus. To get one is a hard day
job for a young wolf on his turbo-journey to find real friendship

ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Αγγλικά / English
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Der kleine Rabe Socke
(2019)
Mobile (2010)
Frau Grau (2006)
Die Qual der Wahl
(2004)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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128

ΛΈΑ Η ΑΓΡΙΌΓΑΤΑ
WILD LEA / LEA SALVAJE
ΚΟΛΟΜΒΊΑ / COLOMBIA, 10', 2020

H Λέα, μια δυνατή, παρδαλή και μοναχική αγριόγατα, θα ανακαλύψει την
πολυπλοκότητα και τα προνόμια της φιλίας, όταν θα πέσει από ένα δέντρο
και για πρώτη φορά στη ζωή της θα αναλάβει να την φροντίσει κάποιος
άλλος. Αυτός είναι ο Ciro, ένα πολύ δοτικό υφασμάτινο κουκλάκι, που θα
την γνωρίσει στην οικογένειά του, τα μέλη της οποίας είναι επιδιορθωμένα
αντικείμενα. Σε αυτό το σπίτι, τα άγρια ένστικτά της θα βγουν στην επιφάνεια, σπέρνοντας χάος, φόβο αλλά και χαρά για όποιον ζει εκεί.
LEA, a strong, floral and lonely feral cat, will found out the complexity and
the perks of friendship after falling from a tree and being taken care of (for
the first time in her life) by CIRO, a very caring ragdoll, who will introduce
her to his family of fixed-broken things. In this house, her wild spirit comes
out, filling of fun, chaos and fear all the things who lives there…

animation Short Films

MARÍA TERESA SALCEDO MONTERO
Κολομβιανή σκηνοθέτρια και σεναριογράφος. Έχει εργαστεί για βραβευμένα παιδικά τηλεοπτικά προγράμματα, όπως το "MiraLoQuePasa" (Canal Capital-SED, 2016), που ήταν
φιναλίστ στην κατηγορία προγραμμάτων animation για κοινό ηλικίας 11-15 χρόνων στα
βραβεία Prix Jeunesse International στην Γερμανία το 2018 και το "Te Re-Creo, tus
noticias" (Canal Capital- SED, 2014), που κέρδισε το βραβείο της UNICEF στα Prix Jeunesse
International του 2014. Ως σκηνοθέτρια, η μικρού μήκους ταινία της "Dos Golpes" βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Villa de Leyva της Κολομβίας.
Colombian filmmaker and screenwriter. She has worked as a filmmaker in awarded tv projects for children: “MiraLoQuePasa” ("LookWhatHappens", Canal Capital-SED, 2016) was
finalist in the Category of nonfiction programs for public from 11 to 15 years in the Prix
Jeunesse International 2018 (Germany); “Te Re-Creo, tus noticias” ("Te Re-Creo, your
news", Canal Capital- SED, 2014) won the UNICEF prize at the Prix Jeunesse International
2014 (Germany). As a film director, her short film "Dos Golpes” (Two Knocks, 2010) was a
winner at the Villa de Leyva Film Festival (Colombia).

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

María Teresa Salcedo
Montero
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

María Teresa Salcedo
Montero
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Gonzalo Perea
ANIMATION

Andrea Sánchez,
Mauricio Vargas
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Carlos Serna
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Manuel Borda
ΉΧΟΣ / SOUND

Manuel Borda
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Olenka Álvarez,
Jhoynner Andrés Cicery,
César Antonio Muñoz
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Juan Camilo González
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Bogoshorts
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ισπανικά / Spanish
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Dos golpes (2010)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+
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ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

130

ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

KIDS & DOCS
ΤΜΗΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
(ΜΕΓΑΛΟΥ, ΜΕΣΑΙΟΥ & ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ)

IN COMPETITION

KIDS & DOCS
DOCUMENTARY

131

(FEATURE, MEDIUM & SHORT LENGTH)

132

ΘΩΡΑΚΙΣΜΈΝΟ ΝΑΝΟΎΡΙΣΜΑ
ARMED LULLABY
ΓΕΡΜΑΝΊΑ / GERMANY, 9', 2019

Για να ξεφύγουν από την γενοκτονία, τέσσερα παιδιά εγκαταλείπουν τη
γενέτειρα τους, το καθένα με διαφορετικό τρόπο. Με το τελευταίο τρένο,
το τελευταίο αεροπλάνο, το τελευταίο καράβι και περπατώντας στα χιονισμένα βουνά. Η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία, που συνέβη
το 1993, κατά τη διάρκεια της εθνοκάθαρσης, την οποία υπέστη ο γεωργιανός πληθυσμός της περιοχής του Σουχούμι της Αμπχαζίας.
In order to escape the ethnical massacre four different children are leaving
their home town each in different ways - with last train, last ship, last plane
and walking over the snow-covered mountains.The film is based on a real
story happened in 1993 during Sukhumi ethnical cleansing that underwent
Georgian civilians.
YANA UGREKHELIDZE

Kids & Docs

Γεννήθηκε στην Τιφλίδα. Μετά την αποφοίτησή της στη Γεωργία με πτυχίο στη Μετάφραση, σπούδασε Σχεδιασμό Επικοινωνίας στη Σχολή Τεχνών Peter Behrens του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Τεχνών του Ντίσελντορφ και Κινηματογράφο και Animation στην
Ακαδημία Μέσων & Τεχνών της Κολωνίας. Η πρώτη της ταινία animation, "Summer Story",
έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Ομπερχάουζεν το
2017 και έφτασε ως την ημιτελική φάση των σπουδαστικών Όσκαρ. Το "Θωρακισμένο
νανούρισμα" είναι η πτυχιακή της ταινία και χρηματοδοτήθηκε από το Κέντρο Κινηματογράφου και Μέσων της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας. Αυτόν τον καιρό βρίσκεται στη
φάση της μεταπαραγωγής του πρώτου της ντοκιμαντέρ, ''Instructions for Survival".
Born in Tbilisi, Georgia. After graduating with a degree in translation in Georgia, she took
a BA in communication design at Peter Behrens School of Arts in Düsseldorf and a Diploma
in film and animation at the Academy of Media Arts Cologne. Her first animated film, "Summer Story", premiered at the 2017 International Short Film Festival Oberhausen was a
semi-finalist at Student Academy Awards. "Armed Lullaby", is her graduation film and was
funded by the Film- und MedienStiftung NRW. Currently she is in Post Production of her
début documentary film "Instructions for Survival".

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Yana Ugrekhelidze
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Yana Ugrekhelidze
ANIMATION

Yana Ugrekhelidze
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Hannah Rosh
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Tbilisi State Opera
Solist´s Ensemble
“Suliko”
ΉΧΟΣ / SOUND

Gerald Schauder
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Lev Shuster, Anastasia
Schwegler, Giorgi
Gedevanidze, Richard
Liepnis
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Yana Ugrekhelidze
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Academy of Media Arts
Cologne
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χωρίς διαλόγους / No
dialogue
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Summer Story (2017)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

ΆΣΟ

ASHO

ΙΡΆΝ / IRAN, 30', 2019

Jafar Najafi
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Jafar Najafi
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Ahmad Babadi
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Huda Arshad Riahi
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Amir Shahabi
ΉΧΟΣ / SOUND

Saeid Bahrami

JAFAR NAJAFI
Γεννήθηκε το 1986. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Τεχνών της Τεχεράνης. Εργάζεται ως
φωτογράφος, ερευνητής και δημιουργός ντοκιμαντέρ. Ξεκίνησε την καριέρα του ως βοηθός σκηνοθέτη και οπερατέρ σε αρκετές ταινίες. Μέχρι στιγμής, έχει σκηνοθετήσει το
μικρού μήκους τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ "To the color of Existence", ενώ το "Άσο" είναι η
δεύτερη ταινία του.
Born in 1986. He studied Cinema at the Art University of Tehran. He works as a photographer, researcher and documentary film maker. He started his career as assistant director
and camera man in some projects. So far he has directed a short documentary for TV; "To
the color of Existence", and "Asho" is his second experience.

Kids & Docs

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Ο Άσο είναι ένας μικρός βοσκός, που αγαπάει τον κινηματογράφο και την
υποκριτική. Το κοπάδι του τον απασχολεί όλη μέρα, όμως την ίδια στιγμή,
λόγω του πάθους του για το Χόλιγουντ και την ηθοποιία, η πραγματικότητά
του μπερδεύεται με τα όνειρά του. Ο Άσο και το κορίτσι που προορίζεται,
από τα μικρά τους χρόνια, να γίνει γυναίκα του , σύμφωνα με τις παραδόσεις του χωριού, προσπαθούν να προσπεράσουν την αγάπη που αισθάνονται ο ένας για τον άλλον, με παιδικά πείσματα.
Asho is a shepherd child who is interested in cinema and acting. He is busy
with his herd all day long, but at the same time due to his passion for Hollywood cinema and acting, his life mixes with his dreams. Asho and a girl, who
are supposed to marry from childhood (a tradition of their village), try to
ignore their love to each other because of their childish pertinacity.

ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Maryam Naghibi
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Soureh CinemaOrganization
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Περσικά / Persian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

To the color of
Existence (2018)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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9+
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AWLAD
AWLAD

ΙΣΠΑΝΊΑ-ΙΟΡΔΑΝΊΑ-ΕΛΛΆΔΑ-ΓΕΡΜΑΝΊΑ / SPAIN-JORDAN-GREECE-GERMANY, 65', 2019

Το ένα τέταρτο του παγκόσμιου πληθυσμού παιδιών σχολικής ηλικίας ζουν
σε εμπόλεμες ζώνες ή σε περιοχές πληγείσες από καταστροφές. Λιγότεροι
από ένας στους τέσσερις ανήλικους πρόσφυγες πάνε στο γυμνάσιο. Μόλις
ένας στους είκοσι μπαίνει στο πανεπιστήμιο. Ποσοστό μικρότερο του 2%
της παγκόσμιας ανθρωπιστικής βοήθειας ξοδεύεται για την εκπαίδευση.
To "Awlad" είναι η ιστορία τεσσάρων προσφυγόπουλων σε τέσσερις διαφορετικές χώρες και καταγράφει την καθημερινή τους μάχη για την απόκτηση τυπικής εκπαίδευσης.
A quarter of the global population of school age live in war zones or disaster
areas. Fewer than one in four under age refugees attends secondary school.
Only one in twenty enrolls for university. Less than two per cent of global
humanitarian aid is spent on education. "Awlad" is the story of four refugee
children in four different countries and describes their daily struggle to
obtain formal education.
ANE IRAZABAL, COSIMO CARIDI

Kids & Docs

Μια Ισπανίδα και ένας Ιταλός δημοσιογράφος που εργάζονται σε εστίες κρίσης ανά τον
κόσμο. Έχουν παρακολουθήσει κι οι δύο εκ του σύνεγγυς το δράμα των προσφύγων στην
Αφρική, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, επικεντρωμένοι στα δικαιώματα των γυναικών
και την εκπαίδευση των παιδιών. Το "Awlad" είναι το πρώτο τους μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ.
A Spanish and an Italian journalist who work in crisis areas. They have been both following
the refugees’ drama in Africa, the Middle East and Europe, focusing on women rights and
children's education. "Awlad" is their first feature film documentary.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Ane Irazabal, Cosimo
Caridi
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Cosimo Caridi, Ane
Irazabal, Simone Mele
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Rodrigo Hernández
Tejero, Cosimo Caridi
ANIMATION

Alessandro Forconi
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Simone Mele
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Gianluca Nigro
ΉΧΟΣ / SOUND

Guru Sound
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Cosimo Caridi, Ane
Irazabal
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Muzungu Producciones
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Αγγλικά, Βασκικά,
Γερμανικά, Αραβικά,
Ισπανικά, Φαρσί /
English, Basque,
German, Arabic,
Spanish, Farsi
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

ΑΓΙΆΝΑ

AYANA / АЯНА

ΚΙΡΓΙΣΤΆΝ / KYRGYZSTAN, 21', 2019

Aidana Topchubaeva
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Aidana Topchubaeva
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Beksultan Abibakir Uulu
ANIMATION

Aidana Topchubaeva
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Hayrulla Rahmatilla Uulu
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Aidana Topchubaeva

AIDANA TOPCHUBAEVA
Γεννήθηκε στο νότο του Κιργιστάν, στην πόλη Ος. Πήγε σε τρία διαφορετικά σχολεία, που
όλα έφεραν το όνομα σπουδαίων γυναικών. Το 2014, μπήκε στο τουρκοκιργιζιανό Πανεπιστήμιο Manas, στο τμήμα Δημοσιογραφίας, από το οποίο αποφοίτησε το 2019. Εργάζεται στον ειδησεογραφικό οργανισμό Azattyk, το τοπικό παράρτημα στο Κιργιστάν του
διεθνούς οργανισμού "Radio Liberty", όπου ξεκίνησε να δουλεύει από το τρίτο έτος των
σπουδών της.
She was born in the south of Kyrgyzstan, in Osh city. She went to three different schools,
all of them are named after great women. In 2014, she entered the Kyrgyz-Turkish University of Manas, at the Faculty of Journalism. In 2019, she successfully graduated from the
university. She has been working in the media company Azattyk (the local bureau of the
international company “Radio Liberty”) since third year in university.

Kids & Docs

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Η 9χρονη Αγιάνα, παρότι είναι κορίτσι, προετοιμάζεται να γίνει αθλήτρια
του Kokbοru, του εθνικού πολεμικού αγωνίσματος του Κιργιστάν. Ονειρεύεται να γίνει το πρώτο κορίτσι παίκτρια Kokboru στην ιστορία του αθλήματος. Έχοντας τη στήριξη του πατέρα της Tilek Mukaev, φημισμένου παίκτη
Kokboru, και της μητέρας της, η Αγιάνα μπορεί και πιστεύει στο όνειρό της.
Nine-year-old Ayana, despite the fact that she is a girl, is preparing to
become a player of the national game of warriors - kokboru. She has a dream
to become the first girl kokboru player in the history of this game. The support of the father - the famous kokboru player Tilek Mukaev and mother
makes Ayana believe in her dream.

ΉΧΟΣ / SOUND

Alymbek Tursunbaev
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Ayana Niyazbekova
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Aidana Topchubaeva
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Kyrgyz Turkish Manas
University
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Κιργιζικά / Kirghiz
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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Η ΜΠΈΡΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΒΌΛΦΡΑΜ

BERTHA AND THE WOLFRAM / BERTHA EN DE WOLFRAM
ΒΈΛΓΙΟ / BELGIUM, 16', 2020

Kids & Docs

Η Bertha είναι ένα 13χρονο κορίτσι από το Βέλγιο, που παλεύει καθημερινά
με τον απόλυτο εχθρό, το σύνδρομο Wolfram. ToWolfram είναι μια σπάνια
πάθηση, που προσβάλλει το νευρικό της σύστημα με σοβαρές συνέπειες
στην όραση της. Στη μάχη εναντίον της ασθένειας η Bertha έχει το δικό
της μυστικό όπλο: τη δημιουργικότητα. Όταν ζωγραφίζει, το πινέλο της
γίνεται το σπαθί με το οποίο ελέγχει τον εχθρό της και καταφέρνει να
δημιουργεί μοναδικούς πίνακες. Μαζί μ'έναν διάσημο Βέλγο ζωγράφο
δημιουργούν εμπνευσμένα έργα, τα οποία πωλούν μέσω τουEyeOpener,
μιας ετήσιας εικαστικής έκθεσης, που διοργανώνεται για τη συγκέντρωση
πόρων.
Meet Bertha, a 13 year old Belgian girl fighting every day against her ultimate
enemy: Wolfram. Wolfram is a rare disease that affects her nervous system
with major consequences on her eyesight. To fight Wolfram, Bertha has her
own secret weapon: creativity. When she paints, it’s as if her brush becomes
a sword that she carefully uses to create extraordinary paintings -and control Wolfram. Together with a renowned Belgian painter, they create inspiring paintings that they sell at the Eye Opener, a yearly fundraising art exhibition.
TIJSTORFS
Σπούδασε κινηματογράφο στο Βασιλικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου και Ήχου (RITCS)
των Βρυξελλών, με ειδίκευση στο ντοκιμαντέρ και την μυθοπλασία. Έχει δημιουργήσει
διαδικτυακές σειρές με θέμα τους νέους και τη θρησκεία για τη βέλγικη τηλεόραση. Πρόσφατα ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στον κινηματογράφο μυθοπλασίας
με τη δημιουργία της μικρού μήκους ταινίας ''Graven'', η οποία απέσπασε το βραβείο
κοινού στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους του Λέβεν το 2020.
He studied filmmaking at RITCS, the Royal Institute of cinema and sound in Brussels. He
obtained two bachelors in documentary and fiction. For national television he made a web
series about Youth and religion. Recently he completed his master’s degree in fiction with
a short film called «Graven». This short film has won the audience award at Leuven Short
Film Festival 2020.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Tijs Torfs
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Tijs Torfs
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Dries Vanderaerden, Tijs
Torfs
ANIMATION

Penelope Deltour, Gert
Van Goethem
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Lawrence Paul Foley
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Dave Martyn
ΉΧΟΣ / SOUND

Levi Μercurio
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Bertha Goovaerts,
Werner Mannaers
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Jurgen Buedts
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Las Belgas
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ολλανδικά / Dutch
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Graven (2019)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

9+

ΤΟ ΑΓΌΡΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΈΡΙΑ

BIRD BOY

ΔΑΝΊΑ / DENMARK, 22', 2019

Όταν ο 12χρονος Reshat κοιτάζει γύρω του, αντικρίζει τις πετρελαιοπηγές του Αζερμπαϊτζάν. Όταν όμως κοιτάζει στον ουρανό, με βλέμμα ονειροπόλο, βλέπει περιστέρια να
πετούν ψηλά προς τον παράδεισο. Του λείπει ο πατέρας του, που πέθανε πριν ένα χρόνο.
Λάτρευε κι εκείνος αυτά τα πουλιά. Ο Reshat πλησιάζει επιφυλακτικά τον καλύτερο εκπαιδευτή περιστεριών του χωριού. Θα του μάθει άραγε την τέχνη του;

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

When 12-year-old Reshat looks around, he sees the oil fields of Azerbaijan.
When he looks up dreamily, he sees pigeons flying to heaven. He misses his
father, who died a year ago, and who also loved these birds. Reshat cautiously approaches the best pigeon keeper in the village. Will he teach him
to train pigeons? While Reshat is learning all about pigeons, he discovers
what he really wants.

Simon Lereng Wilmont
Simon Lereng Wilmont
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Simon Lereng Wilmont
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Michael Michael
Aaglund, Rasmus
Stensgaard Madsen
μουσική / music
Ali Helnwein
ΉΧΟΣ / SOUND

Rune Palving
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Reshat Babayev

SIMON LERENG WILMONT
Γεννήθηκε το 1975. Σπούδασε Σκηνοθεσία Ντοκιμαντέρ στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου της Δανίας. Κατέχει πτυχίο στα ιαπωνικά. Σκηνοθέτησε το πρώτο του μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, "Travelling with Mr. T" (2012), μαζί με τον Andreas Dalsgaard. Τα δύο
μικρού μήκους ντοκιμαντέρ του, "Chikara – The Sumo Wrestler's Son" (2014) και "The
Fencing Champion" (2014), έκαναν πρεμιέρα στο IDFA. Το μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ
του "The Distant Barking of Dogs" (2017) κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, στην παγκόσμια πρεμιέρα του στο IDFA. Η ταινία απέσπασε πολλά ακόμα βραβεία σε σημαντικά φεστιβάλ, όπως του Γκέτεμποργκ και της Θεσσαλονίκης.
Born in 1975. Graduated as a documentary film director from the National Film School of
Denmark in 2009. Holds a BA in Japanese. He directed his first long documentary, "Travelling with Mr. T" (2012), with Andreas Dalsgaard. The two short documentaries, "Chikara –
The Sumo Wrestler's Son" (2014) and "The Fencing Champion" (2014), premiered at IDFA.
'The Distant Barking of Dogs' (2017) won the award for Best First Appearance at its world
premiere at IDFA. The film has also won a number of other awards at prominent festivals,
including at Göteborg and Thessaloniki.

Kids & Docs

ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Maria Stevnbak
Westergren
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Toolbox Film
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Αζέρικα / Azerbaijani
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+
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The distant barking of
dogs (2017)
Chikara- The sumo
wrestler's son (2014)
The fencing champion
(2014)
Travelling with Mr. T.
(2012)
Dormitory master
(2009)
Above the ground,
beneath the sky (2008)
Ramona's journey
(2004)

138

ΜΠΛΕ ΤΑ ΜΆΤΙΑ ΜΟΥ, ΠΟΛΎΧΡΩΜΟ
ΤΟ ΦΌΡΕΜΆ ΜΟΥ
BLUE EYES AND COLORFUL MY DRESS / OCHITE MI SINI, ROKLJATA SHARENA
ΒΟΥΛΓΑΡΊΑ, ΓΕΡΜΑΝΊΑ / BULGARIA, GERMANY, 55', 2020

Kids & Docs

Γεμάτη περιέργεια και αυτοπεποίθηση, η 3χρονη Zhana εξερευνά τον κόσμο
γύρω της, καθώς οι καλοκαιρινές μέρες περνούν. Κάνει ανακαλύψεις και
με τόλμη αντιμετωπίζει τις μικρές της περιπέτειες, περνάει πάνω από λακκούβες με νερό, γνωρίζεται με μερικές γάτες κι έναν σκύλο και ερμηνεύει
με τον δικό της τρόπο τα παιχνίδια των μεγαλύτερων παιδιών. Ο μικρός
μαγικός κόσμος της Zhana είναι οι παιδικές χαρές και οι ήσυχοι δρόμοι κι
οι πλατείες ενός συγκροτήματος κατοικιών στη Βουλγαρία, όπου ο χρόνος
μοιάζει να 'χει σταματήσει. Με μια πολύ προσωπική αφήγηση απ' την οπτική
γωνία του παιδιού, αυτό το ντοκιμαντέρ παρακολουθεί την περίεργη μικρή
του πρωταγωνίστρια στην καθημερινότητά της δημιουργώντας ένα πορτρέτο ποιητικής απλότητας.
Full of curiosity and self-confidence, three- year-old Zhana explores her surroundings over the course of several summer days. Making discoveries as
she goes and bravely having small adventures, she skips through puddles,
gets to know some cats and a dog and freely interprets the games of the
older children. Zhana’s own little magic world is on the playgrounds and
small peaceful streets and squares of a Bulgarian housing estate where time
seems to have stood still. Told intimately through the child‘s-eye view, this
documentary accompanies its curious little protagonist through her everyday life and creates a portrait of poetic simplicity.
POLINA GUMIELA
Είναι Βουλγαρο-πολωνή, γεννημένη στο Πλόβντιβ της Βουλγαρίας το 1981. Το 2000 μετανάστευσε στο Βερολίνο. Αρχικά, το ενδιαφέρον της επικεντρωνόταν στην φωτογραφία,
την οποία τελικά παράτησε για τον κινηματογράφο, που ένιωσε ότι τη γεμίζει περισσότερο. Έχει τελειώσει Αμερικανικές Σπουδές στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου και
είναι απόφοιτος του τμήματος Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου της Γερμανικής Ακαδημίας
Κινηματογράφου Τηλεόρασης (DFFB). Το "Μπλε τα μάτια μου, πολύχρωμο το φόρεμά
μου" είναι το δεύτερο μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ της.
She is Bulgarian-Polish and was born in Plovdiv, Bulgaria in 1981. She emigrated to Berlin in
2000. Her first interest belonged to photography before giving it up for filmmaking which
found more fulfilling. She has studied American Studies at the Free University Berlin and is
a graduate in film directing from the German Film and Television Academy Berlin (DFFB)."Blue Eyes and Colorful My Dress" is her second feature-length documentary.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Polina Gumiela
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Polina Gumiela
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Polina Gumiela
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Polina Gumiela
ΉΧΟΣ / SOUND

Polina Gumiela
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Zhana Henkes
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Polina Gumiela
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Deutsche Film- und
Fernsehakademie Berlin
(DFFB)
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Βουλγαρικά / Bulgarian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

The Isle (2014)
Tandem (2010)
Camera Obscura
(2009)
Olympia (2006)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

3+

ΦΩΤΙΕΣ ΤΗΝ ΑΥΓΗ

BONFIRE AT DAWN / YOAKE NO TAKIBI

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Koichi Doi
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Koichi Doi
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Osame Maruike

Τα μέλη της οικογένεια Okura έχουν 650 χρόνια ιστορίας ως καλλιτέχνες
της παραδοσιακής θεατρικής τέχνης της Ιαπωνίας, Kyogen. Έναν χειμώνα,
ο Μotonari Okura μαζί με το γιο του, τον Yasunari, ξεκινούν για να εξασκηθούν στο Kyogen σ' ένα απομονωμένο κατάλυμα στο βουνό. Ο Motonari
είναι αποφασισμένος να μάθει στο γιο του τους αυστηρούς κανόνες της
πρόβας και της καθαριότητας. Ο Yasunari πληγωμένος από την αυστηρή
συμπεριφορά του πατέρα του είναι έτοιμος να εγκαταλείψει την εκπαίδευση. Μια μέρα, τους επισκέπτεται ένας παλιός φίλος και η εγγονή του,
η Sakiko.
The Okura family has 650 years of history as performers of Japan’s traditional
stage art, Kyogen. One winter, Motonari Okura and his son, Yasunari, head
off to undertake training in an isolated mountain resort. Motonari is determined to get Yasunari accustomed to the strict regime which includes
rehearsing and cleaning. Yasunari is hurt by his father’s severe attitude and
almost gives up on training. One day, they are visited by an old friend and
his granddaughter, Sakiko.

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Koichi Doi

KOICHI DOI

ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Γεννήθηκε στη Γιοκοχάμα το 1978. Μετά την αποφοίτηση από τον Πανεπιστήμιο Tama Art
στο Τόκιο, εργάστηκε ως βοηθός σκηνοθέτης του Seiichi Motohashi, ντοκιμαντερίστα
γνωστού για τις ταινίες ''Nadja's Village'' και ''Alexei and the Spring'', στις οποίες καταγράφεται η ζωή των κατοίκων μιας περιοχής που επλήγη από το ατύχημα του Τσερνόμπιλ. Από το 2009, εργάζεται ως σκηνοθέτης στην εταιρεία παραγωγής Sakura Motion
Picture. Έχει αναλάβει την παραγωγή τηλεοπτικών προγραμμάτων, διαφημιστικών σποτ
και προωθητικών βίντεο.
He was born in Yokohama in 1978. After graduating from Tama Art University in Tokyo, he
worked as an associate director for Seiichi Motohashi, a documentary filmmaker known for
"Nadja’s Village" and "Alexei and the Spring", the works about the people living in an area
which was affected by the Chernobyl accident. He has been working as a director at Sakura Motion Picture Co., Ltd. since 2009. He has produced many works including TV programs, commercials, and promotional videos.

Manabu Sakata
ΉΧΟΣ / SOUND

Yukio Hokari
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Motonari Okura,
Yasunari Okura, Raiju
Kamata, Akira Sakata
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Kentaro Murayama
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Kids & Docs

ΙΑΠΩΝΊΑ / JAPAN, 72', 2019

Sakura Motion Pictures
Co., Ltd.
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ιαπωνικά / Japanese
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Maki-e
Cho-kin
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

139

9+
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ΗΦΑΊΣΤΕΙΟ
EL VULCANO

ΟΥΚΡΑΝΊΑ / UKRAINE, 14', 2020

Το "Hφαίστειο" είναι το πορτρέτο του μικρότερου αδερφού του σκηνοθέτη
και με μια πρώτη ματιά, μοιάζει με την ιστορία ενός συνηθισμένου αγοριού,
που ξέρει τα πάντα για τους δεινόσαυρους και χωρίς να χάνει ποτέ την
επιμονή του, διατηρεί πάντα τις ελπίδες του ότι θα ανακαλύψει κάτι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Κι όλα αυτά, γιατί έχει ένα όνειρο. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για την ιστορία διεκδίκησης ενός ονείρου απέναντι σε
όλους και σε όλα.
"El vulcano" is a portrait of the filmmaker's younger brother and at first
glance, it is the story of an ordinary boy who knows everything about dinosaurs, who, without losing stubbornness, constantly digging in hopes of
finding something truly amazing. And all this, because he has a dream. In
fact, it is a story about a dream to which this guy goes, against everything
and everybody.
OLEKSANDR HOISAN

Kids & Docs

Είναι τριτοετής φοιτητής στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Πολιτισμού και Τεχνών του Κιέβου, στο
τμήμα Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, σπουδάζοντας Σκηνοθεσία Κινηματογράφου
και Τηλεόρασης στο εργαστήρι του Roman Shirman. Η πρώτη του σπουδαστική ταινία,
"Sir Chub de Pigi", πήρε μέρος σε περισσότερα από δέκα διαγωνιστικά προγράμματα
εθνικών και διεθνών φεστιβάλ, μεταξύ των οποίων στη Σλοβενία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα (Camera Zizanio), στη Βόρεια Μακεδονία, και στο Ιράν, αποσπώντας τρία βραβεία.
He is a 3rd year student of Kyiv National University of Culture and Arts, Department of
Cinema and Television Arts, studies film and television directing in the Roman Shirman's
workshop. His first student film has participated in more than 10 competition programs at
various national and international film festivals, including festivals in Slovenia, Italy, Greece
(Camera Zizanio), Northern Macedonia, Switzerland, Iran and Ukraine and won 3 awards.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Oleksandr Hoisan
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Oleksandr Hoisan
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Kyrylo Kurovskiy
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Oleksandr Hoisan
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Oleksandr Hoisan
ΉΧΟΣ / SOUND

Oleksandr Boyarin
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Oleksiy Hoisan, Oleg
Adamenko
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Oleksandr Hoisan
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Kyiv National University
of Culture & Arts
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ουκρανικά / Ukrainian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Τhe truth / 2001
(2020)
Sir Chub de Pigi (2019)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

6+

ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ2
FAMILY2

ΠΟΛΩΝΊΑ / POLAND, 25', 2019

Yifan Sun
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Yifan Sun
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Alicia Devaux
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Dorota Ros
ΉΧΟΣ / SOUND

Ewa Bogusz
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Agata Golanska

YIFAN SUN
Γεννήθηκε το 1988 στο Hohhot τηςΕσωτερικήςΜογγολίας. Αποκτώντας το πτυχίο Κινηματογραφικών Σπουδών το 2009 από την Ακαδημία Κινηματογράφου του Πεκίνου, αποφάσισε να συνεχίσει την κινηματογραφική της περιπέτεια. Για την ώρα, κάνει το μεταπτυχιακό της στη Σκηνοθεσία στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου της Πολωνίας στο Λοτζ.
Born in Hohhot, Inner Mongolia in 1988. Having attended Beijing Film Academy and received a B.A. in Film Studies 2009, she decided to continue her adventure with film. As of
now, she is pursuing her M.A. in Film Directing at The Polish National Film School in Lodz.

Kids & Docs

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Η Lola υιοθετήθηκε από μια οικογένεια Βέλγων, πριν από έντεκα χρόνια,
σε βρεφική ακόμη ηλικία. Στο πέρασμα των χρόνων, συχνά φανταζόταν
τη στιγμή της επανένωσης με την φυσική της οικογένεια στην Κίνα. Αυτό
το καλοκαίρι, το όνειρό της θα γίνει πραγματικότητα. Τι θα γίνει όμως,
όταν οι δύο οικογένειες της Lola συναντηθούν για πρώτη φορά; Τι θα πουν
στη Lola οι φυσικοί της γονείς;
Lola was adopted into a Belgian family eleven years ago when she was an
infant. Over the years, she has been imagining the reunion with her birth
family in China. This summer, her dream finally comes true. When Lola’s two
families finally meet for the first time, how will they spend the time together?
What will Lola’s birth parents tell her?

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Polish National Film
School in Lodz
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Γαλλικά, Αγγλικά,
Φλαμανδικά, Κινεζικά /
French, English,
Flemish, Chinese
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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9+
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ΜΑΚΡΙΆ ΣΟΥ ΜΕΓΆΛΩΣΑ

FAR FROM YOU I GREW / LOIN DE VOUS J'AI GRANDI
ΓΑΛΛΊΑ / FRANCE, 103', 2020

Kids & Docs

Εδώ και πολύ καιρό, ο Nicolas τα βγάζει πέρα μόνος του. Τώρα είναι στα
13, αγαπάει την ιστορία του Οδυσσέα, τον Τζακ Λόντον και ζει σε ένα
ορφανοτροφείο στην κοιλάδα του ποταμού Bruche στην Αλσατία, μαζί με
τον φίλο του τον Saef, που έχει έρθει από μακριά, από την απέναντι ακτή.
Πάνε παρέα στο δάσος για να ακούσουν τη μουσική τους, να μιλήσουν για
κορίτσια και για μηχανάκια. Ή για να το σκάσουν. Πότε-πότε, ο Nicolas
συναντάει τη μητέρα του και την οικογένειά του, για μια βόλτα στο λούνα
παρκ, ένα αναψυκτικό ή κάποια βάφτιση. Σύντομα, όμως, θα γίνει 15 και
το μέλλον πλησιάζει.
For a long time, Nicolas has been managing alone. He is now 13, loves the
story of Ulysses, Jack London, and lives in a foster home in the Bruche valley
with his friend Saef from far across the sea. Together, they go into the woods
to listen to their music, to talk about girls and mopeds. Or to run away. From
time to time, Nicolas sees his mother and his family for a trip to the fairground, a soda or a christening. But he will soon turn 15 and the future
approaches.
MARIE DUMORA
Γυρίζει τις ταινίες της στην ανατολική Γαλλία και, ως εκ τούτου, έχει δημιουργήσει την
προσωπική της κινηματογραφική επικράτεια. Ο χαρακτήρας της μιας ταινίας την οδηγεί
στην επόμενη σαν κατευθυντήριος μίτος, κι έτσι συχνά ξανασυναντάμε χαρακτήρες αρκετά χρόνια αργότερα σε κάποια επόμενη ταινία. Οι ταινίες της έχουν προβληθεί και
κερδίσει βραβεία σε πολλά σημαντικά φεστιβάλ: στη Berlinale (εναρκτήρια ταινία στο
Panorama), στις Κάννες (στο πρόγραμμα ACID), στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
του Σάο Πάολο, στη Viennale της Βιέννης, στο Indie της Λισαβόνας, στο IDFA, στο Pune
της Ινδίας, στο Doxa του Βανκούβερ, στο Entrevues Belfort, στο Διεθνές Φεστιβάλ της
Amiens, στο Festival du réel, στο FID της Μασσαλίας, στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του
Lussas.
She shoots her films in Eastern France and, as a result, has created her own cinematic territory. The character of one film leads her to the next like a guiding thread, meaning that
we occasionally find them again several years later from one film to the next. Her films have
been screened and won awards in numerous festivals: the Berlinale (opening film at the
Panorama), Cannes (ACID programme), Sao Paolo International Film Festival, the Viennale,
Indie Lisboa, IDFA, Pune (India), Doxa Vancouver, Entrevues Belfort, Amiens, Le Festival du
réel, FID Marseille, Lussas.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Marie Dumora
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Marie Dumora
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Marie Dumora
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Catherine Gouze
ΉΧΟΣ / SOUND

Aline Hubert, Xavier
Griette
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Justin Taurand
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Les films du Bélier
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Γαλλικά / French
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Belinda (2017)
Forbach Swing (2015)
The Place (2012)
I Wish I Loved No One
(2008)
Take Me Away (2004)
With or Without You
(2002)
You're Not an Angel
(2001)
After the Rain (2000)
Burq Square Is Ace
(2000)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

ΓΙΑ ΜΈΝΑ ΚΑΙ ΓΙ’ ΆΛΛΟΥΣ ΣΑΝ ΕΜΈΝΑ

FOR ME AND OTHERS LIKE ME

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Sein Lyan Tun
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Sein Lyan Tun
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Phyo Nge
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Phyo Nge
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Musical Htet
ΉΧΟΣ / SOUND

Musical Htet
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Sein Lyan Tun
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

PS Films Production
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Βιρμανικά / Burmese
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

An ordinary marriage
(2018)
Rays of amour (2017)
Dream over monsoon
(2017)
Border boy (2016)
Unsilent potato (2016)
Reborn (2016)
Rula (2015)
Charred brick (2015)

H Eaindra Wadi είναι μία 14χρονη βουδίστρια μοναχή, που κατάγεται από
την Naga, μια περιοχή της Μιανμάρ, η οποία κατοικείται από εθνοτικές
ομάδες με πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και με αναχρονιστικότατες
αντιλήψεις. Αν και είναι μοναχή, θέλει να σπουδάσει Ιατρική και να γίνει
η πρώτη γιατρίνα-μοναχή. Για να μπορέσει να συνδυάσει την επιτέλεση
των μοναχικών της καθηκόντων με τις σπουδές, θα πρέπει να εργαστεί
σκληρά. Σκοπεύει να στείλει επιστολή στο υπουργείο Παιδείας σχετικά με
τα δικαιώματα των μοναχών στην παιδεία. Θα κάνει άραγε τ' όνειρο της
πραγματικότητα;
A 14 years old Buddhist nun, Eaindra Wadi, comes from NAGA Land where
can be considered one of the most uneducated and backward people ethnic
groups in Myanmar. As being a nun, she wants to study at University of Medicine to become first ever nun-Doctor. Between her daily nun duty and her
studies, she will need to work hard. She is planning to write a letter to the
Ministry of Education about their rights to education.Will her dream come
true?
SEIN LYAN TUN
Είναι ανερχόμενος κινηματογραφιστής από τη Μιανμάρ, ο οποίος με το ντοκιμαντέρ του
''Unsilent potato'' κέρδισε την αναγνώριση στην πατρίδα του αλλά και συνολικά στην
Νοτιοανατολική Ασία . Το 2015, το πρώτο μικρού μήκους ντοκιμαντέρ του, ''Charred box'',
έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ One World Human Rights στην Πράγα και απέσπασε το
Βραβείο Κοινού. Επίσης, ήταν συμπαραγωγός και σκηνοθέτησε τα τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ "Border boy'' (2016) και ''We are nuns'' (2019), για την εκπομπή Inside Lens του τηλεοπτικού δικτύου ΝΗΚ World, καθώς και το ''Dream over monsoon'' (2017) για την εκπομπή
Color of Asia, του NHK της Νοτιοανατολικής Ασίας.
He is an emerging filmmaker from Myanmar whose documentary, ''Unsilent potato'' gained
him recognition in his native Myanmar and throughout Southeast Asia. In 2015, his first
short documentary film, ''Charred box'', premiered at the One World Human Rights Film
Festival in Prague and won the People’s Choice Award. He also directed and co-produced
TV documentary titled BORDER BOY for Inside Lens, NHK World in 2016 and titled DREAM
OVER MONSOON for Color of Asia, Southeast Asia Program NHK in 2017, and WE ARE NUNS
for Inside Lens, NHK World in 2019.

Kids & Docs

ΜΙΑΝΜΆΡ / MYANMAR, 30', 2019

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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13+
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ΤΑ ΧΡΥΣΆ ΚΟΥΜΠΙΆ

THE GOLDEN BUTTONS / ЗОЛОТЫЕ ПУГОВИЦЫ
ΡΩΣΊΑ / RUSSIA, 20', 2020

"Ο καθένας μπορεί να καταφέρει μια ηρωική πράξη στη ζωή του", λέει ο
εκπαιδευτής. Τέτοια είναι η μοίρα για την οποία προετοιμάζονται οι εθελοντές έφηβοι της Προεδρικής Σχολής Δοκίμων, η οποία τους εκπαιδεύει
για να επανδρώσουν την Εθνική Φρουρά, που δημιούργησε το 2016 ο
Πούτιν. Ο Alex Evstigneev καταγράφει αυτούς τους μελλοντικούς ήρωες
και επιχειρεί να συλλάβει με εικόνες και ήχους την απόλυτη ευθραυστότητα
στην οποία τους έχει οδηγήσει η πλύση εγκεφάλου που υφίστανται.
“Everyone can accomplish a heroic act in their life”, says the instructor. But
such a destiny is prepared for volunteer teenagers in the presidential school
of cadets that trains them to serve in the National Guard created by Putin in
2016. Alex Evstigneev captures these future heroes and reveals their extreme
fragility on the verge of indoctrination with sound and images.
ALEX EVSTIGNEEV

Kids & Docs

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην πόλη Shatura της Ρωσίας. Σπούδασε Σκηνοθεσία Ντοκιμαντέρ στο Κρατικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου Gerasimov (VGIK), με δασκάλους τους
Viktor Lisakovich και Alexey Geleyn. Η σπουδαστική του ταινία "The Track" έκανε πρεμιέρα
στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Λειψίας το 2019. Ο φεστιβαλικός κύκλος του επόμενου
ντοκιμαντέρ του, "Τα χρυσά κουμπιά", ξεκίνησε από το φεστιβάλ Visions du Reel το 2020.
Αυτή τη στιγμή, ετοιμάζει την ταινία animadoc "Mom's hair".
He was born and grew up in Shatura, Russia. He has been studying Documentary Filmmaking at Gerasimov Institute of Cinematography (also known as VGIK), course of Viktor Lisakovich and Alexey Geleyn. His student film "The Track", premiered at Dok Leipzig in 2019.
The festival circle of the next documentary "The Golden Buttons" was launched on Visions
du Reel in 2020. Recently, Alex has been working on an animated documentary "Mom’s
Hair".

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Alex Evstigneev
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Alex Evstigneev
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Liza Popova, Alex
Evstigneev
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Sasha Gusarova
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Iliya Nasirov
ΉΧΟΣ / SOUND

Michael Tyukalin
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Alex Kozmenko
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Eastwood Agency
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ρωσικά / Russian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

The track (2019)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

ΚΑΛΗΜΈΡΑ ΚΎΡΙΕ ΦΏΤΗ
GOOD MORNING MR FOTIS
ΕΛΛΆΔΑ / GREECE, 71', 2020

Dimitra Kouzi
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Dimitra Kouzi
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Konstantinos
Georgousis
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Nelly Ollivault
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Michael Kapoulas
ΉΧΟΣ / SOUND

Kostas Varybopiotis,
Valia Tserou
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Dimitra Kouzi
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

DIMITRA KOUZI
Κοιτάζει τον κόσμο με περιέργεια και χαρά, σαν να τον ανακαλύπτει κάθε μέρα απ' την
αρχή. Μεγάλωσε ως δίγλωσση (ελληνικά-γερμανικά) στην Ελλάδα, πολίτισσα του κόσμου
από τα έξι της, αφού για εφτά συναπτά καλοκαίρια πέρασε τις καλοκαιρινές της διακοπές
στις γερμανικές Άλπεις, μακριά από την οικογένειά της, παρέα με παιδιά από τις πέντε
ηπείρους, σ' ένα σχολείο γεμάτο χρώμα, παιχνίδι και φύση, όπου τα γερμανικά αποτελούσαν τη lingua franca. Τελείωσε το γερμανικό σχολείο και σπούδασε Επικοινωνία και Μέσα
στο Πανεπιστήμιο Ludwig Maximilian's στο Μόναχο και Φωτογραφία στον Φωτογραφικό
Κύκλο (Πλάτων Ριβέλλης) στην Αθήνα. Το "Καλημέρα κύριε Φώτη" είναι η πρώτη μεγάλου
μήκους ταινία της.
She looks at the world with curiosity and joy, as if she discovers it anew each day. She grew
up bilingual (Greek-German) in Greece, a citizen of the world since age 6, when for 7 years
in a row she would spend alone, with children from 5 continents, her summer holidays in
the Alps in southern Germany, at a school full of colour, play, nature, were German was the
lingua franca. She graduated from the German School and studied communication and
media at Ludwig Maximilian’s University, Munich, as well as photography at the Photographic Circle in Athens. "Good Morning Mr Fotis" is her first feature film.

Kids & Docs

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Ο δάσκαλος Φώτης Ψυχάρης διδάσκει εδώ και 30 χρόνια στο 54ο Δημοτικό
Σχολείο Αθηνών στην Πλατεία Βάθης. Η μεγάλη πλειονότητα των μαθητών
του είναι παιδιά μεταναστών και προσφύγων. Η έλλειψη κοινού γλωσσικού
και πολιτισμικού κώδικα ωθεί τον Φώτη να αναπτύξει εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας, συνδυάζοντας πολλές διαφορετικές τέχνες και παιδαγωγικές προσεγγίσεις.
Fotis Psycharis has been a teacher at a public elementary school in central
Athens, Greece for 30 years. The vast majority of his pupils are the children
of migrants and refugees. The absence of a common linguistic and cultural
code prompts Fotis to develop his own teaching method, combining many
different arts and pedagogical approaches.

Kouzi Productions
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ελληνικά, Αγγλικά /
Greek, English
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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9+
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ΜΑΤΏΝΩ

I BLEED / SANGRO
ΒΡΑΖΙΛΊΑ / BRAZIL, 8', 2019

Η ταινία είναι βασισμένη σε αληθινή ιστορία και αποτελεί την εκ βαθέων
εξομολόγηση ενός ατόμου που ζει με τον ιό HIV. Η έκρηξη συναισθημάτων.
Οι πρώτες αισθήσεις. Ένα animation που επιχειρεί να απομυθοποιήσει
θέματα σχετικά με τον ιό που, μέχρι σήμερα, στοιχειώνει το φαντασιακό
της κοινωνίας.
Inspired by a true story, “I Bleed” is the intimate confession of a person living
with HIV. Whirlwind of emotions. The first sensations. An animation film
which tries to demystify issues that, to this day, persist in society’s imagination about the virus.
TIAGO MINAMISAWA
Παραγωγός και σεναριογράφος της ταινίας μικρού μήκους "Guida" της Rosana Urbes.
Είναι επίσης παραγωγός της ταινίας μικρού μήκους ''A Common Place''.
Produced and scripted the short film "Guida", by Rosana Urbes. Also produced the short
film "A Common Place".

BRUNO H CASTRO

Kids & Docs

Είναι σεναριογράφος και παραγωγός της ταινίας μικρού μήκους ''Guida'' της Rosana
Urbes. Έχει, επίσης, γράψει το σενάριο για το ντοκιμαντέρ "The Only One Whose Name Is
I" και την μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας " After You Went Away".
Scripted and produced the short animated film "Guida", by Rosana Urbes. Also scripted
the documentary "The only one whose name is I" and the fiction feature-length film "After
You Went Away".

GUTO BR
Το 2013, σπουδαστής ακόμα, έκανε την πρώτη μικρού μήκους ταινία animation,
"Animated Escape", και από τότε εργάζεται στον χώρο, έχοντας αναλάβει τη δημιουργία
storyboard και την καλλιτεχνική διεύθυνση σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές και μεγάλου
μήκους ταινίες.
In 2013, he made his first short animated film, "Animated Escape ", still as a student and,
since then, has been working as a storyboarder and art director for various TV series and
feature-lenght films.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Tiago Minamisawa,
Bruno H Castro, Guto
BR
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Tiago Minamisawa,
Bruno H Castro
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Fernando Fernandes
ANIMATION

Guto BR
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Tiago Minamisawa,
Guto BR
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Gustavo Kurlat, Ruben
Feffer
ΉΧΟΣ / SOUND

Ultrassom Music Ideas
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Caioh Deroci
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Tiago Minamisawa
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Minamisawa Films
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Πορτογαλικά /
Portuguese
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Guto BR
Fuga Animada (2013)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΜΙΚΡΈΣ ΜΠΑΛΑΡΊΝΕΣ

LITTLE BALLERINAS / PETITES DANSEUSES

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Anne-Claire Dolivet
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Anne-Claire Dolivet,
Mathias Thery
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Η Ida, η Olympe, η Jeanne και η Marie χορεύουν στους ήχους μουσικής για
πιάνο, συμφωνικής μουσικής, σύγχρονων κομματιών. Χορεύουν σε αίθουσες σχολών μπαλέτου, στους δρόμους, ακόμη και στα υπνοδωμάτιά τους.
Είναι μεταξύ 6 και 11 ετών. Αγαπιούνται πολύ, κινηματογραφούν τον εαυτό
τους, συγκρίνονται μεταξύ τους και αλληλοϋποστηρίζονται. Βέβαια
κάποιες φορές, εκνευρίζουν η μία την άλλη, γίνονται ζηλιάρες και απορριπτικές απέναντι στις φίλες τους. Πώς είναι για ένα μικρό κορίτσι να
μεγαλώνει μέσα στον απαιτητικό και ανταγωνιστικό κόσμο;
Ida, Olympe, Jeanne and Marie dance to the music of pianos, symphonies,
contemporary pieces… in ballet school studios, in the streets, even in their
bedrooms. They are between 6 and 11 years old. Very fond of each other, they
film themselves, comparing and giving one another support. They also tend
to annoy one another, are at times envious, even rejecting each other. What
is it like for a little girl to grow up in a world of intense professional and competitive dancing?

Jérôme Olivier

ANNE-CLAIRE DOLIVET

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Ξεκίνησε την καριέρα της ως μοντέρ, μόλις ολοκλήρωσε τις σπουδές Κινηματογράφου και
Οπτικοακουστικών στο Πανεπιστήμιο Saint-Denis του Παρισιού, όπου απόλαυσε ιδιαίτερα
τα μαθήματα μοντάζ της Dominique Villain. Δούλεψε για περισσότερο από δέκα χρόνια,
με μια ιδιαίτερη προτίμηση στο μοντάζ και τη συνεργατική συγγραφή σεναρίων για ντοκιμαντέρ. Όλα αυτά τα χρόνια ως μοντέρ, λαχταρούσε να βρεθεί στο πεδίο, να συναντήσει τους χαρακτήρες, να δουλέψει συνεργατικά και να πει τις δικές της ιστορίες. Άρχισε,
λοιπόν, να σκηνοθετεί μικρού μήκους τηλεοπτικά προγράμματα για τα επόμενα δέκα χρόνια. Αλλά, καθώς της έλειπε το μεγάλο μήκος, η μεγάλης διάρκειας ιστορίες και το βάθος
στο οποίο σου επιτρέπουν αυτές να φτάσεις, αποφάσισε να γράψει τα δικά της ντοκιμαντέρ. Οι "Μικρές μπαλαρίνες" είναι η πρώτη της ταινία.
She began her career as an editor, after studying film and audiovisual at the University of Paris
Saint-Denis, where she particularly appreciated the editing courses of Dominique Villain. She
worked for more than ten years, with a predilection for documentary editing and four-handed
writing. After these years as an editor, she wanted to go on location, meet the characters, work
in team and tell her own stories. She became director for television short programs for another ten years. But, missing the long format, long-course stories and the depth they allowed, she
decided to write her own documentaries. "Little ballerinas" is her first film.

Karen Benainous
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Malik Djoudi
ΉΧΟΣ / SOUND

Manuel Vidal
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Marie Van Glabeke,
Stéphane Basset,
Sébastien Deurdilly
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Pyla Prod, Upside Films
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Γαλλικά / French

Kids & Docs

ΓΑΛΛΊΑ / FRANCE, 90', 2020

ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΜΙΛΈΙΝΤΙ
MILADY

ΙΤΑΛΊΑ / ITALY, 19', 2019

Κολομβία, 1995. Ένα μωράκι με το όνομα Μιλέιντι, το υποδέχονται με ανοιχτές αγκάλες οι νέοι του γονείς, οι οποίοι αλλάζουν το όνομά του σε Giulia.
Ρώμη, 2017. Η Giulia ψάχνει τις ρίζες της, συναντώντας νεαρούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν την ίδια εμπειρία με αυτήν.
Colombia, 1995. A baby girl named Milady is welcomed with open arms by
her new parents, who change her name to Giulia. Rome, 2017, Giulia needs
to start researching her own origins through the encounter with some young
people who share her same experience.
GIULIA TIVELLI

Kids & Docs

Γεννήθηκε στη Μπογκοτά το 1994. Την υιοθέτησε ένα ζευγάρι Ιταλών και πήγε στη Ρώμη
σε ηλικία ενάμισι έτους. Σπούδασε στη Σχολή Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου Καλών
Τεχνών της Ρώμης (RUFA). Ταυτόχρονα, παρακολούθησε ένα σεμινάριο σεναριογραφίας
του Filippo Bologna, χάρις στο οποίο βάθυνε το πάθος της για τη συγγραφή. Το 2015,ξεκίνησε ένα διετές σεμινάριο σκηνοθεσίας με τη Susanna Nicchiarelli, η οποία επέβλεψε τη
συγγραφή του σεναρίου για το πρώτο της ντοκιμαντέρ, "Μιλέιντι". Το 2016 έκανε την
πρώτη μικρού μήκους ταινία της, "Dìade".
She was born in Bogotà, Colombia, in 1994. She was adopted by Italian parents, arriving in
Rome at the age of one and a half years old. She attended the film faculty at RUFA, Rome
University of Fine Arts. In the same year she followed a scriptwriting course with Filippo
Bologna where she deepened her passion for writing. In 2015 she began a two-year direction course with Susanna Nicchiarelli, who followed her in writing her first audiovisual
documentary project, "Milady". In 2016 she made her first fiction short film, "Dìade".

FLAVIA SCARDINI
Γεννήθηκε στη Ρώμη το 1991. Σπούδασε στη Σχολή Κινηματογράφου του Πανεπιστημίου
Καλών Τεχνών της Ρώμης (RUFA) και συμμετείχε στην παραγωγή αρκετών ταινιών ντοκιμαντέρ και μικρού μήκους. Από το 2016 έχει δουλέψει στο τμήμα παραγωγής σημαντικών
ιταλικών ταινιών.
She was born in Rome in 1991. She attended the film faculty at RUFA, Rome University of
Fine Arts and made several documentaries and short films as executive producer and general manager. From 2016 she started working in the production department with important Italian productions.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Giulia Tivelli, Flavia
Scardini
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Giulia Tivelli
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Luca Bonaventura
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Giulia Tivelli, Flavia
Scardini
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Fabrizio Bondi
ΉΧΟΣ / SOUND

Federico Cabula
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Giulia Tivelli, Francesca
Olga Hasbani,
Francesco Nucci,
Ananth Bux, Ada
Amantea, Luigi Tivelli
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Giulia Tivelli, Flavia
Scardini
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ιταλικά / Italian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Giulia Tivelli Dìade
(2017)
Flavia Scardini
We are the only one
(2017)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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Ο ΆΛΛΟΣ ΜΟΥ ΓΙΟΣ

MY OTHER SON / MI OTRO HIJO
ΑΡΓΕΝΤΙΝΉ / ARGENTINA, 11', 2019

Καμιά φορά, με τους γιους γίνεται όπως με τα έργα ζωγραφικής, δεν σου
βγαίνουν όπως τα είχες φανταστεί. Αυτή είναι η ιστορία του Gusti. Ενός
πατέρα που κάνει τη διαδρομή από την σαστιμάρα και την άρνηση ως την
άνευ όρων αγάπη για τον μικρό του γιο, καθώς ανακαλύπτει ότι πάσχει
από σύνδρομο Down.
Sometimes with the sons, it happens as with the drawing, they do not come
out as you imagined. This is Gusti's story. A father who goes through bewilderment and denial, to the most unconditional love for his new son, upon
discovering that he has Down Syndrome.
Gustavo Alonso
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Gustavo Alonso
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Gustavo Alonso
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Alvaro Granata
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

NicolásHugues
ΉΧΟΣ / SOUND

SergioKorin

GUSTAVO ALONSO
Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών του Εθνικού Πανεπιστημίου της Λα Πλάτα
και έχει συμμετάσχει σε πολλά εργαστήρια με τους Pino Solanas, Dalmiro Sáenz, Alejandro
Agresti, καθώς και στο τελευταίο Εργαστήρι Σεναρίου που διήυθυνε ο Gabriel García
Márquez το 2008 στο San Antonio de los Baños της Κούβας. Έχει εκδώσει χρονικά και
παιδικά βιβλία. Επίσης, σκηνοθέτησε τη θεατρική εκδοχή του αργεντίνικου κόμικ "El
Eternauta" με τον θίασο Comedia και τη συμμετοχή των Cristina Benegas, Lorenzo
Quinteros και Víctor Laplace.
Trained at the University of Fine Arts of the UNLP and in workshops with PinoSolanas,
DalmiroSáenz, Alejandro Agresti, has been a fellow of the last Script Workshop given by
Gabriel GarcíaMárquez during 2008, in San Antonio de los Baños, Cuba. He has published
chronicles, children's books and directed the theatrical version of "El Eternauta", with the
cast of Comedy and the participation of Cristina Benegas, Lorenzo Quinteros and Víctor
Laplace.

Kids & Docs

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Gusti Rossemffet
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Noemi Fuhrer
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

La plumaproducciones
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ισπανικά / Spanish
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

VHS, Volver a Hamlet
Siempre (2019)
Heaven again (2014)
Rompenieblas, a
history of psychoanalysis and dictatorship
(2008)
La vereda de la
sombra (2006)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΑΠΌ ΤΗ ΧΏΡΑ ΤΗΣ ΣΙΩΠΉΣ
ORCHESTRA FROM THE LAND OF SILENCE / ORCHESTER Z KRAJINY TICHA
ΣΛΟΒΑΚΊΑ / SLOVAKIA, 30', 2020

Η Zohra είναι η πρώτη ορχήστρα αποτελούμενη αποκλειστικά από γυναίκες
στο Αφγανιστάν. Τα κορίτσια ετοιμάζονται να περιοδεύσουν με ένα κονσέρτο στην Ευρώπη. Παρακολουθούμε την καθημερινότητά τους στο σύγχρονο Αφγανιστάν μέσα απ' τα μάτια της Mazia, ενός 16χρονου κοριτσιού.
Με την άφιξη τους στην Ευρώπη κάτι απρόσμενο συμβαίνει και τέσσερα
μέλη της ορχήστρας αποφασίζουν να αυτομολήσουν.
Zohra is the first all-female orchestra of Afghanistan. Girls are preparing for
their journey to play a concert in Europe. We see their everyday reality in
today’s Afghanistan through the eyes of a 16 year old girl, Marzia. After arriving in Europe an unexpected thing happens and four members of the
orchestra decide to run away.
LUCIA KASOVA

Kids & Docs

Γεννήθηκε το 1981 στη Μπρατισλάβα. Για πολλά χρόνια ταξίδευε ανά την υφήλιο, μέχρι
που συνειδητοποίησε ότι η συλλογή εμπειριών δεν της ήταν αρκετή και άρχισε να αναζητά μια καλλιτεχνική φόρμα για να επικοινωνήσει τις σκέψεις της. Έτσι κατέληξε στο ντοκιμαντέρ και ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ακαδημία Παραστατικών Τεχνών (VSMU) της
Μπρατισλάβας, όπου συνεχίζει μέχρι σήμερα. Οι μικρού μήκους ταινίες της έχουν βραβευθεί σε διάφορα ευρωπαϊκά φεστιβάλ. Αυτή τη στιγμή εργάζεται για τη πρώτη μεγάλου
μήκους ταινία της.
She was born in 1983 in Bratislava, Slovakia. She traveled most of her life around the globe,
until experiencing wasn´t enough, so she started to look for a artistic form to communicate
her thoughts. She found this form in Documentary Directing and started her studies in
2014 in VSMU in Bratislava, where she continues until this day. Her shorts had been awarded at various festivals in Europe. She is currently working on her debut feature length film.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Lucia Kasova
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Barbora Bodnarova,
Lucia Kasova
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Martin Jurci
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Peter Moravek
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Zohra orchestra
ΉΧΟΣ / SOUND

Daniel Hornak
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Marzia Anwary, Ahmad
Sarmast
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Michal Kascak, Lucia
Kasova
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Pohoda festival,
Shakazulu films
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Νταρί, Αγγλικά / Dari,
English
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Neverili SME (2019)
Betónová doba (2018)
21: dokument o Pohode
2017 (2017)
43 Years of Bratislava
Metro (2017)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΤΟ ΝΗΣΊ ΜΑΣ

OUR ISLAND / ONS EILAND
ΟΛΛΑΝΔΊΑ / NETHERLANDS, 16', 2019

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Lennah Koster
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Σ' ένα ακατοίκητο νησί μιας απομακρυσμένης γωνιάς της επαρχίας NoordHolland (Βόρεια Ολλανδία), δυο αδερφές, η Shanna 11 και η Mirte 14 ετών,
ξεκινούν για μια εξερεύνηση. Η Mirte πάσχει από σύνδρομο Down και
δυσκολεύεται να ακολουθήσει την αδερφή της. Η Shanna αδυνατεί να το
αποδεχτεί. Ενώ επικεντρώνεται σε νέες ανακαλύψεις, η Shanna συνειδητοποιεί ότι είναι πλέον πιο ώριμη από τη μεγαλύτερη αδερφή της.
In an uninhabited island in the corner of the province of Noord-Holland, two
sisters Shanna (11) and Mirte (14) go on adventure. Mirte has Down syndrome
and cannot catch up with her younger sister. For Shanna, this is difficult to
accept. While Shanna focuses on making new inventions, she realizes that
she is outgrowing her older sister little by little.

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

LENNAH KOSTER

Daan Wijdeveld

Το 2014, αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Windesheim, με ειδίκευση στη Δημοσιογραφία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών της εργαζόταν ως ασκούμενη στην εταιρεία παραγωγής ντοκιμαντέρ Zuidenwind στην πόλη Μπρέντα. Μετά την αποφοίτησή της, άρχισε να
εργάζεται ως ανεξάρτητη σκηνοθέτρια και δημιουργός προγραμμάτων για το ραδιόφωνο και την τηλεόραση. Το 2017, έκανε σε συνεργασία με την Meral Uslu την τηλεοπτική
σειρά "Liefde op z’n Surinaams" για τη δημόσια τηλεόραση της Ολλανδίας (NTR), ενώ το
2018, το ντοκιμαντέρ της "Keetschoppers" έκανε πρεμιέρα στο Ολλανδικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ουτρέχτης και ήταν υποψήφιο για τα ολλανδικά κινηματογραφικά βραβεία Gouden Kalf.
She gradutated from Windesheim College in 2014 where she specialized in journalism.
During her studies, she worked as an intern at Zuidenwind documentary productions in
Breda. After graduating, she started as a freelance director and program maker for both
radio and television. In 2017, she made the television series "Liefde op z’n Surinaams" for
the NTR together with Meral Uslu and in 2018 her documentary "Keetschoppers" premiered at the Dutch Film Festival. "Keetschoppers" was also nominated and selected for
the Gouden Kalf competition.

ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Darin Guermonprez
ΉΧΟΣ / SOUND

Ranko Paukovic
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Willem Baptist, Nienke
Korthof
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Tangerine Tree
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ολλανδικά / Dutch

Kids & Docs

Rogier Timmermans

ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Keetschoppers (2018)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΤΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΆΡΙ ΤΗΣ ΕΡΉΜΟΥ
PEARL OF THE DESERT / MARU RO MOTI
ΙΝΔΊΑ, ΝΌΤΙΑ ΚΟΡΈΑ / INDIA, SOUTH KOREA, 84', 2019

Kids & Docs

Ο Moti Kahn είναι ένας 12χρονος Ινδός με μεγάλο ταλέντο στο τραγούδι.
Λατρεύει να ερμηνεύει τα τραγούδια των μουσουλμανικών κοινοτήτων
Manganiyar, μεγάλο μέρος των οποίων έχει δημιουργηθεί στη βάση της
μακραίωνης παράδοσης κληρονομικών σχέσεων ανάμεσα σε καλλιτέχνες
με τους πλούσιους χορηγούς τους. Αλλά ο Moti θεωρεί εξευτελιστικό να
τραγουδάει για τους χορηγούς, καθώς αυτοί συμπεριφέρονται στους καλλιτέχνες υποτιμητικά, και ονειρεύεται να κερδίσει τον σεβασμό όλου του
κόσμου μέσω της μουσικής. Ξεκινάει, λοιπόν, για ένα ταξίδι έξω από τον
μικρόκοσμό του. Θα καταφέρει, όμως, να διατηρήσει ανέπαφο το πνεύμα
των Manganiyar;
Moti Kahn, a 12-year-old Indian boy, is talented in singing. He loves singing
the Manganiyar songs, a big part of which has been the long-time tradition
of artist-hereditary patron relationship.But Moti finds singing for their
patrons humiliating as they are still treated lowly, and he aspires to earn
respect from the world through music. He sets on a journey to the bigger
world-will he be able to keep the spirit of Manganiyars?
PUSHPENDRA SINGH
Σπούδασε στο Ινστιτούτο Κινηματογράφου και Τηλεόρασης του Πούνε της Ινδίας -του
οποίου είναι πλέον επισκέπτης καθηγητής- και συμμετείχε στο Talent Campus του Βερολίνου το 2011. Ξεκίνησε την καριέρα του σαν ηθοποιός υπό τις οδηγίες γκουρού του θεάτρου Barry John στο Δελχί. Η πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία ως σκηνοθέτη (The
honour keeper, 2014) έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Βερολίνου. Η δεύτερη μεγάλου
μήκους ταινία του (Ashwatthama, 2017) έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μπουσάν στο τμήμα New Currents.
He studied at the Film and Television Institute of India, Pune—where he is now also a visiting faculty member—and at the 2011 Berlin Talent Campus. He began his career as an actor under theatre guru Barry John in Delhi. His debut feature as a director (The honour
keeper, 2014) premiered at the Berlin Film Festival. “Ashwatthama”, his second feature,
premiered at Busan International Film Festival in the New Currents Section.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Pushpendra Singh
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Pushpendra Singh
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Ravi Kiran Ayyagari
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Pushpendra Singh,
Reema Kaur
ΉΧΟΣ / SOUND

Ajit Singh Rathore
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Heejung Oh
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Seesaw Pictures
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Χίντι / Hindi
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Ashwatthama (2017)
The honour keeper
(2014)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

ΓΡΑΜΜΈΣ ΣΤΗΝ ΆΜΜΟ, ΜΙΑ ΕΞΙΣΤΟΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΊΑΣ
SANDLINES, THE STORY OF HISTORY
ΙΡΆΚ / IRAQ , 61', 2020

Τα παιδιά ενός ορεινού χωριού κοντά στη Μοσούλη αναπαριστούν έναν αιώνα
ιρακινής ιστορίας, από την υπογραφή της μυστικής συμφωνίας Σάικς-Πικό
το 1916 μέχρι την εγκαθίδρυση του βασιλείου του τρόμου από το Ισλαμικό
Κράτος το 2016. Τα παιδιά ταξιδεύουν στο παρελθόν για να κατανοήσουν το
παρόν.
The children of a mountain village near Mosul reenact a century of Iraqi history,
from the secret agreement of Sykes/Picot signed in 1916 to the realm of terror
established by the Islamic State in 2016. The children revisit their past to understand their present.
Francis Alÿs

FRANCIS ALŸS

ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Γεννήθηκε το 1959 στο Βέλγιο, αλλά ζει και εργάζεται στην Πόλη του Μεξικού. Έχοντας σπουδές Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, το 1986 μετακόμισε στο Μεξικό για να εργαστεί σε τοπικές ΜΚΟ. Το 1990 εισήλθε στον χώρο των εικαστικών τεχνών. Η δουλειά του ενσωματώνει
διαφορετικά μέσα, από τη ζωγραφική και το σχέδιο μέχρι το βίντεο και τη φωτογραφία. Αν
και το στούντιό του βρίσκεται στην Πόλη του Μεξικού, τα τελευταία 20 χρόνια έχει υλοποιήσει
αρκετά πρότζεκτ σε συνεργασία με τοπικές κοινότητες σε διάφορα μέρη του κόσμου, από
την Νότια Αμερική ως τη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Από το 2016 καταπιάνεται με
μια σειρά νέων πρότζεκτ στο Ιράκ.
He was born in 1959 in Belgium but lives and works in Mexico City. Trained as an architect and
urbanist, he moved to Mexico in 1986 to work with local NGO’s. In 1990 he entered the field of
visual arts. His practice embraces multiple media, from painting and drawing to video and
photography. Although his studio is based in Mexico City, he has done over the last 20 years
numerous projects in collaboration with local communities around the world, from South
America to North Africa and Middle East. Since 2016 he has been engaged in a series of new
projects in Iraq.

Francis Alÿs
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Francis Alÿs, Ivan
Boccara, Julien Devaux
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Julien Devaux
ΉΧΟΣ / SOUND

Felix Blume
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Mohamed the
Englishman, Ali the
Frenchman, Fatma the
Narrator, Demoa the
Narrator's Companion,
Younis the Arab

Kids & Docs

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Francis Alÿs
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Francis Alÿs
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Αραβικά, Αγγλικά /
Arabic, English

Color Matching (2016)
The silence of Ani
(2015)
Lada Kopeika Project
(2014)
Paradox of Praxis 5
(2013)
Reel/Unreel (2011)
D.O. / U.N.D.O. (2008)
Don’t Cross the Bridge
Before You Get to the
River (2008)
Politics of Rehearsal
(2005)
The Green Line (2004)
Fitzroy Square (2004)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

154

ΜΙΑ ΔΕΎΤΕΡΗ ΟΙΚΟΓΈΝΕΙΑ
A SECOND FAMILY

ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΌ / REPUBLIC OF THE CONGO, 8', 2019

Kids & Docs

Γκόμα, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η μητέρα της Amina δεν είχε την
οικονομική δυνατότητα να την στείλει σε "κανονικό" σχολείο. Την πήγε,
λοιπόν, σ' ένα σχολείο για κωφά παιδιά, παρόλο που η ακοή της ήταν
τέλεια. Από εκείνη τη μέρα η ζωή της Amina άλλαξε ριζικά. Έμαθε τη νοηματική και μερικά χρόνια αργότερα, το 2018, βρέθηκε να προπονεί την
πρώτη ομάδα μπάσκετ κωφών της Γκόμα. Προπονούνται καθημερινά. Πολύ
σκληρά. Και κάνουν μεγάλα όνειρα. Θέλουν να καταφέρουν να πάρουν
μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις. Για την Amina και την ομάδα της το μπάσκετ είναι μια οδός διαφυγής- και μια δεύτερη οικογένεια.
Goma, DR Congo. Amina’s mother couldn’t afford a "normal" school for her
only daughter. She took her to a school for deaf children even though Amina
could hear perfectly well. That day Amina’s life changed. Amina learned the
sign language and a few years later, in 2018, she started to coach Goma’s
first basketball team of deaf people. They train every day. Very hard. And they
dream big. One day they wish to participate in international competitions.
For Amina and her team basketball is an escape route - and a second family.
RAMON SANCHEZ ORENSE
Είναι Ισπανός ανεξάρτητος κινηματογραφιστής, φωτογράφος και σεναριογράφος. Από
το 2009, έχει ζήσει και εργαστεί στο Μαρόκο, την Καμπότζη, το Κονγκό και τη Ρουάντα,
συνεργαζόμενος κυρίως με μη κερδοσκοπικούς και διεθνείς οργανισμούς με στόχο να
επικοινωνήσει τις ιστορίες τους μέσα από βίντεο και φωτογραφίες.
He is a Spanish freelance filmmaker, photographer and scriptwriter. Since 2009 he lived
and worked in Morocco, Cambodia, DR Congo and Rwanda, mainly working with non-profits and international organizations to share their stories through videos and photos.

SUSANNE MARIA KRAUSS
Είναι Γερμανίδα ανεξάρτητη δημοσιογράφος και κινηματογραφίστρια. Έχει σκηνοθετήσει και έχει αναλάβει την παραγωγή αρκετών ταινιών ντοκιμαντέρ. Πριν εγκατασταθεί
στη Ρουάντα το 2016, δούλευε για τη δημόσια τηλεόραση της Γερμανίας.
She is a German freelance journalist and filmmaker who has produced and directed several documentary films. Before she moved to Rwanda in 2016, she worked for the German
public television.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Ramon Sanchez Orense,
Susanne Maria Krauss
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Susanne Maria Krauss
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Ramón Sánchez Orense
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Ramon Sanchez Orense
ΉΧΟΣ / SOUND

Matthias "Jim" Guenther
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Susanne Maria Krauss
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Γαλλικά / French
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Susanne Maria Krauss
Gorillasunter Stress:
Lebensraum am Limit
(2020)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΣΚΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΉΣ ΣΟΥ ΗΛΙΚΊΑΣ

SHADOWS OF YOUR CHILDHOOD / TENI TVOEGO DETSTVA
ΡΩΣΊΑ / RUSSIA, 22', 2019

Mikhail Gorobchuk
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Mikhail Gorobchuk
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Mikhail Gorobchuk
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Mikhail Gorobchuk
ΉΧΟΣ / SOUND

Dmitry Nazarov
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Ekaterina Vizgalova,
Irina Kalinina, Vladislav
Shuvalov

MIKHAIL GOROBCHUK
Γεννήθηκε το 1988 στο Novokuznetsk της Ρωσίας. Σπούδασε στη Σχολή Φωτογραφίας
(εργαστήρι του I.S. Klebanov) του Κρατικού Ινστιτούτου Κινηματογράφου Gerasimov της
Ρωσίας (VGIK). Το 2007 έλαβε την υποτροφία της ρωσικής Προεδρίας για νεαρά ταλέντα.
Το 2013 απέσπασε το Εθνικό Βραβείο στον τομέα του ντοκιμαντέρ και το τηλεοπτικό βραβείο "Κλάδος Δάφνης" στην κατηγορία Καλύτερος Επαγγελματίας Φωτογράφος.
He was born in Novokuznetsk, Russia in 1988. Graduated from Russian State Institute of
Cinematography named after S. A. Gerasimov (aka VGIK), the Faculty of Cinematography
(workshop of I.S. Klebanov) in 2010. In 2007 he received the President's grant for talented
youth. In 2013 he received the National Award in the field of documentary film and television "Laurel Branch" in the category "Best professional cinematographer".

Kids & Docs

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Η σιγαλιά της νύχτας σκεπάζει το σπίτι μας. Ολόγυρα, ψηλόλιγνες σκιές
που επιτονίζονται από τις ακανόνιστες αναλαμπές της λάμπας κηροζίνης.
Για τη μικρή Stesha, το σκοτάδι γίνεται το πέρασμα σ' έναν άλλο κόσμο,
που είναι τόσο τρομακτικός όσο και συναρπαστικός. Σπαράγματα φευγαλέων αναμνήσεων, φωνές και μακρινές μαρμαρυγές -αυτές είναι οι αχνές
εντυπώσεις της παιδικής ηλικίας και τις κουβαλάμε μέσα μας για πάντα.
Our house becomes shrouded in the silence of night. It grows long shadows
accentuated by the random sparks of the kerosene lamp. For little Stesha,
the darkness becomes a way into another world that is both frightening and
fascinating. Fragments of elusive memories, voices and shimmers of light –
these are the flickering sensations of childhood, and they stay with us forever.

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Svoe Kino
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ρωσικά / Russian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Katya and Stephanie.
Portrait in the Interior
(2018)
Janker (2017)
Idee fixe (2015)
The Cuckoo (2013)
The breath of the
Tundra (2012)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΑΠ' ΤΟ ΚΕΛΊ

TALES FROM THE PRISON CELL / MESÉK A ZÁRKÁBÓL
ΟΥΓΓΑΡΊΑ-ΗΝΩΜΈΝΟ ΒΑΣΊΛΕΙΟ-ΚΡΟΑΤΊΑ / HUNGARY-UNITED KINGDOM-CROATIA, 84', 2020

Μπορεί η δύναμη της φαντασίας να αποκαταστήσει διαταραγμένες ή διαλυμένες σχέσεις; Τρεις έγκλειστοι πατεράδες γράφουν παραμύθια, που
μετατρέπονται σε μικρού μήκους ταινίες με πρωταγωνιστές τα μέλη των
οικογενειών τους. Αυτή η δημιουργική απόπειρα για επανένωση και επούλωση είναι γλυκόπικρη και με αβέβαιη έκβαση. Η ταινία εξερευνά τις οικογενειακές σχέσεις αναδεικνύοντας το πώς ο εγκλεισμός στη φυλακή μπορεί να επηρεάσει τη ζωή ενός σπιτικού και θέτει το αναπόφευκτο ερώτημα:
μπορεί η μαγεία και η δημιουργικότητα να απελευθερώσουν;
Can the power of imagination amend challenged or broken relationships?
Three imprisoned fathers write fairy tales that are turned into short films
featuring their own family members. This creative attempt to reconnect and
heal is bitter-sweet, but with an uncertain outcome. The film explores family
relationships showing how being in jail can affect the lives of a household
and poses an inevitable question: Can magic and creativity set you free?
ABEL VISKY

Kids & Docs

Γεννήθηκε στο Μπακάου της Ρουμανίας το 1987. Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές Φωτογραφίας, Κινηματογράφου και Μέσων στο Πανεπιστήμιο Sapienta της Κλουζ, συνέχισε
σπουδάζοντας Σκηνοθεσία στο Πανεπιστήμιο Θεατρικών και Κινηματογραφικών Τεχνών
της Βουδαπέστης, του οποίου είναι τώρα μεταπτυχιακός φοιτητής στο τμήμα Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης. Πολυβραβευμένος σκηνοθέτης για τις μικρού μήκους ταινίες του, τόσο ντοκιμαντέρ όσο και μυθοπλασίας, "Splash", "Zsolt and Kriszta",
"Family Portrait" και "Dummy", η τελευταία του ταινία "Romanian Sunrise" διαγωνίστηκε
στο 27ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Τεργέστης.
He was born in Bacau, Romania in 1987. After finishing his photo, film and media studies at
Sapienta University in Cluj, Romania, he continued his directorial studies at the University
of Theater and Film Arts in Budapest, Hungary, where he is currently an MA student of the
Film and Television Directing department. A multiple award winner with both documentary
and fiction shorts "Splash", "Zsolt and Kriszta", "Family Portrait" and "Dummy", his newest
short "Romanian Sunrise" competed at the 27th Trieste Film Festival.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Abel Visky
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Abel Visky
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Zágon Nagy, István
Kürti
ANIMATION

Morana Komljenovic
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

László Hargittai, Anna
Vághy
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Asher Goldschmidt
ΉΧΟΣ / SOUND

Andor Horváth
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Eszter Gyarfas
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

PROTON CINEMA
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ουγγρικά / Hungarian
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Így készült a Kút (2017)
No bug (2016)
Romanian sunrise
(2015)
Playfellows (2014)
Dummy (2014)
Zsolt and Kriszta (2012)
Splash (2011)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION

13+

ΜΈΧΡΙ ΤΟ ΦΕΓΓΆΡΙ ΚΑΙ ΠΊΣΩ ΠΆΛΙ
TO THE MOON AND BACK / WOLKENZUSJE

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Sara Kolster
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Sara Kolster
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Rogier Timmermans
ANIMATION

Sara Kolster, Tonke Koppelaar
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Riekje Ziengs
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Roald van Oosten
ΉΧΟΣ / SOUND

Mark Glynne
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Simone van den Broek,
Eline van Wees
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Basalt Film
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Ένα ευαίσθητο πορτρέτο της Kess, που ετοιμάζεται να πάει στο Γυμνάσιο
και προβληματίζεται για το κατά πόσο πρέπει να μιλήσει στους νέους της
συμμαθητές σχετικά με την αδερφή της την Bo, η οποία πέθανε όταν η
Kess ήταν σχεδόν πέντε ετών. Μια συγκινητική μικρού μήκους ταινία για
τη θλίψη και την ταυτότητα. Όσο η Kess μοιράζεται τις σκέψεις της και
μιλάει για την Bo, σκηνές animation αναπαριστούν τη φαντασία της. Καθώς
δεν θέλει να την λυπούνται οι συμμαθητές της, αναρωτιέται πόσα θέλει
να μοιραστεί, ευελπιστώντας να αντιμετωπιστεί ως ανεξάρτητη από την
αδερφή της και ως ικανή να δημιουργήσει τη δική της ιστορία.
A tender portrait of Kess, who’s about to start high school but isn’t sure how
much to tell her new classmates about her sister Bo, who died when Kess
was almost five. A touching short film about grief and identity. While Kess
shares her thoughts and talks about Bo, animated sequences reflect her
imagination. As Kess doesn’t want her new classmates to pity her, she wonders how much she wants to share with them, hoping to be seen as independent from her sister, and being able to create her own story.
SARA KOLSTER
Γεννήθηκε το 1978. Είναι σκηνοθέτης/σχεδιάστρια διαδραστικού περιεχομένου και ειδικεύεται στην ψηφιακή αφήγηση. Αποφοίτησε από την Ακαδημία Σχεδίου του Αϊντχόφεν
(με έπαινο) και το Ινστιτούτο Sandberg, και στη συνέχεια εργάστηκε για τον οργανισμό
Submarine en Mediamatic, όπου ανέπτυξε διαδραστικά πρότζεκτ για μουσεία και για τη
δημόσια τηλεόραση της Ολλανδίας. Ως ανεξάρτητη δημιουργός κατασκευάζει διαδραστικές ιστορίες, όπως το βραβευμένο έργο VR "Drawing Room" (βραβείο στο IDFA Doclab
Award), το διαδικτυακό ντοκιμαντέρ "Love Radio", (IDFA Doclab, Zilveren Camera) και το
διαδραστικό βίντεο "Hidden Wounds" (IDFA Doclab, Reflecting Images 2013).
She was born in 1978. She is an interactive director/designer specialized in digital storytelling. She graduated from the Design Academy Eindhoven (cum laude) and the Sandberg
Institute, worked for Submarine en Mediamatic where she developed interactive projects
for museums and Dutch public broadcast. As an independent maker she realizes interactive stories, such as the award winning Virtual Reality "Drawing Room" (IDFA Doclab
Award), web documentary "Love Radio", (IDFA Doclab, Zilveren Camera) and interactive
video "Hidden Wounds" (IDFA Doclab, Reflecting Images 2013).

Kids & Docs

ΟΛΛΑΝΔΊΑ / NETHERLANDS, 16', 2019

Ολλανδικά / Dutch
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

Wolkenzusje (2019)
Imperial courts (2018)
Toen ik vijf was (2017)
Tafelgeheim (2016)
A temporary contact
(2018)
Drawing room (2015)
Love radio (2014)
Hidden wounds (2011)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGE RECOMMENDATION
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ΛΊΜΝΗ ΤΟΝ ΧΕΙΜΏΝΑ

WINTER LAKE / TALVINEN JÄRVI
ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ / FINLAND, 15', 2019

"Οι φίλοι μου δεν το πιστεύουν ότι πάω για κάμπινγκ χειμωνιάτικα. Το
θεωρούν τρελό". Η 13χρονη Emika, όμως, το λατρεύει. Είναι τόσο ωραίο
όσο και το καλοκαίρι. "Το μόνο που χρειάζεσαι είναι μια καλή σκηνή, έναν
υπνόσακο και ζεστά ρούχα. Κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια των διακοπών,
η Emika μαζί με τον ξάδερφό της τον Antti, που είναι σαν μεγάλος της
αδερφός, πάνε στην αχανή λίμνη Saimaa με τα χιλιάδες νησιά της, έναν
απίστευτο προστατευόμενο φυσικό βιότοπο της Φινλανδίας.
"My friends can’t believe I go camping in winter. They think it’s crazy". But
13yearold Emika loves it. It’s just as beautiful as in summertime. "You just
need a good tent and sleeping bag, and warm clothes". Every school vacation she and her cousin Antti, who is kind of like a big brother to Emika, go
to the vast Saimaa Lake, an amazing nature reserve in Finland with thousands
of islands.
PETTERI SAARIO

Kids & Docs

Είναι βραβευμένος ντοκιμαντερίστας, ο οποίος σκηνοθετεί, κινηματογραφεί και κάνει την
παραγωγή στις ταινίες του. Επίσης, γράφει ο ίδιος το σενάριο και μοντάρει τα ντοκιμαντέρ και τις σειρές του. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, έχει σκηνοθετήσει πληθώρα
σειρών και ταινιών ντοκιμαντέρ, που έχουν προβληθεί στην τηλεόραση και σε κινηματογραφικά φεστιβάλ παγκοσμίως. Είναι ιδρυτής των εταιρειών DocArt και Taiga Films. τις
οποίες και διευθύνει.
He is an award-winning documentarist who directs, shoots and produces his own films. In
addition to these, he also writes and edits his documentaries and series. During his career,
he has directed dozens of documentary series and films which have been screened on TV
and film festivals around the world. He is the founder of DocArt and Taiga Films and manages both companies.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION

Petteri Saario
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY

Petteri Saario
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ /
CINEMATOGRAPHY

Petteri Saario, Antti
Saario
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING

Matti Näränen
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC

Markku Kanerva
ΉΧΟΣ / SOUND

Joonatan Hietanen
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST

Emika Saario, Antti
Saario
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER

Elina Pohjola, Leila
Lyytikäinen
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ /
PRODUCTION COMPANY

Citizen Jane productions
ΠΡΩΤΌΤΥΠΗ ΓΛΏΣΣΑ /
ORIGINAL LANGUAGE

Φινλανδικά / Finnish
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΊΑ /
FILMOGRAPHY

The activist (2017)
Autiomaa (2011)
Sergei the Healer
(2008)
Kansanluonto (2007)
Kalavale (2004)
The Sisu Stone (2004)
ΠΡΟΤΕΙΝΌΜΕΝΗ ΗΛΙΚΊΑ /
AGERECOMMENDATION

6+
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Kids & Docs

160

161

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
TRIBUTES &
SPECIAL
SCREENINGS
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2020: ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ

ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΉΣ ΗΛΙΚΊΑΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΕΌΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ
ΣΎΓΧΡΟΝΟ ΕΛΛΗΝΙΚΌ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟ
2020: APPROACHES
TOWARDS CHILDHOOD
AND YOUTH IN MODERN
GREEK CINEMA

2020: APPROACHES

Αδυσώπητοι αριθμοί αποδεικνύουν ότι η ελληνική κινηματογραφική κοινότητα
παραβλέπει ή υποτιμά την ανάγκη να παραχθούν ταινίες που να απευθύνονται σε
κοινό παιδιών κι εφήβων. Ώστόσο αυτό δεν συμβαίνει επειδή οι σκηνοθέτες και οι
σκηνοθέτριές μας δεν ενδιαφέρονται για την παιδική ηλικία, την εφηβεία και την
πρώτη νεότητα. Κάθε χρόνο, στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας
έχουμε τη χαρά να παρακολουθούμε ένα σωρό ταινίες με ήρωες παιδιά, εφήβους
και νέους.Στο φετινό μας αφιέρωμα θα προβληθούν δεκαπέντε μικρού μήκους ταινίες ελληνικής παραγωγής, μέσα από τις οποίες οι σκηνοθέτες και οι σκηνοθέτριες
τους συστήνουν στο ενήλικο κοινό τη γενιά που έρχεται, προσεγγίζοντας με ευαισθησία ζητήματα που την απασχολούν. Δεν πρόκειται για ταινίες “νέων σκηνοθετών” που “έρχονται από το μέλλον”, αλλά για τον καρπό της προσπάθειας ταλαντούχων κινηματογραφιστών που εργάζονται σκληρά με ελάχιστους πόρους για
να παράξουν τελικά γνήσιες ιστορίες που γεμίζουν την κινηματογραφική οθόνη,
αλλά και τις καρδιές μας. Οι ταινίες απευθύνονται σε ενήλικο κοινό, ωστόσο οι
έφηβοι και οι έφηβες έχουν πολλά να κερδίσουν, αν τις παρακολουθήσουν.
The numbers are relentless when it comes to showing that today’s Greek cinematic
community overlooks or underestimates the need to produce films addressing an
audience of children and teenagers. However, this is not due to directors not being
interested in the issues of childhood, puberty and early youth. At the Short Film Festival of Drama, Greece, we have the pleasure every year to watch many films featuring
children, teenagers and young adults as their heroes.
In this year’s feature, we screen fifteen short films of Greek production, through which
the directors introduce the upcoming generation to the adult audience, approaching
issues that concern young people with great sensitivity. This is not a case of films by
“young directors arriving from the future”, but rather the fruit of the efforts of talented
filmmakers, who work hard and with scant resources, to ultimately create original
stories, which fill both the big screen and our hearts.
These films are aimed at an adult audience, but teenage girls and boys can gain a lot
by watching them.

ANTIVIRUS

▶▶ ANASTASIA SIMA, ΕΛΛΑΔΑ / GREECE, 15', 2020

Αθήνα 2020. Ημέρες καραντίνας. Η Δάφνη, μια νεαρή τραγουδίστρια, αποφασίζει
να γκρεμίσει τον τοίχο που την χωρίζει από τον ενοχλητικό γείτονά της.
Athens 2020. Quarantine days. Daphne, a young singer, decides to break down the
wall that separates her from her annoying neighbor.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Anastasia Sima
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Anastasia Sima
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Yannis Fotou
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Nikos Kallipolitis
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC: Dimitris Sakellaris
ΉΧΟΣ / SOUND: Dimitris Sakellaris
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Ksenia Dania
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Anastasia Sima

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ (ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ)
THE END OF SUFFERING (A PROPOSAL)

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Jacqueline Lentzou
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Jacqueline Lentzou
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Konstantinos Koukoulios
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Smaro Papaevaneglou
ΉΧΟΣ / SOUND: Leandros Ntounis
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Sofia Kokkali
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Fenia Cossovitsa
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ / PRODUCTION COMPANY: BLONDE S.A.

ANTIVIRUS

THE END OF SUFFERING
(A PROPOSAL)
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Η Σοφία βρίσκεται πάλι σε πανικό. Το Σύμπαν αποφασίζει να επικοινωνήσει μαζί
της. Άλλος ένας διάλογος με τον κόσμο. Μια πλανητική συμφωνία για τον Άρη,
όπου οι άνθρωποι ονειρεύονται ξύπνιοι κι αγωνίζονται για την αγάπη.
Sofia is panicky, again. The Universe decides to contact her. Another-worldly dialogue.
A planet symphony for Mars, where people dream awake and fight for love.

2020: ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ

▶▶ JACQUELINE LENTZOU, ΕΛΛΑΔΑ / GREECE, 14', 2020

164

ΞΥΠΝΗΣΕ ΠΕΤΡΟΠΕΡΔΙΚΑ

GOOD MORNING, MY DARLING PETRIDGE

▶▶ VALIA TSEROU, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΕΛΛΑΔΑ / LUXEMBOURG-GREECE, 13’, 2020

Η πρώτη μέρα ενός 11χρονου κοριτσιού σ' ένα οικοτροφείο στα Ιωάννινα.
The first day of a girl of 11 year-old in the boarding school in Ioannina, Greece.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Nikos Zompolas
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Nikos Zompolas
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Nikos Zompolas
ΉΧΟΣ / SOUND: Nikos Zompolas
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Panagio Zyli
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ / PRODUCTION COMPANY: Nested asbl

ΧΑΝΣΕΛ
HANSEL

▶▶ VIVIAN PAPAGEORGIOU, ΕΛΛΑΔΑ / GREECE, 17', 2020

Ένα μικρό αγόρι βρίσκεται παγιδευμένο σ’ ένα ζαχαρόσπιτο που κρύβει έναν ζοφερό
κόσμο, ενώ η μητέρα του προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει την πόρτα που θα το
βγάλει από εκεί.
A young boy is trapped in a Gingerbread House which underneath hides a gloomy world,
while his mother is desperately trying to find the gate that will take him out of there.

2020: APPROACHES

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Vivian Papageorgiou
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Vivian Papageorgiou
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Thrassyvoulos Mitaftsis
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Maria Kounavi
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC: Konstantinos Chaliasas
ΉΧΟΣ / SOUND: Valia Tserou
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Aggelos Karaminas, Andromachie Makridou
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Mina Dreki
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ / PRODUCTION COMPANY: Marni Films, Greek Film Center

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΚΙΝΔΥΝΟΣ
HARMLESS RISK

▶▶ GIORGOS MARAS, ΕΛΛΑΔΑ / GREECE, 9', 2020

Μια νεαρή γυναίκα στέκεται έξω από το σχολείο που πήγαινε μικρή. Οι αναμνήσεις
της από τα σχολικά χρόνια μας διδάσκουν το πραγματικό νόημα και τη δύναμη της
αληθινής φιλίας και της αγάπης.
A young woman is standing outside the school she used to attend as a child. Her
school years memories teach us the meaning and power of true friendship and love.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Giorgos Maras
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Haris Loukos
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Giorgos Maras

GOOD MORNING, MY DARLING PETRIDGE

ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Giorgos Maras
ΉΧΟΣ / SOUND: Giorgos Maras
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Hercules Magioglou, Thanos Margetis, Alexandra Magioglou, Evi Fokidou, Katerina

Ponirakou, George Vasileiou, Katerina Maragou
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Giorgos Maras

ΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΑΝ
HARMONICA MAN

▶▶ ALEXANDROS SKOURAS, ΕΛΛΑΔΑ / GREECE, 19', 2020

Ένας πατέρας έχει απαγάγει την κόρη του. Χωρίς αρκετά λεφτά, ταξιδεύουν με το
αυτοκίνητο προσπαθώντας να φτάσουν όσο πιο μακριά γίνεται.
A father has kidnapped his daughter. Running out of money, they are on a road trip,
trying to go as far as possible.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Alexandros Skouras
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Alexandros Skouras
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Yiorgos Michelis
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Nikos Vavouris, Dimitris Polyzos, Alexandros Skouras
ΉΧΟΣ / SOUND: Stavros Avramidis
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Makis Papadimitriou, Kyveli Vlachou, Syllas Tzoumerkas, Thanasis Dovris, Konstanti-

nos Seiradakis, Eleni Vergeti
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Alexandros Skouras

ΟΝΕΙΡΕΥΤΗΚΑ ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
I DREAMED OF A WHITE CHRISTMAS

▶▶ DIMITRIS GIAMLOGLOU, ΕΛΛΑΔΑ / GREECE, 16', 2019

Παραμονή πρωτοχρονιάς. Ο Θανάσης, μέλος μιας εθελοντικής οργάνωσης που
δραστηριοποιείται σε ένα καταυλισμό απόρων, δέχεται ένα τηλεφώνημα ενώ ψωνίζει δώρα. Ένα μικρό κορίτσι του καταυλισμού έχει πάθει ατύχημα και ίσως να χρειάζεται αντιτετανικό. Είναι άραγε επείγον να εμβολιαστεί σήμερα;
New Year’s Eve. Thanasis, a member of a voluntary group, active in a poverty camp,
receives a phone call while shopping for gifts. A small girl, living in the camp, has been
injured and may need tetanus vaccine. Is it really urgent to get her vaccinated today?

2020: ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ / PRODUCTION COMPANY: ERT S.A.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Dimitris Giamloglou
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Dimitris Giamloglou
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Vangelis Katritzidakis
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Panos Voutsaras
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC: Yiannis Plastiras
ΉΧΟΣ / SOUND: Valia Tserou
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Yiorgos Spanias, Despina Giannopoulou, Maria Kyriaki, Yannis Kalavrianos, Anna

HARMLESS RISK

HARMONICA MAN

165

Athina Koliofoti, Dimitra Tampasi, Anastasia Chioti
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Nikos Moustakas, Nancy Kokolaki
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ / PRODUCTION COMPANY: Bad Crowd
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ΗΡΩ /he.ro:/
IRO /he.ro:/

▶▶ ALEXIS KOUKIAS-PANTELIS, ΕΛΛΑΔΑ / GREECE, 15', 2020

Σήμερα είναι Τρίτη αλλά η Ηρώ δεν είναι στο σχολείο. Είναι σπίτι και είναι έτοιμη
να ξεκινήσει ένα ταξίδι, μαζί με την μητέρα της και έναν Σούπερ Ήρωα, με προορισμό την λίμνη Στυμφαλία.
Today is Tuesday but Iro is not at school. Instead she is ready to set off on a Journey
with her mom and a Super Hero towards Lake Stymphalia.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Alexis Koukias-Pantelis
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Alexis Koukias-Pantelis
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Davor Marenjak
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Niki Malliotaki
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC: Konstantinos Mouzakitis
ΉΧΟΣ / SOUND: Panagiotis Papagiannopoulos
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Thanassis Petropoulos, Iro Pouli, Elina Mantidi, Eleana Kafkala, Makis Papadimitriou,

Yannis Tsortekis

ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Dimitris Tsilifonis, Alexis Koukias-Pantelis, Davor Marenjak

ΤΟ ΒΑΖΟ
THE JAR

▶▶ KYRIAKOS RONTSIS, ΕΛΛΑΔΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / GREECE-UK, 10', 2020

2020: APPROACHES

Κοιτάζοντας μια πεταλούδα παγιδευμένη σε ένα βάζο, ένα αγόρι σκέφτεται την
ισορροπία μεταξύ προστασίας και ελευθερίας.
Staring at a butterfly trapped in a jar, a boy ponders over the balance between protection and freedom.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Kyriakos Rontsis
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Kyriakos Rontsis
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Owain Emyr Morgan
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Kyriakos Rontsis
ΉΧΟΣ / SOUND: Giorgos Valakos
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Apostolos Mantios, Michael Economou, Eleni Thimiopoulou
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Andreas Latinis, Irene Stamatiou
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ / PRODUCTION COMPANY: F/8 Studio

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

THE LAST IMAGE OF FATHER / POSLEDNJA SLIKA O OCU

▶▶ STEFAN DJORDJEVIC, ΣΕΡΒΙΑ-ΣΛΟΒΕΝΙΑ-ΚΡΟΑΤΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ / SERBIA-SLOVENIACROATIA-GREECE, 21', 2019

Ο Dusan και ο Laza διασχίζουν την ανατολική Σερβία με προορισμό το Βελιγράδι. Ο
Dusan, που βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανίατης ασθένειάς του, πρέπει να βρει
ένα καινούργιο σπίτι για τον γιο του τον Laza, που δεν έχει κανέναν άλλο στον κόσμο.
Dusan and Laza are traveling through Eastern Serbia to Belgrade. Terminally ill, Dusan
has to find a new home for his son Laza, to whom Dusan is all he has.

MELATONIN

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Stefan Djordjevic
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Stefan Djordjevic
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Damjan Radovanovic
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Dragan von Petrovic
ΉΧΟΣ / SOUND: Dane Vlaisavljevic
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Igor Bencina, Marko Matic, Marina Redzepovic
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Andrijana Stojkovic, Marija Lero
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ / PRODUCTION COMPANY: All Inclusive Films, Emote Producions

ΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ
MELATONIN

▶▶ NIKOS PASTRAS, ΕΛΛΑΔΑ / GREECE, 13', 2020

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Nikos Pastras
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Nikos Pastras
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Petros Nousias, G.S.C.
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Giorgos Zafiris
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC: Yannis Veslemes
ΉΧΟΣ / SOUND: Nikos Exarchos
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Thodoris Nastos, Natalia Swift
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Amanda Livanou, Isavella Alopoudi, Panagiotis Pilafas, Konstantinos

Dagritzikos

ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ / PRODUCTION COMPANY: Neda Film, six d.o.g.s

PASHKA

▶▶ OLTJON LIPE, ΕΛΛΑΔΑ / GREECE, 22', 2020

Πατέρας και γιος οδηγούν προς τα σύνορα. Ο δρόμος γίνεται ένα με τις αναμνήσεις
τους. Μακριά από το σπίτι τους, παλεύουν όχι μόνο για τον εαυτό τους αλλά και για
την υπόλοιπη οικογένεια. Η επιθυμία του αγοριού να επιστρέψει στην πατρίδα του
όμως, θα τους οδηγήσει σε ένα απρόσμενο ταξίδι.
A father and a son drive towards the borders. The road is paved with memories of
their life together. Away from home, they are making a living for themselves and their
family. But the boy’s desire to return will lead to an unexpected journey

2020: ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ

Μια μικρή ερωτική ιστορία με φόντο την ηλεκτρονική μουσική και τις διαταραχές
ύπνου.
A short love story set against the backdrop of electronic music and sleep disorders.

PASHKA
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Oltjon Lipe
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Andreas Flourakis
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Yannis Simos
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Thanassis Mylonopoulos, Christos Giannakopoulos
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC: Greg Eleftheriou
ΉΧΟΣ / SOUND: Antonis Koutelias
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Kostas Nikouli, Karafil Shena, Armando Dauti, Dimitris Kastanias, Dimitris Fragulis
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Alex Christoyiannis, Oltjon Lipe, Christos Giannakopoulos
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ / PRODUCTION COMPANY: Cosmote TV
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ΒΙΟΛΕΤΤΑ
VIOLETTA

▶▶ FIVOS IMELLOS, ΕΛΛΑΔΑ / GREECE, 15', 2019

Μετά τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας της Βιολέττας, ο πατέρας της αναζητά τρόπο
να ανανεώσουν τη σχέση τους. Ωστόσο, θα έρθει αντιμέτωπος με τον ισχυρό χαρακτήρα της Βιολέττας και τα δικά του λάθη του παρελθόντος.
After the sudden death of Violetta's mother, her father is looking for a way to renew
their relationship. But he will face the powerful character of Violetta, and his own
mistakes of the past.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Fivos Imellos
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Fivos Imellos
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Michael Kalidonis
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Panagiotis Pelekis
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC: Alexandros Rumeliotis
ΉΧΟΣ / SOUND: Christos Sakellariou
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Argyris Xafis, Elsa Lekakou
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Fivos Imellos

ΒΟΥΤΑ
VOUTA

▶▶ DIMITRIS ZAHOS, ΕΛΛΑΔΑ / GREECE, 18', 2020

2020: APPROACHES

Η βούτα είναι ένα είδος περιστεριού που πετάει μέχρι τα σύννεφα και μετά πέφτει
με ταχύτητες που φτάνουν τα 230 χλμ/ώρα και επιβραδύνει λίγα μέτρα πριν ακουμπήσει στο έδαφος. Ο Χρήστος, όπως ακριβώς και τα αγαπημένα του περιστέρια,
θα πρέπει να βρει τον τρόπο να αποφύγει τη σύγκρουση, όταν ο πατέρας του επιστρέφει από τη φυλακή.
Vouta is a pigeon breed that flies all the way up to the clouds, then dives at 230 km/h
and slows down just before reaching the ground. Christos is a teenager who lives in
a disadvantaged neighborhood of Athens. He has to find a way to avoid conflict with
his father who just got home from prison, just like the pigeons he loves avoid collision.
ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Dimitris Zahos
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Giorgos Teltzidis
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Michalis Gatzogias
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Ioanna Spiliopoulou
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC: Nikos Veliotis
ΉΧΟΣ / SOUND: Christos Sakellariou
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Christos Chaliloglou, Miltos Sotirakopoulos, Tsimaras Tzanatos, Pantelis Dentakis,

Nikos Ntallas, Pavlos Iordanopoulos, Christos Sapountzis, Giorgos Zigouris, Thanasis Ntallas, Lefteris
Papakostas
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Maria Karagiannaki
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ / PRODUCTION COMPANY: Long Shot, ERT S.A.

VIOLETTA

W

▶▶ STELIOS KOUPETORIS, ΕΛΛΑΔΑ-ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ / GREECE-UK, 6´, 2019

Ένας δάσκαλος ετοιμάζεται να κάνει το καθημερινό του μάθημα στο σχολείο που
εργάζεται, κατά την διάρκεια μίας από τις πιο δύσκολες μέρες να διδάξει.
A teacher is set to do his daily classroom at the school he works, during one of the
most difficult days to teach.

VOUTA

W
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2020: ΠΡΟΣΕΓΓΊΣΕΙΣ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / DIRECTION: Stelios Koupetoris
ΣΕΝΆΡΙΟ / SCREENPLAY: Stelios Koupetoris
ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ / CINEMATOGRAPHY: Nikolas Pottakis
ΜΟΝΤΆΖ / EDITING: Stelios Koupetoris
ΜΟΥΣΙΚΉ / MUSIC: Stelios Koupetoris, Nefeli Stamatogiannopoulou
ΉΧΟΣ / SOUND: Fotopoulos Giannis
ΕΡΜΗΝΕΊΕΣ / CAST: Antonis Tsiotsiopoulos
ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ / PRODUCER: Stelios Koupetoris, Michalis Aristomenopoulos
ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ / PRODUCTION COMPANY: White Room
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GIANNI RODARI:
TEACHING THE GRAMMAR
OF FANTASY
Με τα λάθη μαθαίνουμε, λέει μια παλιά παροιμία. Η καινούργια θα
μπορούσε να λέει πως με τα λάθη φτιάχνουμε ιστορίες.
An old adage says, “We learn from our mistakes”. A new adage
could say, “We use our mistakes to create stories.
Gianni Rodari
Εκατό χρόνια από τη γέννησή του (23 Οκτωβρίου 1920), το Φεστιβάλ Ολυμπίας τιμά
τη μνήμη του κορυφαίου Ιταλού συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας διοργανώνοντας
ένα αφιέρωμα με την υποστήριξη του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου.
Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τρεις ταινίες, βασισμένες σε βιβλία του Ροντάρι, ένα
στρογγυλό τραπέζι που διερευνά σημαντικές πτυχές του έργου του και τις επιρροές
του στην εκπαιδευτική διαδικασία κι ένα εκπαιδευτικό εργαστήριο, που αναφέρεται
στη “μαγική τράπουλα” των παραμυθιών του.
On the 100th anniversary of his birth (October 23rd, 1920), the Olympia Film Festival
honours noted children’s literature author Gianni Rodari by organising a tribute to his
memory, together with the Italian Institute of Culture.
The tribute includes three films based on Rodari’s works, a round table which explores
significant aspects of his work and its influence on the educational process, and an
educational workshop, which makes note of the “magic deck of cards” of his fairytales.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΌ ΑΦΙΈΡΩΜΑ
CINEMATIC TRIBUTE
ΤΟΎΡΤΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΌ

THE CAKE IN THE SKY / LA TORTA IN CIELO
LINO DEL FRA, 102', ΙΤΑΛΊΑ / ITALY, 1973

ΓΑΛΆΖΙΟ ΒΈΛΟΣ

BLUE ARROW / LA FRECCIA AZZURRA
ENZO D’ALÒ, ANIMATION, 94', ΙΤΑΛΊΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΎΡΓΟ / ITALYLUXEMBOURG, 1996
▶▶

Είναι 6 του Γενάρη και όπως κάθε χρόνο στην Ιταλία, η Befana θα διασχίσει τους
ουρανούς για να μοιράσει δώρα σε όλα τα παιδιά. Ο Dr Scarafoni, o ύπουλος βοηθός της, εκμεταλλευόμενος τη γενναιοδωρία της, σχεδιάζει να μοιράσουν τα παιχνίδια μόνο στα πλουσιόπαιδα –άλλωστε οι γονείς τους επισκέπτονται συχνά το
παιχνιδάδικο της Befana. Όμως, τα μαγικά παιχνίδια της Befana επαναστατούν.
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Ξημερώνει στη συνοικία του Τρούλο στα περίχωρα της Ρώμης, και στον ουρανό
εμφανίζεται ένα μυστηριώδες και γιγαντιαίο ιπτάμενο αντικείμενο: μια τεράστια
τούρτα! Καθώς πλησιάζει τη γη, τεράστια κομμάτια αποκόπτονται και πέφτουν, μα
τα παιδιά γρήγορα ανακαλύπτουν ότι δεν είναι τίποτα άλλο από σοκολάτα. Η εμφάνιση του περίεργου ιπτάμενου αντικειμένου ενεργοποιεί τις πολιτικές και τις στρατιωτικές αρχές αλλά και την μεγαλοβιομήχανο καραμελών, η οποία φοβάται τον αρειανό ανταγωνισμό. Προσπαθούν να τρομάξουν τον κόσμο διαδίδοντας ψεύτικες
ειδήσεις ότι τάχα η τούρτα είναι δηλητηριασμένη και αρνούνται ν’ αφήσουν τα παιδιά
να μιλήσουν ελεύθερα σε ζωντανή εκπομπή. Γρήγορα όμως τα παιδιά ξεφεύγουν
από τον έλεγχο των αρχών και πλησιάζουν εκ νέου την ιπτάμενη τούρτα που αυτή
την φορά έχει προσγειωθεί στο Μόντε Τσίκο. Εκεί θ’ ανακαλύψουν κάτι σημαντικό.
The sun rises over the Trullo neighbourhood, in the outskirts of Rome, and a giant,
mysterious flying object appears in the sky: a massive cake! As it approaches Earth,
huge slices of cake fall to the ground, but the children quickly realise that they consist
of nothing other but chocolate. The appearance of the strange, flying object triggers
a response from the authorities and the military, as well as from the town’s candy
industry mogul, who fears the alien competition. Together they try to scare people
away: they claim the cake is poisonous, and they refuse to let the children speak on
live shows. However, the children quickly escape the control of the authorities and
re-approach the flying cake, which by now has landed on Monte Chico. Once there,
they will discover something important.
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▶▶
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Φεύγουν από το μαγαζί της και πηγαίνουν στο σπίτι του Fransesco. Είναι το πιο
φτωχό παιδί της γειτονιάς και μόνο τα παιχνίδια ξέρουν με πόση λαχτάρα χαζεύει
στη βιτρίνα του μαγαζιού το Γαλάζιο βέλος, ένα πανέμορφο τρενάκι που δεν μπορεί ν’ αποκτήσει... Μέσα στους σκοτεινούς δρόμους και μέσα από κινδύνους και
περιπέτειες, τα γενναία παιχνίδια θα βρουν φίλους που θα τα βοηθήσουν να φτάσουν στα σπίτια και των άλλων των παιδιών που έχει αποκλείσει ο Dr Scarafoni.
It’s the 6th of January, and, as it happens every year in Italy, Befana will cross the skies
to deliver presents to all the children. Dr Scarafoni, her devious helper, is taking
advantage of her generosity and plans to give presents only to the rich children;
besides, their parents visit Befana’s toy shop often. However, Befana’s magical toys
rebel. They leave her shop and go to Francesco’s house. Francesco is the poorest kid
in the neighbourhood, and the toys know he longs for the toy train in the window of
the Blue Arrow shop, but also that he knows he could never afford it… Going through
dangers and adventures in the city’s dark streets, the brave little toys will make new
friends, who will help them reach the homes of all the children the evil Dr Scarafoni
tried to exclude.

Ο ΚΡΕΜΜΥΔΆΚΗΣ

THE ONION BOY / CIPOLLINO

▶▶ BORIS PETROVICH DEZHKIN, ANIMATION, 39', ΕΣΣΔ / USSR, 1961

To βασίλειο των φρούτων και των λαχανικών το διαφεντεύει ο ξινός και αντιπαθής
πρίγκηπας Λεμόνης. Στο βασίλειο αυτό ζει και ο Κρεμμυδάκης, ένα κατεργάρικο και
πανέξυπνο αγόρι που δεν αντέχει την αδικία. Η σύγκρουση του Κρεμμυδάκη με τον
πρίγκηπα Λεμόνη είναι αναπόφευκτη. Είναι πια καιρός οι κάτοικοι του βασιλείου ν’
απαλλαγούν από την τυραννία του πρίγκηπα και των πραιτοριανών του, του λόρδου
Ντομάτα και της κοντέσας Κερασένιας.
The kingdom of fruit and vegetables is ruled by the bitter and unlikeable Prince
Lemon. There also lives Cipollino, the Onion Boy, a clever and mischievous little boy
who cannot tolerate injustice. The conflict between Cipollino and Prince Lemon is
inevitable. It is time for the inhabitants of the kingdom to be rid of the tyrannic regime
imposed by the prince and his two praetorians, Lord Tomato and Countess Cherry.

ΣΤΡΟΓΓΥΛΌ ΤΡΑΠΈΖΙ
ROUND TABLE
Η ΟΥΤΟΠΊΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΟΥΤΟΠΊΑ
ΚΑΙ Η ΦΑΝΤΑΣΊΑ ΔΙΔΆΣΚΕΤΑΙ
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Συγγραφέας, δάσκαλος, δημοσιογράφος, μουσικός, διανοούμενος, ο Ροντάρι παρατήρησε με προσοχή τον κόσμο της παιδικής ηλικίας και τις ανάγκες της σε μια εποχή
που τα αγόρια και τα κορίτσια θεωρούνταν άμορφη μάζα, όχι υποκείμενα που έχουν
δικαιώματα. Έδωσε στους εκπαιδευτικούς πλήθος εργαλείων για να πειραματιστούν
σε νέα παιδαγωγικά μονοπάτια, αντλώντας από τις ανακαλύψεις της καθημερινής
ζωής, της τέχνης, της μουσικής και της φύσης. Εισήγαγε στο σχολείο την παιδική
λογοτεχνία, προσδίδοντάς της ξεχωριστή θέση και ωθώντας τα παιδιά να κάνουν
παιχνίδι με την τέχνη της. Οι λέξεις «ηχοποιούνται», παραμορφώνονται, απελευθερώνονται από τους κανόνες και προκαλούν γέλιο.
Η έρευνά του κυμαίνεται από τη γλωσσολογία έως τη σημειολογία, την ποίηση και
τη φιλοσοφία, χωρίς να παραμελεί ποτέ τα γλωσσικά παιχνίδια, που προκύπτουν
από την επιμελή παρακολούθηση των σχολικών τάξεων των παιδιών με τα οποία
συνεργάζεται στενά όλα του τα χρόνια και μαθαίνει πολλά.
Για τον Ροντάρι, η δημιουργικότητα και η φαντασία είναι πολύτιμα εργαλεία προκειμένου να προσεγγίσει οποιοδήποτε τρόπο μάθησης: η αποκλίνουσα σκέψη, η
ανοιχτή ματιά –πέρα από το απλά «επιτρεπόμενο» και το στερεότυπο– είναι στοιχεία
με τα οποία ένας καλός δάσκαλος πρέπει να είναι σε θέση να εκπαιδεύσει τους
μαθητές του. Για τον Ροντάρι η ουτοπία δεν είναι ουτοπία και η φαντασία διδάσκεται.
An author, teacher, journalist, musician, and intellectual, Rodari carefully observed
the world and the needs of childhood, in a time when children were considered to be
an amorphous mass, instead of individuals with rights. He provided educators with
multiple tools, so they could explore new educational paths, as well as draw inspiration from discoveries in everyday life, art, music, and nature. He introduced children’s
literature in schools, gave it a special position and encouraged children to make a
game out of its art. Words became sounds, they were distorted, and they were set
free from the rules, in order to provoke laughter.
Rodari’s research ranged from linguistics to semiotics, poetry, and philosophy, while
it never neglected language games; these games arose from the meticulous observation of classrooms, which were attended by the children that Rodari collaborated
closely with throughout the years.
For Rodari, creativity and imagination are precious tools in approaching all kinds of
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UTOPIA IS NOT UTOPIC AND IMAGINATION IS A TEACHABLE TRAIT
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learning: divergent thinking and an open outlook (which goes beyond what is merely
“allowed” and what is a stereotype) are components with which a good teacher
should be able to educate his or her students. For Rodari, utopia is not utopic and
imagination is a teachable trait.

ΘΈΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΗΤΈΣ -ΤΡΙΕΣ
TOPICS AND SPEAKERS

▶▶ Σ
 ΥΝΤΟΝΊΖΕΙ Η ΑΓΓΕΛΙΚΉ ΔΑΡΛΆΣΗ, ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ-ΘΕΑΤΡΟΛΌΓΟΣ /
COORDINATED BY AGGELIKI DARLASI, WRITER-PLAYWRIGHT

GIANNI RODARI: TEACHING THE GRAMMAR OF FANTASY

❙ “Ρονταριανή” δημιουργικότητα και φαντασία με βίντεο, για μια ενεργή πολιτειότητα και μια οικουμενική συνείδηση, Lanfranco Genito, εκπαιδευτικός, συντονιστής Bottega della Comunicazione e della Didattica, πρόεδρος της Fédération
Internationale des Mouvements de l'Ecole Moderne-FIMEM
“Rodarian” creativity and fantasy with videos, for an active citizenship and a
planetary conscience – Lanfranco Genito, educator, Coordinator of Bottega della
Comunicazione e della Didattica, president of the Fédération Internationale des
Mouvements de l'Ecole Moderne-FIMEM
❙ Τ
 ζιάνι Ροντάρι-Μάριο Λόντι: η παιδική δημοσιογραφία στα πρώτα μεταπολεμικά
χρόνια της Ιταλίας, Χαράλαμπος Μπαλτάς, δάσκαλος, μέλος της Παιδαγωγικής
Ομάδας «Το Σκασιαρχείο»
Gianni Rodari – Mario Lodi: Children journalism in Italy during the first post-war
years – Charalampos Baltas, teacher, member of the pedagogical team “To Skasiarchio”
❙ Φ
 τιάχνοντας παραμύθια και ιστορίες με την Τράπουλα του Ροντάρι , Κώστας
Στοφόρος, συγγραφέας
Creating fairytales and stories with Rodari’s Deck of Cards – Kostas Stoforos,
author
❙ A
 πό τον Rodari στη σχολική τάξη: δημιουργικές προσεγγίσεις της αφήγησης,
Μαρία Σφυρόερα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Εκπαίδευσης και
Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
From Rodari to the classroom: creative approaches to narration – Maria Sfiroera,
substitute professor in the Department of Early Childhood Education of the National
and Kapodistrian University of Athens.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ
EDUCATIONAL WORKSHOP

Αξιοποιώντας την «τράπουλα του Προπ» όπως την ονόμασε ο Τζιάνι Ροντάρι, ο
Κώστας Στοφόρος δημιούργησε, μαζί με τη ζωγράφο Στεφανία Βελδεμίρη, τη
«Μαγική Τράπουλα των Παραμυθιών». Απαρτίζεται από 21 κάρτες –με τις «λειτουργίες» των παραμυθιών– με τις οποίες γράφει και δραματοποιεί παραμύθια μαζί με
τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τες, όπως τις νότες στη μουσική. Όπως έγραφε ο
Ροντάρι: «μπορούµε να τις χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε αναρίθμητες ιστορίες, όπως µε δώδεκα νότες μπορούμε να συνθέσουμε αναρίθμητες μελωδίες…»
Utilising Gianni Rodari’s “Prop’s Deck of Cards” and together with painter Stefania
Veldemiri, Kostas Stoforos created the “Magical Card Deck of Fairytales”. It consists
of 21 cards, each describing a “function” of fairytales. Together with the children, he
uses the cards to write and dramatise fairytales, utilising them like musical notes. As
Rodari wrote: “we can use them to create countless stories, in the same way that the
twelve musical notes can be used to compose countless melodies…”
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CREATING FAIRYTALES AND STORIES WITH RODARI’S DECK OF CARDS
▶▶ ΚΏΣΤΑΣ ΣΤΟΦΌΡΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ / KOSTAS STOFOROS, AUTHOR

Τζιάνι Ροντάρι: Διδάσκοντας τη Γραμματική της Φαντασίας

ΦΤΙΆΧΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΜΎΘΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΆΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΡΟΝΤΆΡΙ
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INTERREG - CIAK:

Ο ΙΤΑΛΙΚΌΣ ΝΌΤΟΣ ΚΑΙ Η ΔΥΤΙΚΉ
ΕΛΛΆΔΑ ΣΥΝΟΜΙΛΟΎΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΆ

INTERREG - CIAK:

A CONVERSATION BETWEEN ITALIAN
SOUTH AND WESTERN GREECE
THROUGH FILM

INTERREG - CIAK

Το Film Commission της Απουλίας παρήγαγε 10 μικρού μήκους ταινίες στο
πλαίσιο του προγράμματος CIAK «Από κοινού πρωτοβουλίες για την αναγνώριση και την αξιολόγηση των προοπτικών τουριστικής ανάπτυξης στην
περιοχή του προγράμματος μέσω του κινηματογράφου», που χρηματοδοτήθηκε από το Interreg V-A Greece-Italy Programme 2014/2020. Η δράση
ενέπλεξε νεαρούς σκηνοθέτες από την Απουλία και την Ελλάδα, οι οποίοι
κλήθηκαν να δημιουργήσουν 10 μικρού μήκους ταινίες μυθοπλασίας,
βασισμένες στον κοινό βίο Ελλάδας και Ιταλίας, στοχεύοντας να προσδώσουν αξία και ορατότητα στις εμπλεκόμενες στο πρότζεκτ περιοχές
(Απουλία, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας). Το τελικό αποτέλεσμα προέκυψε στη βάση σπουδαίας
ομαδικής δουλειάς διαπνεόμενης από πάθος και αφοσίωση, μέσα στο
ευρύτερο πλαίσιο της διασυνοριακής και διαπολιτισμικής συνεργασίας.
Apulia Film Commission produced 10 short movies in the frame of the CIAK
“Common Initiatives to Acknowledge and valorize tourism potential of the
programme area through cinema” project, funded by the Interreg V-A
Greece-Italy Programme 2014/2020. The activity involved young directors
from Puglia and Greece who realized 10 fiction short movies on the common
story of Greece and Italy, aimed at giving value and visibility to the territories involved in the project - Puglia, Region of Epirus, Region of Ionian Islands
and Region of Western Greece. The result comes from a great teamwork
fostered by passion and commitment, in the wider picture of cross-border
and intercultural cooperation.

1 METER/HOUR

CAT LAKE CIT

ALLIMONÒ, 15’
▶▶ IAKOVOS PANAGOPOULOS, ΚΈΡΚΥΡΑ / CORFU, GREECE

Η εκπλήρωση μιας τελευταίας επιθυμίας οδηγεί τον Φίλιππο σε μια αναδρομή στα
βουνά της Ηπείρου, στο κοντινό παρελθόν, το έτος 1945. Η συνάντησή του με την
ιστορία του ξυπνάει τις μνήμες ενός ολόκληρου χωριού, ξεδιπλώνοντας τις σχέσεις
και το δέσιμο δύο λαών κόντρα στις επιταγές μιας εποχής, που δεν είναι τόσο
μακρινή όσο νομίζουμε.
The fulfillment of a last wish leads Filippo to a retrospection from the mountains of
Epirus to the recent past of the year 1945. His meeting with his history revives the
memory of a whole village, unfolding the relations and the bonding of two peoples
against the commands of an era, which is not as far as we think.

ΆΝΤΖΕΛΟ

ANGELO, 18’
Ο Θάνος αντιμετωπίζει τη μυστικοπάθεια της Αλίκης σχετικά με τον Άντζελο και
αποφασίζει να ανακαλύψει ποιος είναι.
Thanos confronts Alice's mysticism about Angelo and decides to find out who he is.

ΌΠΩΣ ΣΤΗ ΜΎΚΟΝΟ

LIKE IN MYKONOS / COME A MÌCONO, 15’
▶▶ ALESSANDRO PORZIO,SAMMICHELE (BARI), PORTO DI BARI PALESE (BARI), ΙΤΑΛΊΑ ITALY

Μερικοί ηλικιωμένοι κάτοικοι, καθοδηγούμενοι από τον θαρραλέο και κάπως αστείο
δήμαρχό τους, επιχειρούν να τονώσουν την τουριστική κίνηση στο Maresolo, το
μικρό χωριό τους στον νότο της Ιταλίας, που κινδυνεύει να ερημώσει.
A few senior citizens, led by a courageous and funny mayor, try to promote tourism
in Maresolo, their small village in Southern Italy afflicted by depopulation

INTERREG - CIAK

▶▶ ANDREAS ANNINOS, ΠΆΤΡΑ, ΛΈΤΣΕ-ΑΠΟΥΛΊΑ, ΙΤΑΛΊΑ / PATRA, GREECE, LECCE-PUGLIA, ITALY

ΟΙ ΠΑΡΆΔΕΙΣΟΙ

THE HEAVENS / LI PARADISI, 12’
▶▶ MANUEL MARINI

“Οι Παράδεισοι”, ένα οικογενειακό λιοστάσι κάποτε καρπερό και αποδοτικό, χτυπήθηκε από κάποιο παράσιτο, που ξέρανε τα περισσότερα δέντρα του. Μέσα από
ένα ταξίδι ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, η Lucia, η σημερινή ιδιοκτήτρια του
χωραφιού μαζί με τον αδερφό της τον Donato, πρέπει να πάρουν αποφάσεις, καθώς
το μέλλον της γης τους διακυβέβεται.
“The Heavens”, the family olive grove once rich in fruit, was hit by a parasite that led
most of its trees to dry out. Through a journey between present and past, Lucia, today
owner of the land together with her brother Donato, will have to make a decision
since the future of her land is at stake.

ALLIMONÒ

LIKE IN MYKONOS
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ALLIMONÒ
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ΜΗΤΡΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ

MOTHER TONGUE / LINGUA MADRE, 18’
▶▶ GIUSEPPE O. SCHIMERA, SOLETO (LECCE), ΙΤΑΛΊΑ / ITALY

Σε μια μικρή πόλη της Γκρέτσια Σαλεντίνα στην Κάτω Ιταλία, δεν μιλιούνται
πια τα γραικάνικα, μια διάλεκτος με ελληνικές ρίζες. Ο 15χρονος Giorgio,
ένα αγόρι από την Αφρική, παρακινημένος από τη φιλία του με τον Pippi
και τον Rocco, δυο ηλικιωμένους ομιλητές της ξεχασμένης γλώσσας, αποφασίζει να ξαναφέρει τα γραικάνικα στο φως, δίνοντας πίσω στην πόλη
την από καιρό χαμένη της ταυτότητα.
In a small town in the Grecia Salentina, the Griko, a language of Hellenic
origin, it's no longer spoken. Giorgio, a 15 years old African boy, moved by
a friendship with Pippi and Rocco, two elders and language connoisseurs,
decides to bring Griko back to light, giving back to the town that identity
long since lost.

ΛΩΤΌΣ

LOTUS, 17’

▶▶ MARIETTA PAPPA, ΚΈΡΚΥΡΑ /CORFU, GREECE

INTERREG - CIAK

Ένα νεαρό κορίτσι, στο κατώφλι της ενηλικίωσης, η Κατερίνα, ζει στην
Κέρκυρα κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και είναι η μοναδική
που γνωρίζει τη μυστική σχέση της αδερφής της με έναν Ιταλό στρατιώτη.
Όταν η αλήθεια για τη σχέση πρόκειται να αποκαλυφθεί, η Κατερίνα αναγκάζεται να μεγαλώσει πρόωρα, μέσα από μια κατάσταση που στο μυαλό
της μοιάζει πιο βίαιη κι απ’ τον ίδιο τον πόλεμο.
Living on the Greek island of Corfu in World War II, a young girl, Katerina, at
the cusp of adolescence, is the secret keeper for her sister’s relationship
with an Italian soldier. When the truth of the relationship is about to be
exposed, Katerina is forced to grow up beyond her years in a situation that
to her mind is more violent than war.

Η ΠΑΡΆΣΤΑΣΗ

THE PERFORMANCE, 13’

▶▶ ANTONIS KITSIKIS, ΖΆΚΥΝΘΟΣ / ZAKYNTHOS, GREECE

Ο Διονύσης προσπαθεί να συνεφέρει τον παππού του, που είναι κολλημένος σ’ ένα συγκεκριμένο περιστατικό του 1953.
Dionisis is trying to wake up his grandpa that he is stuck on a specific event
of 1953.

THE HEAVENS

LOTUS

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ

THE RETURN, 15’

▶▶ NEFELI RAPTI, ΤΣΕΠΈΛΟΒΟ, ΖΑΓΟΡΟΧΏΡΙΑ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ / TSEPELOVO,
ZAGOROCHORIA, EPIRUS

Ο πατέρας του Γιώργου ζει απομονωμένος στο χωριό του, μετά τον θάνατο της
γυναίκας του. Τις τελευταίες μέρες σταμάτησε να τρώει. Μετά από τηλεφώνημα
της θείας του, ο Γιώργος καταφθάνει για να βοηθήσει και η περίπλοκη σχέση τους
έρχεται στο προσκήνιο. Ο γιος δεν αντέχει να βλέπει τον πατέρα παραιτημένο απ’
τη ζωή και σε απόλυτη άρνηση.
George’s father has been isolated to his village since his wife’s death. The last days
he stopped eating. After his aunt’s phone call, George will arrive there in order to
help. Their complicated relationship will come to the fore. Seeing his father resigning
from life and in total denial will be more than George can handle.

Η ΧΏΡΑ ΤΩΝ ΚΥΜΆΤΩΝ

WAVESLAND / LA TERRA DELLE ONDE, 17’

THE PERFORMANCE

WAVESLAND
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Στον απώτατο νότο της Ιταλίας υπάρχει ένα μέρος, απ’ όπου τις μέρες με καθαρή
ατμόσφαιρα μπορείς να διακρίνεις απέναντι τα βουνά του νησιού των Οθωνών.
Εκεί, ένα ζεστό καλοκαίρι, μια παρέα πέντε φίλων βουτάει από έναν ψηλό βράχο
στην τρικυμισμένη θάλασσα. Η μεγαλύτερη της παρέας, η Pati, χάνεται στα κύματα.
Μερικές μέρες αργότερα, οι μεγάλοι αποφασίζουν να εγκαταλείψουν τις έρευνες.
Τα παιδιά, όμως, δεν εγκαταλείπουν.
In Italy's deep south there is a place where, on clear days, you can get a glimpse of
the Greek mountains of Othonoi Island from across the sea. Here, in the hot summer,
five kids fall off a cliff into the sea during a big storm. The oldest, Pati, gets lost among
the waves. Days later, the town’s adults decide to call off the search. The kids, however, do not give up

INTERREG - CIAK

▶▶ FRANCESCO LORUSSO,, GAGLIANO DEL CAPO (PUGLIA)
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ΓΈΦΥΡΕΣ
BRIDGES

Ένα αφιέρωμα που αποσκοπεί στη διευκόλυνση των παιδιών και νέων προσφύγων
να γνωρίσουν, χωρίς το εμπόδιο της γλώσσας, τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και τις
ευρωπαϊκές ανθρώπινες αξίες με όχημα τον κινηματογράφο. Για τον σκοπό αυτό,
το Δανέζικο Ινστιτούτο Κινηματογράφου μεταγλώττισε στην αραβική γλώσσα επιτυχημένες δανέζικες ταινίες για παιδιά και νέους, μεγάλου και μικρού μήκους
animation. Θα προβληθεί επίσης η πολυβραβευμένη ταινία του Δημήτρη Σπύρου “Ο
Ψύλλος” με αραβικούς υπότιτλους για αραβόφωνο και ελληνόφωνο κοινό. Σε
συνεργασία με το Danish Film Institute και την Dansk Tegnefilm.
A tribute that aims to make it easier for young refugees to get to know European
culture and European human values, through cinema, without the language barrier.
To this end, the Danish Film Institute dubbed successful Danish films for children and
young people, feature and short animation, in Arabic. There will also be the screening
of the multi-awarded film “The Flea” by Dimitris Spyrou with Arabic subtitles, for
Arabic and Greek-speaking audience. In collaboration with Danish Film Institute and
Dansk Tegnefilm.

Ο ΨΎΛΛΟΣ
THE FLEA

▶▶ ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΣΠΎΡΟΥ / DIMITRIS SPYROU, ΕΛΛΆΔΑ / GREECE, 90′, 1990

BRIDGES

Ο Ηλίας Σειλαϊδής ζει σ’ ένα ορεινό χωριό της επαρχίας Ολυμπίας και πηγαίνει στην
τελευταία τάξη του δημοτικού. Κανείς, όμως, δεν τον φωνάζει με το όνομά του –τον
φωνάζουν Ψύλλο, όπως είναι o τίτλος της χειρόγραφης εφημερίδας, που συντάσσει και εκδίδει μόνος του. Ο Ηλίας αντιμετωπίζεται σκωπτικά από τους περισσότερους συγχωριανούς του, ο ίδιος όμως ονειρεύεται να ταξιδέψει. Ο «Ψύλλος» τον
βοηθά να σπάσει τα σύνορα του χωριού του, του δίνει τα φτερά για να πετάξει
μακριά…
Elias lives in a village in the mountains near Olympia and is about to finish Primary
School. Nobody calls him by his name though; he’s mostly known as “The Flea”, the
name of the handwritten newspaper he edits and publishes by himself. His fellow-villagers tend to mostly taunt Elias and yet he dreams of travelling. “The Flea” helps him
escape his village’s boundaries and gives him the wings he needs to fly away

WHITE CROW
THE FLEA

ΈΝΑ ΠΑΡΑΜΎΘΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΚΟΥΝΟΥΠΆΚΙΑ

TALE OF TWO MOZZIES / CYKELMYGGEN OG DANSEMYGGEN

▶▶ JANNIK HASTRUP, FLEMMING QUIST MOLLER, ΔΑΝΊΑ / DENMARK, 79', 2007

Η Ντάγκμαρ, το κουνούπι που χορεύει, είναι τρελά ερωτευμένη με τον Έγκον. Αλλά
ο Έγκον δεν δίνει σημασία, γιατί ασχολείται με το ποδήλατό του και θέλει να γνωρίσει τον κόσμο. Όταν η κακιά βασίλισσα των κόκκινων μυρμηγκιών Τυραννέλα
και οι στρατιώτες της σκοτώνουν την βασίλισσα των μαύρων μυρμηγκιών και
καταλαμβάνουν τα εδάφη τους, οι ήρωές μας παρασύρονται σε μία συναρπαστική
περιπέτεια στο δάσος, που βάζει τη φιλία τους σε δοκιμασία και τους αναγκάζει να
επιστρατεύσουν όλα τους τα ταλέντα.
Dagmar the dancing mosquito has the hots for Egon. But Egon, putting love on hold,
is busy achieving the ultimate sprint on his bike and wants to see the world. When
wicked red ant queen Dominella and her soldiers kill the black ant queen and take
over her heap, our heroes are drawn into an exciting forest floor drama that puts their
friendship to the test and forces them to use their talents to the utmost.

ΚΛΩΣΣΌΠΟΥΛΑ- Η ΠΡΙΓΚΊΠΙΣΣΑ ΚΑΙ Ο ΦΡΟΥΡΌΣ

TWEETLINGS- THE GUARD AND THE PRINCESS / PIPUNGERNEPRINSESSEN OG VAGTEN
Η Sille βρίσκει ένα μικροσκοπικό στέμμα μέσα σ’ ένα λουλούδι. Αποφασίζει να
παραστήσει την πριγκίπισσα. Θα ήθελε κι έναν πρίγκιπα, αλλά ο Saxe δεν θέλει να
είναι πρίγκιπας, θέλει να είναι φρουρός.
Sille finds a tiny crown in a flower. She decides to pretend to be a princess. She could
do with a prince but Saxe doesn’t want to be a prince, he wants to be a guard instead.

ΚΛΩΣΣΌΠΟΥΛΑ- ΤΟ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΈΝΟ ΑΒΓΌ

TWEETLINGS- THE FOUNDLING / PIPUNGERNE- HITTEBARNET

ΓΈΦΥΡΕΣ

▶▶ TONE TARDING, ΔΑΝΊΑ / DENMARK, 5', 2009

▶▶ TONE TARDING, ΔΑΝΊΑ / DENMARK, 5', 2009

TALE OF TWO MOZZIES
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Η Sille και ο Saxe βρίσκουν μες στο χορτάρι ένα εγκαταλελειμμένο αβγό. Η Sille
αποφασίζει να το πάρουν υπό την προστασία τους, μέχρι να εκκολαφθεί.
Sille and Saxe find a stray egg in the grass. Sille decides they will look after it until it
hatches.

182

ΚΛΩΣΣΌΠΟΥΛΑ- ΣΤΗΝ ΌΧΘΗ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΎ

TWEETLINGS- DOWN BY THE RIVERSIDE / PIPUNGERNE- TUREN
TIL ÅEN

▶▶ TONE TARDING, ΔΑΝΊΑ / DENMARK, 5', 2009

Τα Κλωσσόπουλα πάνε εκδρομή στο ποτάμι. Κάνουν το μπάνιο τους και ο Saxe πάει
για ψάρεμα με το κέλυφός του. Αλλά τα ψάρια δεν τσιμπάνε, κι ο Saxe αρχίζει να
χάνει την υπομονή του.
The Tweetlings want a day on the river. They’re going to swim and Saxe is going to
fish from his shell. But no fish are biting, so Saxe grows impatient.

ΚΛΩΣΣΌΠΟΥΛΑ- ΠΟΝΤΊΚΙΑ ΣΤΗ ΣΕΙΡΆ

TWEETLINGS- MICE IN A ROW / PIPUNGERNE- MUS PÅ STRIBE

▶▶ TONE TARDING, ΔΑΝΊΑ / DENMARK, ANIMATION, ΈΓΧΡΩΜΟ / COLOR, 5', 2009

Η φίλη των Κλωσσόπουλων, η Vigga η Ποντικίνα, τους κάνει επίσκεψη μαζί με τα
μικρά αδερφάκια της, αλλά το ένα έχει χαθεί στον δρόμο. Η Sille και ο Saxe προσφέρονται να προσέχουν τα υπόλοιπα όσο αυτή θα ψάχνει για το χαμένο.
The Tweetlings’ friend Vigga Mouse comes by with her new siblings; but one of them
has got lost, and Sille and S axe offer to mind the others while she goes off in search
of the missing mouse.

BRIDGES
TWEETLINGS- DOWN BY THE RIVERSIDE

ZOOM IN EUROPEAN
CHILDREN’ S FILM

MY GRANDPA IS AN ALIEN / MOJ DIDA JE PAO S MARSA

▶▶ DRAZEN ZARKOVIC, MARINA ANDREE ŠKOP, ΣΛΟΒΑΚΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ-ΒΟΣΝΙΑ &
ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / CROATIA- SLOVENIA-CZECH REPUBLIC-SLOVAKIANORWAY-BOSNIA AND HERZEGOVINA-LUXEMBOURG, 79’, 2019

Η ζωή ενός μικρού κοριτσιού, της Una, έρχεται τα πάνω κάτω, όταν ο παππούς της
απάγεται από εξωγήινους. Στο υπόγειο του σπιτιού της, ανακαλύπτει συμπτωματικά
ότι και ο ίδιος ο παππούς της είναι εξωγήινος, που το διαστημόπλοιό του έπεσε στη
γη, πολλά χρόνια πριν. Ο κυβερνήτης του, ένα μικρό γκρινιάρικο ρομπότ, έχει επίσης
ξεμείνει εδώ. Οι δυο τους έχουν λιγότερο από 24 ώρες, για να σώσουν τον παππού.
The life of a little girl named Una turns upside down when her grandfather is abducted
by aliens. In the basement of her house she accidentally finds out that grandpa is
himself an alien whose ship fell on the Earth a long time ago. His pilot, a grumpy little
robot, stayed here as well. The two of them have less than 24 hours to find grandpa
and save him.

Η ΡΟΚΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ROCCA CHANGES THE WORLD / ROCCA VERÄNDERT DIE WELT

▶▶ KATJA BENRATH, ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY, 101’, 2019

Θαρραλέα, αστεία και μοναδική: αυτή είναι η Rocca. Είναι έντεκα χρόνων και ζει
μια, μάλλον, ιδιαίτερη ζωή. Όσο ο μπαμπάς της την κοιτάζει από ψηλά –αφού είναι
αστροναύτης σε αποστολή στο διάστημα-, η Rocca ζει μόνη με το σκιουράκι της και
πηγαίνει σε κανονικό σχολείο για πρώτη φορά στη ζωή της. Ο ανέμελος και αντι-

SON OF SOFIA
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Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩΓΗΙΝΟΣ

ZOOM IN EUROPEAN CHILDREN’ S FILM

Το Zoom in European Children’s Film, περιλαμβάνει ταινίες που απευθύνονται σε
μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Καλύπτουν μια ευρεία
θεματική γκάμα: φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, διαγενεακές και διαπροσωπικές
σχέσεις, σχολείο και οικογένεια, ιστορία και πολιτισμός, μετανάστευση και προσφυγιά, μειονότητες, οικονομική κρίση, αλληλεγγύη, φιλία, έρωτας, ελπίδες, όνειρα.
Zoom in European Children’s Film, includes films that address to pupils of both primary and secondary education. They cover a wide topic range: natural and social
environment, intergenerational and interpersonal relationships, school and family,
history and culture, migration and refugees, minorities, economic crisis, solidarity,
friendship, love, hope and dreams.
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συμβατικός τρόπος ζωής της την ξεχωρίζει αμέσως ανάμεσα στους συμμαθητές
της. Με γενναιότητα αντιμετωπίζει τους νταήδες της τάξης, γιατί πρώτα και πάνω
απ’ όλα η Rocca υπερασπίζεται τη δικαιοσύνη. Γι’ αυτό, άλλωστε, γίνεται φίλη με
τον άστεγο Caspar και προσπαθεί να τον βοηθήσει. Ταυτόχρονα, παλεύει με όλες
της τις δυνάμεις να κερδίσει την καρδιά της γιαγιάς της.
Brave, funny, and one of a kind: that’s Rocca. Rocca is eleven years old and lives a
rather unique life. While her dad is watching over her as an astronaut from outer
space, Rocca lives alone with her squirrel and is attending a normal school for the first
time in her life. At school her carefree and non-conformist way of life instantly stands
out. She fearlessly confronts the classbullies, because first and foremost Rocca stands
up for justice. That’s why she makes friends with the homeless Caspar and tries to
help him. All the while she is also attempting to win over her grandmother’s heart.

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ ΡΟΜΙ

ROMY’S SALON / KAPSALON ROMY

ZOOM IN EUROPEAN CHILDREN’ S FILM

▶▶ MISCHA KAMP, ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ / NETHERLANDS-GERMANY, 92’, 2019

Στο “Κομμώσεις Ρόμι “, τρεις γενιές γυναικών έρχονται αντιμέτωπες με τις συνέπειες
του Αλτσχάιμερ. Όταν η ηλικιωμένη κομμώτρια Stine αποφασίζει να εξομολογηθεί
την κατάστασή της στη δεκάχρονη εγγονή της Romy και όχι στην κόρη της Margot,
μια μεγάλη περιπέτεια αρχίζει.
In “Romy’s salon”, three generations of women are confronted with the effects of
Alzheimer’s. When elderly hairdresser Stine confides in her ten-year-old granddaughter Romy instead of in her daughter Margot, it marks the start of a big adventure.

Η ΜΑΓΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ V

THE MAGIC LIFE OF V / VEERAN MAAGINEN ELÄMÄ

▶▶ TONISLAV HRISTOV, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ-ΔΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ / FINLAND-DENMARK-BULGARIA,
86’, 2019

Μια γεμάτη ζεστασιά ταινία για μια νεαρή γυναίκα, η οποία μέσα από τη μαγεία του
LARPing (συμμετοχή σε Ζωντανής Δράσης Παιχνίδια Ρόλων) προσπαθεί να επουλώσει τα παιδικά της τραύματα, να προστατεύσει τονανάπηρο αδερφό της και να
φέρει μια κανονικότητα στη ζωή του, αλλά και να γίνει η ηρωίδα της προσωπικής
της ιστορίας.
An intimate film about a young woman who is using the magic of LARPing (live action
role-playing) to address childhood trauma, protect and bring normalcy for her disabled brother, and become the hero of her own story.

ROCCA CHANGES THE WORLD

ROMY’S SALON

ΣΟΥΠΑ ΜΟΝΤΟ
SUPA MODO

▶▶ LIKARION WAINAINA , ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΚΕΝΥΑ / GERMANY-KENYA, 74', 2018

Η ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΙΑ

FIGHT GIRL / VECHTMEISJE

▶▶ JOHAN TIMMERS, ΟΛΛΑΝΔΙΑ / NETHERLANDS, 84', 2018
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Μετά το σκληρό διαζύγιο των γονιών της, η πεισματάρα Μπο μετακομίζει, μαζί με
την μητέρα και τον αδελφό της, σ’ ένα προάστιο του Άμστερνταμ. Εκεί, γνωρίζει
την Τζόι, μια γειτονοπούλα που θα την συστήσει στον σύλλογο kickboxing όπου
αθλείται. Η Μπο ξεδιπλώνει αμέσως το φυσικό της ταλέντο στις πολεμικές τέχνες
και, παρότι άπειρη, λαμβάνει μέρος στο ολλανδικό πρωτάθλημα. Όμως, το διαζύγιο
των γονιών της τη φορτίζει συναισθηματικά, δημιουργώντας καταστάσεις που
απειλούν τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα. Η Μπο πρέπει να μάθει πως δεν μπορεί να έχει τα πάντα υπό τον έλεγχο της και πως αυτό που πρέπει κυρίως να ελέγξει
είναι ο ίδιος της ο εαυτός.
When her parents end up in an acrimonious divorce, the headstrong, highly volatile
Bo (12) moves to an Amsterdam suburb with her mother and brother. Once there, her
neighbour, Joy, introduces her to the kickboxing club. She demonstrates natural talent
and is very soon taking part in the Dutch championships, but her parents divorce is
distracting Bo and threatens to ruin the contest. Bo has to learn restraint and accept
that she can’t control everything.

ZOOM IN EUROPEAN CHILDREN’ S FILM

Η 9χρονη Τζο λατρεύει τις ταινίες δράσης και ονειρεύεται να γίνει υπερηρωίδα. Η
μεγαλύτερή της επιθυμία είναι να γυρίσει μια ταινία και να πρωταγωνιστήσει σ’
αυτήν. Στη φαντασία της ξεχνάει ότι βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ασθένειάς
της. Όταν η αδερφή της αγανακτεί βλέποντας το εύθυμο κορίτσι να σπαταλάει τον
πολύτιμο χρόνο που του απομένει ξαπλωμένο στο κρεβάτι, ενθαρρύνει την Τζο να
πιστέψει στις μαγικές της δυνάμεις και πείθει όλους τους συγχωριανούς να την
βοηθήσουν να πραγματοποιήσει το όνειρό της.
Nine-year-old Jo loves action films and dreams of being a superhero. Her biggest wish:
to make a film and star in it. In her fantasy she can forget that she is terminally ill. When
Jo’s sister can no longer bear seeing the cheerful girl spend her precious remaining
time in bed, she encourages Jo to believe in her magic powers, and the whole village
to make Jo’s dream a reality.

Η ΜΑΓΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ V

SUPA MODO
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Η ΣΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΟΡΑΤΗ
INVISIBLE SUE

▶▶ MARKUS DIETRICH, ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ / GERMANY-LUXEMBURG, 95’, 2018
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Η 12χρονη Σου βρίσκει καταφύγιο στα κόμικς με ηρωίδα τη Supermoon. Ταυτίζεται
μαζί της μια και ο κόσμος γύρω της την αγνοεί. Στο σχολείο την εκφοβίζουν, ο πατέρας της λείπει συχνά από το σπίτι, καθώς είναι μουσικός, και η μητέρα της, μια
εκκεντρική επιστημόνισσα, κυνηγάει, μαζί με τη συνεργάτιδά της την Λένια, τον επτασφράγιστο ερευνητικό της στόχο: να συνθέσει έναν μαγικό ορό, που θα αποτελέσει
πανάκεια κατά κάθε διαταραχής και ασθένειας που υπάρχει στον κόσμο. Την ημέρα
των γενεθλίων της, η Σου αποφασίζει να της κάνει έκπληξη και φτάνει στο εργαστήριο της με μια τούρτα. Το κίνητρο της Σου είναι μοιραστεί με τη μητέρα της το αδιέξοδο
της. Η επίσκεψή της, όμως, θα οδηγήσει σε μια σειρά από εκρηκτικές καταστάσεις,
που θα αλλάξουν τις ζωές όλων, αφού η τούρτα γενεθλίων προσγειώνεται κατά
λάθος στον κεντρικό υπολογιστή, που διαχειρίζεται το πείραμα του μαγικού ορού.
Sue (12) buries herself in the comics of her heroine Super-moon. Because it seems that
the whole world just ignores her. She gets bullied in school, her musician father is often
away from home and her mother only has her super-secret research project in her
head. Together with her mysterious assistant Lenia, Sue’s mother is developing a magical serum with which she wants to cure the world of each and every illness and disease.
When as a surprise Sue comes to visit her mother in the lab on her birthday and gets
a right telling off for doing so, she has finally had enough. Sue flings the birthday cake
off the mainframe computer in the lab and triggers off a chain reaction by mistake.

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΗΣ ΛΟΥΤΣΙΑ

ALL I WANT FOR CHRISTMAS / JULEMANDENS DATTER

▶▶ CHRISTIAN DYEKJÆR, ΔΑΝΙΑ / DENMARK, 93’, 2018

Ψηλά στη Βόρεια Γροιλανδία ζει η Λουτσία μαζί με τη μητέρα της την Κλαούντια και
τον μπαμπά της, που δεν είναι άλλος από τον γνωστό μας Άι Βασίλη. Η Λουτσία
πηγαίνει στο Διεθνές Χριστουγεννιάτικο Σχολείο και θέλει να γίνει η επόμενη «αγιοβασιλίνα» της Δανίας. Όμως αυτό δεν επιτρέπεται μια και μόνο τα αγόρια μπορούν
να διεκδικήσουν αυτόν τον τίτλο. Η Λουτσία διαμαρτύρεται συνεχώς και ο υπεύθυνος των σπουδών της αποφασίζει να της δώσει την ευκαιρία ν’ αποδείξει ότι και
τα κορίτσια είναι εξίσου ικανά. Της αναθέτει να πραγματοποιήσει τη χριστουγεννιάτικη ευχή του ‘Αλμπερτ, που δεν είναι άλλη από το να γίνει καλά ο μπαμπάς του,
ο οποίος πάσχει από μια μυστηριώδη ασθένεια. Υπεύθυνος για την αρρώστια του
είναι ο απαίσιος Κράμπους. Η Λουτσία αναλαμβάνει τη δύσκολη αποστολή να πιάσει τον Κράμπους, ώστε να θεραπευτεί ο πατέρας του Άλμπερτ. Η Λουτσία πηγαίνει
στη Δανία μαζί με τον πάτερα της για να εντοπίσουν τον Κράμπους κι έτσι ξεκινάει
μια συναρπαστική χριστουγεννιάτικη περιπέτεια, καθώς ανακαλύπτουν ότι και
κάποιος άλλος κυνηγάει τον απαίσιο Κράμπους.

FIGHT GIRL

INVISIBLE SUE

Way up north in Greenland, 12-year-old Lucia lives with her mother Claudia and her
father Yulius, the famous Father Christmas. Lucia goes to International Christmas School,
and wants to be the next Father Christmas in Denmark. But that is not allowed, only boys
can do that. When Lucia continues to protest, the headmaster gives her one chance to
prove she can be as good as the boys. She must fulfill the boy Albert's greatest Christmas
wish; that his father, who is suffering from a mysterious disease, gets well. Albert’s father
has been infected by the horrible Krampus. Lucia realizes that it is an almost impossible
task; she has to catch Krampus to cure Albert's father. Lucia goes to Denmark with her
father in tow to track down Krampus, and this is the beginning of an amazing Christmas
adventure as they discover that someone else is also chasing Krampus...

WALLAY

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ
CLOUDBOY

▶▶ MEIKEMINNE CLINCKSPOOR, ΒΕΛΓΙΟ-ΣΟΥΗΔΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΝΟΡΒΗΓΙΑ / BELGIUMSWEDEN-NETHERLANDS-NORWAY, 78', 2017

Ο 12χρονος Νίλας, ένα παιδί της πόλης, θα πάει θέλοντας και μη να δει τη μητέρα
του στο Λαπλάντ. Η μόνη που καταφέρνει να τον προσεγγίσει, είναι η Σουνά, η ετεροθαλής αδερφή του. Τον παίρνει σε ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των δασών, όπου
ο ντροπαλός Νίλας μετατρέπεται σε άγριο παιδί της φύσης.
The cityboy Niilas (12) is sent to his mother in Swedish Lapland against his will. The
only one succeeding in making contact with him is his new sister Sunnà (11). She takes
him on a journey in the magical world of the woods where shy Niilas turns into a wild
cloudboy.

ALL I WANT FOR CHRISTMAS

WALLAY
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O 13χρονος Άντι, έχει γίνει φοβερά ανυπάκουος προς τον πατέρα του, ο οποίος τον
μεγαλώνει μόνος. Ο τελευταίος, μην έχοντας αρκετούς πόρους πια, αποφασίζει να
εμπιστευθεί τον Άντι στον θείο Αμαντού, στέλνοντάς τον να περάσει εκεί το καλοκαίρι
του. Ο θείος Αμαντού και η οικογένειά του ζουν … στην Μπουρκίνα Φάσο! Εκεί, στην
ηλικία των 13 ετών τα αγόρια πρέπει να γίνουν άντρες. Ωστόσο ο Άντι, που πείσθηκε
ότι πάει εκεί απλώς για διακοπές, έχει μια διαφορετική οπτική των πραγμάτων…
Ady, a 13 years old boy, no longer listens to his father who raises him alone. The latter,
running out of resources, decides to entrust Ady to his uncle Amadou for the summer.
Uncle Amadou and his family live... in Burkina Faso! There, at 13 years, one must
become a man but Ady, persuaded to go on holidays, understands things differently...

ZOOM IN EUROPEAN CHILDREN’ S FILM

▶▶ BERNI GOLDBLAT, ΓΑΛΛΙΑ-ΜΠΟΥΡΚΙΝΑ ΦΑΣΟ-ΚΑΤΑΡ/ FRANCE-BURKINA FASO-QATAR,
84′, 2017
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Ο ΚΑΣΠΕΡ ΚΑΙ Η ΕΜΜΑ ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ
CASPER AND EMMA: GO HIKING

▶▶ ARNE LINDTNER-NÆSS, ΝΟΡΒΗΓΙΑ / NORWAY, 83’, 2017

Από τον βραβευμένο σκηνοθέτη Arne Lindtner-Naess, μια νέα ιστορία για τον Casper
και την Emma, δύο αξιολάτρευτα αλλά και άτακτα παιδιά πέντε ετών. Κατά τη διάρκεια των οικογενειακών διακοπών ορειβασίας, θα μάθουν για την αγάπη και ότι
κάθε οικογένεια είναι διαφορετική.
From award-winning director Arne Lindtner-Naess, here is a new story about Casper
and Emma, two adorable and mischievous 5-year-olds. During a family hiking vacation
spent together in the wilderness they will learn about love and that all families are
different.

ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ
OWLS AND MICE

▶▶ SIMONE VAN DUSSELDORP, ΟΛΛΑΝΔΙΑ / NETHERLANDS, 80’, 2016
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Όταν η Meral μετακομίζει σε ένα καινούριο σπίτι, δυσκολεύεται να κάνει καινούργιους φίλους στο σχολείο. Στο σπίτι, είναι φίλη με ένα μικρό ποντίκι που ζει στο
δωμάτιό της: τον Peepeep. Χάρη στο ποντίκι, η Meral κάνει μερικούς απροσδόκητους
νέους φίλους. Αλλά όταν μια κουκουβάγια πιάνει τον Peepeep, η Meral τους κατηγορεί. Μόνο αφού ξεκινήσουν μια περιπέτεια αναζήτησης του Peepeep, η Meral θα
καταλάβει τι στ’ αλήθεια είναι η φιλία.
Meral just moved into a new town. She tries to make friends at her new school before
their autumn school camp, but this is harder than expected. At home she befriends a
little mouse that lives in her new room, which she calls Peepeep. Thanks to the mouse,
Meral makes some unexpected new friends. When an owl catches the little mouse, Meral
blames her new friends. It is not until they set out into the wild to retrieve the owl pellet
with Peepeep’s bones that Meral finally understands what friendship is all about.

O ΚΥΡΙΟΣ ΒΑΤΡΑΧΟΣ
MR. FROG

▶▶ ANNA VAN DER HEIDE, ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ / NETHERLANDS- BELGIUM, 90’, 2016

Μια φυσιολογική τάξη, με συνηθισμένα παιδιά και έναν κανονικό δάσκαλο. Ή όχι…
Οι ζωές των παιδιών στην τάξη του κ. Frans ανατρέπονται όταν ανακαλύπτουν ότι
μερικές φορές ο δάσκαλός τους μεταμορφώνεται σε βάτραχο…
An ordinary class with ordinary children and an ordinary teacher. Or maybe not? The
lives of Mr Frans’ pupils are turned upside down when they discover that their teacher
sometimes turns into a frog…

CLOUDBOY

CASPER AND EMMA: GO HIKING

ΜΠΛΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ
BLUE BICYCLE

ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
GOING TO SCHOOL

▶▶ FREDERIK MELDAL NØRGAARD, ΔΑΝΙΑ/DENMARK, 76', 2015

Το φιλμ ακολουθεί τη ζωή του εξάχρονου Βίλαντς, στο σχολείο και στο σπίτι. Ο
Βίλαντς συχνά έχει μπλεξίματα επειδή είναι παιχνιδιάρης και οι κανόνες των παιχνιδιών του συγκρούονται με τους κανόνες των μεγάλων. Πρόκειται για μια αντίδραση στον χρόνο που αλλάζει, τόσο γρήγορα, το παιδί σε ενήλικα, μια διακήρυξη
λατρείας για την φαντασία και το παιχνίδι. Ακόμα κι αν ο Βίλαντς πρέπει να κατανοήσει τις συνέπειες των παιχνιδιών του, οι ενήλικοι, μέσα στο σύμπαν του Βίλαντ,
πρέπει να μάθουν το πραγματικό μάθημά τους: Ένα παιδί, το αντιμετωπίζεις με τους
δικούς του όρους.
The film follows 6-year-old Villads in school and at home. Villads often runs into trouble because he loves to play, and most of the times the rules of Villads’ playing are in
conflict with the rules of the adults. Is a backlash against growing up too fast. A declaration of love for fantasy and play. Even though Villads also must learn the consequences of his playing, so it is the adults, in Villads world, that learn the real lesson:

OWLS AND MICE
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Ο δωδεκάχρονος Άλι, ζει σε μια Τουρκική κωμόπολη. Όταν ο πατέρας του σκοτώθηκε σε εργατικό ατύχημα, τα αφεντικά υποστήριξαν ότι η ευθύνη ήταν δική του.
Όμως ο Άλι κι η μητέρα του, έχοντας διαφορετική αντίληψη για τα γεγονότα, κινήθηκαν νομικά, αποφασισμένοι για την απονομή δικαιοσύνης. Εν τω μεταξύ, ο Άλι,
για να βοηθήσει τη μητέρα του να τα βγάλει πέρα, δουλεύει σε ένα τοπικό συνεργείο
επισκευών. Βάζει στην άκρη τα φιλοδωρήματα, για να μπορέσει να αγοράσει κάποτε
το μπλε ποδήλατο που ονειρεύεται! Ο Άλι θα γνωρίσει την αδικία και στο σχολείο
του. Η Ελίφ, η πανέξυπνη συμμαθήτριά του, ήταν να αντιπροσωπεύσει το σχολείο
τους σε ένα διαγωνισμό στην μεγάλη πόλη. Όμως, μετά από παρέμβαση της διεύθυνσης, τη θέση της πήρε ένα αγόρι από πιο εύπορη οικογένεια. Ο Άλι ξεκινά μια
εκστρατεία υποστήριξης της Ελίφ. Θα αγωνίζεται πάντα για τη δικαιοσύνη. Το μπλε
ποδήλατο μπορεί να περιμένει.
Ali, a 12-year-old small-town Turkish boy. When his dad was killed in a work accident,
the farm blamed his dad. But Ali and his mum know otherwise and they've sued in
court, determined to see justice done. Meanwhile, to help her make ends meet, Ali
works in a village repair shop, pu ing the tips aside to buy his blue dream bike! Ali
encounters injustice at school as well. Elif, the bright girl was supposed to represent
their school at an event in the big city, but she is passed over by the principal in favor
of a new boy from a more prοminent family. Ali starts a campaign to support Elif. Ali
will always fight for what is right. His blue bike will have to wait.

ZOOM IN EUROPEAN CHILDREN’ S FILM

▶▶ ÜMIT KÖREKEN, ΤΟΥΡΚIΑ-ΓΕΡΜΑΝIΑ/TURKEY-GERMANY, 94', 2016
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ΡΑΟΥΦ
RAUF

▶▶ BARIŞ KAYA - SONER CANER, ΤΟΥΡΚIΑ/TURKEY, 94', 2016
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O εννιάχρονος Ραούφ, ζει σε ένα αγροτικό χωριό κάτω από τη σκιά ενός αόρατου,
ατέλειωτου πολέμου. Ξεκινά ένα ταξίδι για να βρει το ροζ χρώμα για χάρη του
κοριτσιού που αγαπάει, την εικοσάχρονη κόρη του ξυλοκόπου τον οποίο υπηρετεί
ως μαθητευόμενος. Για τον Ραούφ, το ροζ είναι το χρώμα του έρωτα όπως τον ζει
στα όνειρά του, το χρώμα του κουράγιου για ελπίδα, το χρώμα της ειρήνης που ποτέ
δε γνώρισε. Η αναζήτηση για το ροζ αρχίζει, όταν νιώθει την επιθυμία να δει την
αγαπημένη του να χαμογελά. Όμως, η εμπειρία ενός γκρίζου κόσμου, θα τον κάνει
να νιώσει στο πετσί του, τι πραγματικά σημαίνει ασπρόμαυρο.
RAUF; is the story of the 9 year old Rauf, living in a rural village under the shadow of
an invisible endless war, who embarks on a journey to find the colour pink for the the
girl he loves - who happens to be the 20 year old daughter of the carpenter to whom
he is an apprentice. For him, pink is the colour of the love in his dreams, of the courage
to hope, of the peace he never saw. The quest for pink starts with his desire to make
her smile. But his experiences in a grey world would teach him the black and the
white.

ΜΠΛΑΝΚΑ
BLANKA

▶▶ KOHKI HASEI, ΙΤΑΛΙΑ-ΙΑΠΩΝΙΑ-ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ/ITALY-JAPAN-THE PHILIPPINES, 75', 2015

Η εντεκάχρονη Blanka προσπαθεί να επιβιώσει μόνη της στη Μανίλα ζητιανεύοντας
και κλέβοντας τους τουρίστες. Ονειρεύεται να αγοράσει μια μαμά. Όμως πρέπει να
κάνει αμέτρητες προσπάθειες για να μαζέψει αρκετά χρήματα. Η ευκαιρία παρουσιάζεται όταν γνωρίζει τον Peter, έναν 55χρονο τυφλό μουσικό του δρόμου, που
της μαθαίνει να τραγουδάει. Όμως ο Peter ανησυχεί για εκείνη και αποφασίζει να
την πάει σε ένα ορφανοτροφείο, πράγμα που, μόλις το ανακαλύπτει, την κάνει να
το σκάσει και να αντιμετωπίσει ξανά τους κινδύνους του δρόμου.
11-year old Blanka survives alone in Manila begging and stealing from tourists. She
dreams of buying a mom. But she has to make countless efforts in order to collect
enough money. An opportunity arises when she meets Peter, a 55-year old blind street
musician, who teaches Blanka how to sing. Concerned with Blanka‘s well-being however, Peter decides to take her to an orphanage, something which, when she finds
out, makes her run away, and face the dangers of the streets once again.

RAUF

BLANKA

ΘYΛΑΚΑΣ
ENCLAVE

▶▶ GORAN RADOVANOVIC, ΣΕΡΒΙΑ-ΓΕΡΜΑΝΙΑ/SERBIA-GERMANY, 92', 2015

Η ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 2
WINDSTORM 2

▶▶ KATJA VON GARNIER, ΓΕΡΜΑΝΙΑ / GERMANY, 106’, 2015

Η Μίκα είναι ενθουσιασμένη που για άλλη μια φορά θα περάσει τις καλοκαιρινές
της διακοπές στο στάβλο της γιαγιάς της παρέα με το αγαπημένο της άλογο, την
Ανεμοθύελλα! Η Μίκα προπονεί την Ανεμοθύελλα για να λάβει μέρος σε τουρνουά
προκειμένου να βοηθήσει με τα χρέη του στάβλου, αλλά το άλογο αποσπάται και
κατά τη διάρκεια της προπόνησης φεύγει προς το δάσος. Φαίνεται ότι η Ανεμοθύελλα είναι ερωτευμένη! Μια γκρίζα φοράδα που ανήκει στο νεαρό Μίλαν έχει δραπετεύσει στο δάσος και η Ανεμοθύελλα έχει εντυπωσιαστεί από αυτήν. Ο Μίλαν
κάνει μια συμφωνία με τη Μίκα. Θα τη βοηθήσει να κερδίσει το τουρνουά αν τον
βοηθήσει να βρει το άλογό του. Μπορεί ο Μίλαν να κρατήσει την υπόσχεσή του;
Mika is thrilled to be back at her grandmother’s stable for yet another summer vacation spent in the company of her beloved horse Windstorm! But the Kaltenbach
stable faces great financial distress and Mika reluctantly offers her help by participating in high-paying tournaments. Windstorm is strangely distracted during training
sessions and flees into the woods. Mika founds out why: Windstorm is in love! A grey
mare, belonging to a boy named Milan, escaped to the forest to fool around with
Windstorm. Milan pretends he can help Mika win the tournament. In return, she must
help him capture his mare. Who is that strange boy? Can Mika and Windstorm focus
on winning the tournament and save Kaltenbach in time?
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Στο Κόσοβο, κατά τη διάρκεια του πολέμου, η οικογένεια του Nenad ζει σε μια σερβοχριστιανική περιοχή που περιτριγυρίζεται από μια μεγάλη αλβανομουσουλμανική
κοινότητα. Όταν πεθαίνει ο αγαπημένος του παππούς, το δεκάχρονο παιδί αποφασίζει ότι πρέπει να του κάνουν κανονική κηδεία, παρότι το κοιμητήριο βρίσκεται
έξω από την περιοχή. Η αποστολή του θα τον οδηγήσει πίσω από τις γραμμές του
εχθρού, όπου θα βρει φίλους σε απίθανα μέρη.
In war-torn Kosovo, Nenad’s family lives in a Serbian Christian enclave surrounded by
a large Albanian Muslim community. When his beloved grandfather dies, the ten year
old boy is determined that he should have a proper burial even if the cemetery is
outside the enclave. His quest will take Nenad across enemy lines and he will find
friends in unlikely places.

ΜΗΤΕΡΑ, Σ’ ΑΓΑΠΩ
MOTHER, I LOVE YOU

Ο δωδεκάχρονος Raimonds κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει περήφανη την αυστηρή
μητέρα του – παίζει ακόμη και σαξόφωνο στη φιλαρμονική του σχολείου αντί να
γυρνάει με το πατίνι του στο πάρκο. Χάρη στον φίλο του τον Peteris, που η μαμά του
είναι καθαρίστρια, ο Raimonds βρίσκει τα κλειδιά ενός πολυτελούς σπιτιού και θέλει
να κοιμηθεί εκεί το βράδυ. Δυστυχώς, ο ιδιοκτήτης επιστρέφει φέρνοντας μαζί του
μια κοπέλα, που τον ληστεύει παίρνοντας μαζί και το σαξόφωνο του Raimonds. Το
αγόρι αναγκάζεται να βγει στη νυχτερινή Ρίγα για να το ξαναβρεί.
12-year-old Raimonds does what he can to make his strict mother proud – he even
plays the saxophone in the school band instead of riding his kickboard in a skate park.
Thanks to his friend Peteris, whose mother is a cleaner, Raimonds gets hold of the
keys to a fancy apartment and wants to spend the night there. Unfortunately, the
owner comes back home with a girl, who not only robs him but also takes Raimonds’
saxophone. The boy has to venture into the night Riga to get the instrument back.
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▶▶ JĀNIS NORDS, ΛΕΤΟΝΙΑ / LATVIA, 83', 2013
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΥΝΗΓΙ
THE GREAT BIRD RACE

▶▶ CHRISTIAN DYEKJÆR, ΔΑΝΙΑ/DENMARK, 90’, 2012

Ο 12χρονος Victor και ο πατέρας του πηγαίνουν στον Ετήσιο Ορνιθολογικό Διαγωνισμό. Ο Victor θέλει να αποδείξει την αξία του, να εντοπίσει το πιο σπάνιο πουλί και
να κερδίσει το πρώτο βραβείο – για χάρη του πατέρα του. Το σχέδιό του φαίνεται
ρεαλιστικό, επειδή ο περσινός νικητής, ο Daniel, έχει σπάσει το πόδι του και δεν μπορεί να πάρει μέρος. Αλλά ο Daniel έρχεται απροσδόκητα και ο αγώνας δυσκολεύει.
12 year old Victor and his father attend the Annual Ornithology Competition, where
Victor wants to prove his worth by spotting the rarest bird and win 1st prize- for his
father’s sake. Victor’s plan seems realistic, since last year’s winner, Daniel has a broken
leg and is unable to attend. But Daniel shows up unexpectedly and now the match
intensifies.
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ΛΑΒΥΡΙΝΘΟΣ
LABYRINTHUS

▶▶ DOUGLAS BOSWELL, ΒΕΛΓΙΟ-ΟΛΛΑΝΔΙΑ/BELGIUM-THE NETHERLANDS, 99', 2014

Ο δεκατετράχρονος Frikke είναι δεινός παίκτης ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αλλά
αυτό εδώ κρύβει μια αναπάντεχη έκπληξη: οι πρωταγωνιστές του είναι πραγματικά
παιδιά και ζώα που οι ζωές τους φορτώθηκαν μυστηριωδώς στον λαβύρινθο του
παιχνιδιού. Να παίξει ή να μην παίξει; Ιδού η απορία, ιδίως όταν η μοίρα των αγαπημένων του κινδυνεύει στον κυβερνοχώρο…
Fourteen year old Frikke knows his way around computer games but this one has a
shocking surprise: its protagonists are real kids and real animals whose lives are mysteriously uploaded into the game’s labyrinth. To play or not to play is the question,
especially when the fate of loved ones is at stake in the cyberworld…

Ο MΥΡΜΗΓΚΟΗΡΩΑΣ
ANTBOY

▶▶ ASK HASSELBALCH, ΔΑΝΙΑ/DENMARK, 77’, 2013

Ένα μυρμήγκι τσιμπάει τον δωδεκάχρονο Pelle και του μεταφέρει τη δύναμη και τις
ικανότητές του. Με τη βοήθεια του φίλου του, ο Pelle αναπτύσσει μια κρυφή προσωπικότητα, αυτή του σούπερ Μυρμηγκοήρωα! Όταν στο σκηνικό παρεμβαίνει ο
κακός Ψύλλος, ο Μυρμηγκοήρωας πρέπει ν’ ανταποκριθεί στις περιστάσεις. Μια
κινηματογραφική μεταφορά της δημοφιλούς σειράς βιβλίων του Kenneth Bogh
Andersen.
When 12 year old Pelle is bitten by an ant, he gains its strength and abilities. With his
friend, he develops a secret identity: the superhero Antboy! When a super villain The
Flea enters the scene, Antboy must step up to the challenge. Screen adaptation of
popular book series by Kenneth Bogh Andersen.

THE GREAT BIRD RACE

LABYRINTHUS

ANTBOY

ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΝΥΧΤΑ
A CHRISTMOOSE STORY

▶▶ LOURENS BLOK, ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΣΟΥΗΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ/THE NETHERLANDS-SWEDEN-BELGIUM,
85', 2013

ΤΟ ΓΑΛΑΖΙΟ ΠΟΥΛΙ
BLUEBIRD

▶▶ MIJKE DE JONG, ΟΛΛΑΝΔΙΑ/THE NETHELANDS, 79', 2004

Το Γαλάζιο πουλί είναι μία ταινία για τον κάποιες φορές μοναχικό αγώνα της ενηλικίωσης. Η δεκατριάχρονη Merel είναι μια επιμελής και καλή μαθήτρια που ζει στην
πόλη με τους γονείς της και τον μικρότερο ανάπηρο αδερφό της. Αλλά η Merel δεν
είναι το ανέμελο κορίτσι που φαίνεται και κρύβει ένα μυστικό. Χωρίς λόγο, όπου
πηγαίνει, η Merel δέχεται bullying από μια ομάδα συμμαθητών της. Ενώ το bullying
αυξάνεται, η Merel απομακρύνεται από την οικογένειά της. Αυτό την σκληραίνει και
την ωθεί στη λάθος κατεύθυνση. Για να σταματήσει αυτόν τον κατήφορο, η Merel
θα πρέπει να ωριμάσει και να αποφασίσει τι τύπος γυναίκας θέλει να γίνει.
Bluebird is a film about the sometimes lonely struggle of growing up. Thirteen year
old Merel is a diligent and successful student living in the city with her parents and
her younger disabled brother. But Merel is not the happy-go-lucky girl she seems and
is harboring a secret. For no apparent reason wherever she goes, Merel is being bullied
by a group of classmates. As the bullying escalates, Merel pulls away from her family.
The bullying hardens her and pushes her in the wrong direction. To stop this descent
Merel will have to grow up and decide what kind of young woman she wants to be.

Η ΚΛΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΡΚΟΥΔΩΝ
CLARA AND THE SECRET OF THE BEARS

▶▶ TOBIAS INEICHEN, ΕΛΒΕΤΙΑ- ΓΕΡΜΑΝΙΑ/SWITZERLAND-GERMANY, 93’, 2012
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Ο Κύριος Μους, ο Τάρανδος, εξηγεί ότι κατά τη διάρκεια μιας δοκιμαστική πτήσης
με τον Άι Βασίλη (τα ελαφάκια είναι πολύ ντελικάτα για τέτοιες επικίνδυνες αποστολές), μια βλάβη στο έλκηθρο προκάλεσε την πτώση και των δυο. Ο Κύριος Μους,
πρέπει να ξεκουραστεί έτσι ώστε το χτυπημένο του ποδάρι να γιατρευτεί κι έτσι
ψυχαγωγεί την οικογένεια που τον φιλοξενεί με διάφορες ιστορίες, περιμένοντας
τον Άι Βασίλη να έρθει και να τον μαζέψει…
Mr. Moose explains that while performing a test run with Santa Claus - the reindeers
are too dainty for such risky business - Mr. Moose lost control over the sleigh and
crashed. Mr. Moose has to rest to cure his injured feet, regaling the family with stories
until Santa comes to fetch him...

A CHRISTMOOSE STORY

BLUEBIRD
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Η δεκατριάχρονη Κλάρα ζει με την μητέρα και τον πατριό της σ’ ένα απόμακρο
αγρόκτημα στις ελβετικές Άλπεις. Ζει πολύ κοντά στη φύση, βλέπει και διαισθάνε-

194

ται πράγματα που οι άλλοι δεν μπορούν. Η Κλάρα ανακαλύπτει ένα αρχαίο κοριτσίστικο παπούτσι που θα την φέρει σε επαφή με την Σουζάνα, ένα κορίτσι που έζησε
πριν 200 χρόνια στο ίδιο αγρόκτημα. Η Σουζάνα είναι πολύ ανήσυχη. Κάποτε ο
πατέρας της έπιασε ένα αρκουδάκι και η μητέρα-αρκούδα έριξε κατάρα στο σπίτι.
Τα δυο κορίτσια θα προσπαθήσουν να διώξουν την κατάρα και να ξαναφέρουν την
ισορροπία στη φύση. Η ταινία είναι βασισμένη στη νουβέλα “Het vervloekte huis”
της Marian van der Heiden.
Thirteen year old Clara lives with her mother and stepfather on a remote farm in the
Swiss Alps. She lives in close touch with nature and can see and sense things that
others are incapable of perceiving. Clara’s discovery of an ancient girl’s shoe leads to
contact with Susanna, a girl who had lived on the same farm 200 years ago. Susanna
is very worried: when her father captured a bear cub, the mother bear placed a curse
on the house. Together the two girls attempt to break the curse and redress the
balance of nature. Based on the novel “Het vervloekte huis» by Marian van der Heiden.
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BOOSTER

▶▶ DANIEL LAMBO, ΒEΛΓΙΟ/BELGIUM, 80', 2014

Ο Brent, ταλαντούχος BMXας και νεοφερμένος στην πόλη, παλεύει με τις φιλοδοξίες
του, τη θλίψη του και τον έρωτά του για μια κοπέλα ενώ γίνεται μέλος μιας ομάδας
νεαρών που επιδεικνύουν τα φτιαγμένα μηχανάκια τους σε προαστιακούς δρόμους
και πάρκα.
New kid in town and talented BMX rider Brent struggles with his ambitions, his grief
and his love for a girl when he joins a group of urban youngsters showing off their
supercharged mopeds in suburban streets and parks.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΖΙΓΚ ΖΑΓΚ
THE ZIGZAG KID

▶▶ VINCENT BAL, ΟΛΛΑΝΔΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ/THE NETHERLANDS-BELGIUM, 95', 2012

Ο Nono είναι δεκατριών χρόνων και θέλει να μοιάσει στον μπαμπά του, τον καλύτερο
αστυνομικό του κόσμου, αλλά το μόνο που καταφέρνει είναι να μπαίνει σε μπελάδες.
Παραμονές των γενεθλίων του, οι γονείς του τον στέλνουν στο θείο του προκειμένου να τον «ισιώσει». Όμως, συνεπής στη φήμη του και με αφορμή το ταξίδι, ο Nono
γνωρίζει τον Felix Glick έναν «τζέντλεμαν» απατεώνα και παλιό γνώριμο του πατέρα
του. Κοντά του θα γνωρίσει έναν κόσμο γεμάτο μυστήριο, μεταμφιέσεις, κυνηγητά,
γαλλικά τραγούδια αλλά και τη Zohara, μια γυναίκα-αράχνη η οποία θα του πει το
μυστικό που θα του αλλάξει τη ζωή. Βασισμένη στην πολυβραβευμένη νουβέλα του
Νταβίντ Γκρόσμαν.

BOOSTER

THE ZIGZAG KID

Nono is 13 years old and wants to be like his father –the best police inspector in the
world– but he constantly gets in trouble. Two days before his Bar Mitzvah, he is sent
away to his uncle, who is supposed to get him back on track. However, true to his
reputation, during the train ride Nono meets Felix Glick, a gentleman master burglar
and old acquaintance of his ZOOM IN EUROPEAN CHILDREN’S FILMS 134 135 father.
With him he will see a world full of mystery, disguises, chases, French chansons, and
Zohara, a mysterious femme fatale whose secrets will change Nono’s life forever.
Based on the award-winning novel by David Grossman.

ΒΙΤΟΥΣ
VITUS

Ο Vitus είναι ένα μικρό αγόρι, ένα παιδί θαύμα, που έχει οξύτατη ακοή σα να είναι
νυχτερίδα, παίζει πιάνο σαν βιρτουόζος και μελετά εγκυκλοπαίδειες από τα πέντε
του χρόνια. Χωρίς καμία αμφιβολία, οι γονείς του βλέπουν σε εκείνον τα όνειρά
τους να πραγματοποιούνται και περιμένουν από εκείνον να τον δουν κάποια μέρα
να γίνεται διάσημος πιανίστας. Όμως ο ιδιοφυής πιτσιρίκος, έχοντας κουραστεί
από τις αυξημένες απαιτήσεις των γύρω του, προτιμά να παίζει στο εργαστήριο του
εκκεντρικού παππού του, με τον οποίο αναπτύσσει μια σχέση τρυφερή και ποιητική.
Ονειρεύεται να πετάξει και να έχει μια φυσιολογική παιδική ηλικία. Τελικά, με μια
δραματική τροπή, ο Vitus αποφασίζει να πάρει την ζωή κυριολεκτικά στα χέρια του.
Υποψήφιο για Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης γλώσσας.
Vitus is a gifted and sensitive child, a “boy-genius”. By kindergarten Vitus is reading
encyclopedias, and by age five he is a piano prodigy. His parents have plans to make
him (and them) famous and rich. In fact, the only place where Vitus seems to be in the
element is in his eccentric grandfather’s cluttered workshop. Then when pressures
from his parents increase, he refuses to follow the path that they have set for him and
goes into a silent rebellion that will change everyone’s lives forever.

ΛΟΥΣΤΡΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΩΝ
SHOESHINE

▶▶ ΒΙΤΟΡΙΟ ΝΤΕ ΣΙΚΑ / VITTORIO DE SICA, ΙΤΑΛΙΑ / ITALY, 93', 1946

Οι ήρωες είναι δύο μικρά παιδιά. Εργάζονται σαν λούστροι παπουτσιών και το
όνειρο τους είναι να αποκτήσουν ένα άλογο. Η επιθυμία τους γίνεται πραγματικότητα, όταν ο αδερφός του ενός προσφέρει στα παιδιά εύκολα, αλλά μάλλον όχι και
τόσο νόμιμα, χρήματα. Τα δυο παιδιά θα οδηγηθούν στις φυλακές ανηλίκων, όπου
οι συνθήκες και οι καταστάσεις θ’ αντιστρέψουν τη φιλία τους σε αντιπαλότητα
και εχθρότητα.
Two small children, working as shoeshines, dream of buying a horse. Their wish comes
true, when the brother of one, offers the pair the opportunity to make easy, but not
quite legal, money. The two children will be sent to a juvenile detention centre, where
circumstances will transform their friendship into antagonism and animosity.
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▶▶ ΦΡEΝΤΙ ΜΟYΡΕΡ / FREDI MURER, ΕΛΒΕΤΙΑ / SWITZERLAND, 120', 2006

Ο ΜΙΝΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΙΟΥ

MINI AND THE MOZZIES / CYKELMYGGEN OG MINIBILLEN
Ο Mini το σκαθάρι εμφανίζεται σε ένα τσίρκο ζωυφίων μαζί με τον Egon και την
Dagmar. Η Miranda, ένας νεαρός ψύλλος, ενοχλεί τον Mini και τον ξεγελάει, κάνοντάς
τον να μπλεχτεί στον ακροβατικό χορό της Dagmar, με αποτέλεσμα να πέσει και να
γυρίσει το πόδι της. Ντροπιασμένος, ο Mini το βάζει στα πόδια και μπαίνει σε μια
συμμορία ληστών.
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▶▶ JANNIK HASTRUP - FLEMMING QUIST MØLLER, ΔΑΝΙΑ/DENMARK, 75', 2014
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The minibeetle Mini appears in a flea circus together with Egon and Dagmar. The fleagirl Miranda bullies Mini and tricks him into interfering in Dagmar’s line dancing so she
falls and sprains her foot. Deeply ashamed, Mini runs away and joins a gang
of robbers.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΡΚΟΥΔΑ

THE BOY WHO WANTED TO BE A BEAR DRENGEN / DER VILLE
GØRE DET UMULIGE

▶▶ JANNIK HASTRUP, ΔΑΝΙΑ-ΓΑΛΛΙΑ/ DENMARK-FRANCE, 78', 2002
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Σε μια φωλιά σ’ έναν άγονο λόφο, μια πολική αρκούδα γεννάει ένα αρκουδάκι, αλλά
το νεογνό πεθαίνει πάνω στη γέννα. Σε μια καλύβα, λίγο πιο πέρα, μια γυναίκα
γεννάει ένα δυνατό υγιές αγόρι. Η πολική αρκούδα είναι τόσο θλιμμένη από την
απώλεια του μικρού της που σωριάζεται κάτω στον πάγο για να πεθάνει. Έτσι, το
ταίρι της κλέβει το μωρό της γυναίκας και το φέρνει στους πάγους. Το αγοράκι
μεγαλώνει με την αρκούδα, μαθαίνοντας όλα όσα πρέπει να ξέρει μια αρκούδα...
Αυτή είναι η αρχή ενός όμορφου παραμυθιού, όπου το πνεύμα των λόφων βοηθά
αυτόν που θέλει πραγματικά να γίνει κάποιος.
In a den in the fells, a polar bear gives birth to a cub – but the cub is stillborn. In a cabin
some way off, a woman gives birth to a strong, healthy boy. The polar bear is so griefstricken at the loss of her cub that she lies down on the ice to die, so her mate steals
the woman’s baby and takes him out onto the ice. The little boy is raised by the shebear, learning all the skills a bear requires... This is the beginning of a beautiful fairytale
where the Spirit of the Fells helps the one who really wants to become someone.

Ο ΙΝΔΙΑΝΟΣ
THE INDIAN

▶▶ INEKE HOUTMAN, ΟΛΛΑΝΔIΑ/THE NETHERLANDS, 80', 2009

Ο Koos, ένα μικρό σχεδόν οκτάχρονο αγόρι, θέλει πάρα πολύ να μοιάσει με τον
εντυπωσιακό και τυπικά Ολλανδό πατέρα του. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο, αφού
ο Koos είναι υιοθετημένος από το Περού και είναι μικροκαμωμένος και σκουρόχρωμος. Μια μέρα βλέπει ένα Περουβιανό αγόρι να παίζει ένα περίεργο είδος μουσικής
έξω από το σούπερ μάρκετ και ανακαλύπτει ότι και ο ίδιος, όπως και το αγόρι, είναι
Ινδιάνικης καταγωγής. Από εκείνη την ημέρα, παρά τους Ολλανδούς γονείς του,
κάνει ό, τι καλύτερο μπορεί για να γίνει ένας αληθινός Ινδιάνος.
Koos, a nearly eight-year-old boy, very much wants to look like his impressive, typically Dutch father, which is not an easy thing, as Koos was adopted from Peru and is
rather small and of dark complexion. One day he sees a Peruvian boy playing a strange
kind of music outside the supermarket and discovers that he, like the boy, is of Indian
origin. From then on, despite his Dutch parents, he tries his very best to become a
true Indian...

THE INDIAN

MINI AND THE MOZZIES

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΠΛΗΓΩΝΑΜΕ
THE TREE WE HURT

▶▶ ΔΗΜΟΣ ΑΒΔΕΛΙΩΔΗΣ / DIMOS AVDELIODIS, ΕΛΛΑΔΑ / GREECE, 75′, 1986

FADING LIGHT

▶▶ ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΤΟΥΡΟΣ / VASILIS DOUROS, ΕΛΛΑΔΑ / GREECE, 93′, 2000

Στη Χάλκη, ένας δωδεκάχρονος που ζει με τη χωρισμένη μητέρα του, χάνει την
όρασή του, από μία σπάνια αρρώστια, αλλά αναπτύσσει μια ιδιαίτερη ακουστική
ευαισθησία, ικανή να ξεδιπλώσει το ταλέντο του στη μουσική. Ο γέρος φαροφύλακας του νησιού, αυτοδίδακτος μουσικός ο ίδιος, αντιλαμβάνεται το ταλέντο του
μικρού και τον καθοδηγεί ως «πνευματικός δάσκαλος». Η μητέρα του αγοριού, που
είναι αντιμέτωπη με τη δύσκολη καθημερινότητα, ενοχλείται από αυτήν την σχέση.
Ωστόσο, ο ερχομός στο νησί μιας νέας δασκάλας θα αλλάξει το σκηνικό.
In Halki (an island in the Dodecanese), a 12-year-old lives with his divorced mother.
The boy suffers from a rare disease and loses his eye-sight, but at the same time his
hearing becomes really sharp and that allows him to develop his musical talent. The
island’s old lighthousekeeper, who’s a self-taught musician, sees the boy’s talent and
guides him as a mentor. The boy’s mother, who already faces all sorts of hardships in
her everyday life, is not pleased. Everything will change though, when a new teacher
arrives.
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ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΣΒΗΝΕΙ

ZOOM IN EUROPEAN CHILDREN’ S FILM

Χίος, γύρω στο 1960, λίγες μέρες πριν κλείσουν τα σχολεία για τις καλοκαιρινές
διακοπές. Η φιλία μεταξύ δυο αγοριών χαλάει, χωρίς να το θέλουν, εξαιτίας ενός
άτυχου περιστατικού. Ξανασυναντιούνται στα μέσα του καλοκαιριού και περνούν
μαζί ένα υπέροχο καλοκαίρι. Το φθινόπωρο, όμως, έρχεται γρήγορα πριν καλά-καλά
το καταλάβουν. Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Δήμου Αβδελιώδη, ενός σκηνοθέτη που έχει αφήσει το στίγμα του στο ελληνικό σινεμά.
The story unfolds in Chios in the 1960s, just a few days before the end of school term.
An unfortunate incident ruins the friendship between two young boys. They meet
again, though, in midsummer, and enjoy the rest of the holidays. Unfortunately
though, autumn arrives before they know it. This is the first feature by Dimos Avdediolis, a director who has left a mark in Greek cinema.
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Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ 20ης
CAMERA ZIZANIO
THE WORLD BEHIND THE 20th
CAMERA ZIZANIO

CAMERA ZIZANIO

Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή από πολλές απόψεις. Η Ευρωπαϊκή Συνάντηση
Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας, γνωστή πια ως Camera Zizanio, συμπληρώνει είκοσι χρόνια παρουσίας και έχει πλέον καθιερωθεί σαν η πιο σημαντική
διοργάνωση του είδους της διεθνώς. Οι συμμετοχές ταινιών μέχρι σήμερα ακολουθούσαν μια διαρκή ανοδική παρουσία ενώ μεγάλωνε το ενδιαφέρον των παιδιών
από όλο τον κόσμο να έρθουν στον Πύργο και να πάρουν μέρος στις δράσεις μας.
Η πανδημία δυστυχώς μας επέβαλε άλλους ρυθμούς. Η επετειακή Camera Zizanio
υποχρεωτικά θα διεξαχθεί διαδικτυακά χωρίς τη φυσική παρουσία των φίλων μας
από το εξωτερικό. Αλλά ούτε και των παιδιών από την Ελλάδα που έρχονταν κατά
εκατοντάδες για να παρακολουθήσουν τις προβολές, τα εργαστήρια, τα σεμινάρια.
Θα μας λείψει αυτό που είναι το πιο βασικό χαρακτηριστικό της, που βρίσκεται στον
τίτλο της αλλά αποτελεί και την ουσία της, η «Συνάντηση». Θα προσπαθήσουμε με
κάθε τρόπο να καλύψουμε αυτό το κενό προετοιμάζοντας το έδαφος για μια πολύ
μεγάλη συνάντηση την επόμενη χρονιά.
Οι ταινίες που υποβλήθηκαν φέτος, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν σαφώς λιγότερες από τις περυσινές. Η πανδημία του COVID 19 υποχρέωσε τα σχολεία να διακόψουν για μεγάλο διάστημα τη λειτουργία τους, εμπόδισε τις κινηματογραφικές
ομάδες να δουλέψουν και να παράγουν ταινίες.
Παρόλα αυτά οι ταινίες που υποβλήθηκαν έφτασαν τις 1400! Πολλές από αυτές
δημιουργήθηκαν σε συνθήκες λοκ ντάουν και μας μεταφέρουν μια πολύ ενδιαφέρουσα πλευρά της πανδημίας και των αντιδράσεων των νέων διεθνώς. Παράλληλα
αποτελούν έκφραση της αδάμαστης δημιουργικότητας και ευρηματικότητας των
νέων να ξεπερνά κάθε εμπόδιο.
Συνολικά στην 20η Camera Zizanio επελέγησαν θα προβληθούν 188 ταινίες που
προέρχονται από 47 χώρες!
Πιο αναλυτικά
▶▶ στο Ελληνικό διαγωνιστικό τμήμα θα προβληθούν 74 ταινίες
▶▶ στο Ευρωπαϊκό διαγωνιστικό, 84 ταινίες από 27 χώρες (Αυστρία, Β. Μακεδονία,
Βέλγιο, Βοσνία & Ερζεγοβίνη, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Εσθονία, Ηνωμένο
Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Κύπρος, Λευκορωσία, Ουγγαρία, Ουκρανία,
Ουαλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ρωσία, Σερβία, Σλοβακία,
Σλοβενία, Σουηδία, Τουρκία)
▶▶ στο Διεθνές διαγωνιστικό τμήμα 30 ταινίες από 18 χώρες (Αργεντινή, Αυστραλία, Βιετνάμ, Βραζιλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ινδία, Ινδονησία, Ιράν,
Καναδάς, Κίνα, Μαλδίβες, Μεξικό, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Περού, Σιγκαπούρη,
Χιλή, Χονγκ Κονγκ).
Οι διευρυμένες, με παιδιά από όλη την Ελλάδα, κριτικές επιτροπές θα απονείμουν
όπως έχει καθιερωθεί τρία βραβεία για κάθε ηλικιακή κατηγορία τόσο στο Ελληνικό
όσο και το Ευρωπαϊκό διαγωνιστικό τμήμα, ενώ από ένα βραβείο σε κάθε ηλικιακή
κατηγορία στο Διεθνές.
Παράλληλα θα υπάρξουν και τα ειδικά βραβεία του ελληνικού τμήματος.
*Περισσότερες πληροφορίες για την 20η Camera ZIzanio στον ειδικό κατάλογο της διοργάνωσης.

In more detail
▶▶ 74 films will be screened in the Greek competition section
▶▶ 84 films from 27 countries (Austria, Belarus, Belgium, Bosnia & Herzegovina,
Croatia, Cyprus, Denmark, Estonia, Georgia, Germany, Hungary, Italy,
Netherlands, Northern Macedonia, Poland, Portugal, Romania, Russia, Serbia,
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey, Ukraine, United Kingdom, Wales,) will
be screened in the European competition section
▶▶ 30 films from 18 countries (Argentina, Australia, Bangladesh, Brazil, Canada,
Chile, China, Hong Kong, India, Indonesia, Iran, Maldives, Mexico, Nepal, Peru,
Singapore, United States of America, Vietnam) will be screened in the
International Competition section.

CAMERA ZIZANIO

This year is special in many ways. The European Meeting of Youth Audiovisual Creation,
now known as Camera Zizanio, completes twenty years of presence and has now
established itself as the most important event of its kind internationally. The film
participations until today followed a constant upward trend, while the interest of
children from all over the world to come to Pyrgos and take part in our activities kept
growing.
The pandemic unfortunately imposed a different pace on us. The anniversary Camera
Zizanio will be held online without the physical presence of our friends from abroad,
and the children from Greece who came by the hundreds to attend the screenings,
the workshops, the seminars.
We will miss its most basic feature, which is in its title but also it is its essence, the
"Meeting". We will try our best to fill this gap by preparing the ground for a very big
meeting next year.
The films submitted this year, as expected, were clearly fewer than last year. The
COVID 19 pandemic forced schools to close for a long time, and prevented film crews
from working and producing films.
Nevertheless, the submitted films reached 1400! Many of them were created in lockdown conditions and convey a very interesting aspect of the pandemic and the reactions of young people internationally. At the same time, they are an expression of the
indomitable creativity and ingenuity of young people to overcome any obstacle.
A total of 188 films from 47 countries have been selected and will be screened at the
20th Camera Zizanio!

*Μore information about the event in the 20th Camera Zizanio catalogue.
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The enlarged juries, with children from all over Greece, will award three prizes for
each age category in both the Greek and European competition sections, as established, while one prize in each age category for the International competition section.
At the same time there will be special awards for the Greek section.
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ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΓΙΑ
ΜΕΜΟΝΩΜΈΝΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΈΣ/-ΤΡΙΕΣ
ΟNLINE WORKSHOPS
FOR INDIVIDUAL PUPILS

❙❙MYTHOS PROJECT

❙❙ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΉΣ ΚΡΙΤΙΚΉΣ / FILM CRITIQUE WORKSHOPS
Λάζαρος Ασμής, Γκόλφυ Γαβριλιάδη, Αγγελική Δαρλάση, Ειρήνη Δελιδάκη, Λίζα
Θεμελή, Ιφιγένεια Καλαντζή, Άννα Ρούτση, Στεφανία Χαρίτου
Lazaros Asmis, Golfi Gavriliadi, Aggeliki Darlasi, Irini Delidaki, Liza Themeli, Ifigenia
Kalantzi, Anna Routsi, Stefania Charitou
Κατά τη διάρκεια του 23ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 20ης Camera Zizanio θα
λειτουργήσουν δώδεκα ανεξάρτητες κριτικές επιτροπές παιδιών και νέων απ’ όλη
την Ελλάδα, οι οποίες θα έχουν τον χαρακτήρα εργαστηρίων κινηματογραφικής
κριτικής. Τα παιδιά που θα στελεχώσουν τις επιτροπές, θα εισαχθούν στην τέχνη
του κινηματογράφου, στην ιδιαιτερότητα της κινηματογραφικής γλώσσας και στην
κριτική των κινηματογραφικών ταινιών. Στόχος είναι να ενεργοποιηθούν κριτικά
και να δουν το σινεμά με άλλο μάτι!
Twelve independent Children’s Juries will be operating during the course of the 23rd
Olympia Film Festival and the 20th Camera Zizanio, which will be composed of children and young people from all around Greece. These juries will function as film critique workshops. The members of the juries will be initiated in the art of cinema, will
familiarise themselves with the particularities of cinematic discourse, and will get to
know the concept of cinematic critique. Aim of the workshop is to activate the children’s critical thinking, and help them view cinema in a different light.
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Ένα πρόγραμμα με φανατικούς φίλους στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα παιδιά
που παίρνουν μέρος στο Φεστιβάλ Ολυμπίας και στην Camera Zizanio, συγκροτούν
πολυεθνικές ομάδες, συζητούν, ανταλλάσσουν απόψεις και με όπλα τις κάμερες
και τους υπολογιστές, φτιάχνουν σενάρια και γυρίζουν ταινίες. Κάθε φορά πάνω
σε ένα διαφορετικό θέμα, οπωσδήποτε ανθρωποκεντρικό, αφού στο κέντρο του
βρίσκεται ο νέος απέναντι στο σημερινό κόσμο. Στα εννιά πρώτα χρόνια του εργαστηρίου έχουν δημιουργηθεί δεκάδες ταινίες μιας εξαιρετικής δυναμικής. Η δέκατη
διοργάνωση γίνεται εξ αποστάσεως. Στο εργαστήριο γίνονται δεκτοί μόνο μαθητές
με προηγούμενη κινηματογραφική εμπειρία.
A program with avid fans, both in Greece and abroad. Children participating in the
Olympia Film Festival and Camera Zizanio form multinational groups, in order to hold
discussions and exchange their views. Armed with their cameras and computers, they
create scripts and shoot films. The themes are different every time, but they are
always anthropocentric, as they focus on young people in today’s world. In the first
nine years of this workshop’s life, multiple exceptional films were created. This year’s
tenth iteration of the workshop will be taking place remotely. The workshop only
accepts students with former experience in cinematography.

Εργαστήρια για μεμονωμένους μαθητές/-τριες

Γενικός συντονισμός: Κυριάκος Χαριτάκης, κινηματογραφιστής. Συντονισμός ομάδων: Εκπαιδευτικοί από την Ολλανδία (NFFS)
General coordination: Kiriakos Charitakis, filmmaker. Group coordination: Educators from
the Netherlands (NFFS)
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❙❙ZIZANIMATION
Κώστας Κατράκης, animator
Kostas Katrakis, animator

Οnline workshops for individual pupils

Εργαστήριο κινουμένου σχεδίου, το μακροβιότερο του Φεστιβάλ! Εδώ που μικρά
λευκά χαρτάκια παίρνουν χρώμα μορφή, κινούνται και αφηγούνται ιστορίες! Οι
μαθητές φτιάχνουν ιστορίες, κατασκευάζουν φιγούρες και τους δίνουν ζωή με την
τεχνική του stop motion μέσα από software σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με αυτό
τον τρόπο δημιουργούν μια ταινία μικρού μήκους. Το εργαστήριο υλοποιείται σε
διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης.
An animation workshop, the oldest in the Festival. In this workshop, little white pieces
of paper acquire colour and form, start to move, and go on to narrate stories. The
students write stories, create figurines and give them life with the stop motion technique, using computer software. This way, they create a short film. This workshop
takes place in an online learning environment.

❙❙ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ: ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΚΑΡΑΝΤΊΝΑΣ /
DOCUMENTARY: QUARANTINE STORIES
Διονυσία Κοπανά, κινηματογραφίστρια.
Dionysia Kopana, filmmaker
Σε πείσμα όλων των ιών, η ζωή συνεχίζεται μέσα στο σπίτι και γύρω απ’ αυτό. Τι
μας λείπει; Τι μας περισσεύει; Εργαστήριο κινηματογραφικής καταγραφής της τρέχουσας πραγματικότητας και της οπτικής μας γι’ αυτήν. Όλοι μαζί, αν και μακριά,
οι συμμετέχοντες έρχονται κοντά και φτιάχνουν μια κοινή αφήγηση του μικρού μας
δράματος. Ή μήπως δεν είναι και τόσο; Οι μαθητές εξοικειώνονται με την γλώσσα
και τις τεχνικές του βιωματικού ντοκιμαντέρ και συμβάλλουν στο αποκεντρωμένο
γύρισμα της ιστορίας που θα γεννήσουν οι ίδιοι.
In spite of all viruses, life goes on both at home and around it. What are we lacking?
What do we have an excess of? This cinematic workshop records our current reality,
as well as our perspective on it. Whether near or far, all participants come together
to create a common narrative of our little drama. Or perhaps it is not so little, after
all? Students get acquainted with the discourse and techniques of experiential documentary, and they contribute in the decentralised creation of a story they themselves will produce.

❙❙ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙ / FILM WORKSHOP

❙❙STOP MOTION ANIMATION ΜΕ ΚΙΝΗΤΌ Ή TABLET /
STOP MOTION ANIMATION WITH THE USE OF
SMARTPHONES OR TABLETS
Ηλίας Φλωράκης – CineLike Lab
Ilias Florakis – CineLike Lab
Σε περίπτωση που υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση μπορούν να γίνουν περισσότερα
εργαστήρια. Αν υπάρχουν 10 ή 11 αιτήσεις θα μπουν όλοι στην ίδια ομάδα. Το
εργαστήριο έχει ως στόχο την εκμάθηση των βασικών αρχών του stop motion
animation και της χρήσης σχετικών εφαρμογών σε κινητά και τάμπλετ, αλλά και
την εκμάθηση των βασικών αρχών του σεναρίου. Οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν μικρές ατομικές βιντεοασκήσεις με χρήση υλικών και τεχνικών (ζωγραφική,
πλαστελίνη, παιχνίδια κ.λπ), θα συμμετάσχουν σε brainstorming σεναρίου, θα δημιουργήσουν storyboard και τελικά θα δημιουργήσουν σε συνεργασία μια ενιαία,
μικρού μήκους ταινία stop motion animation.
In case the demand is higher, more workshops can be organized. If 10 or 11 applications are received, all participants will be put in the same group. This workshop aims
to teach the basic principles of stop motion animation, as well as the use of relevant
applications on smartphones and tablets, and the basic principles of script writing.
The participants will be doing small video exercises individually, using various materials and techniques (drawing, play dough, games, etc). They will also participate in
script-brainstorming exercises, they will create storyboards, and will ultimately join
forces to create a short stop motion animation film.
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Στόχος του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν τα παιδιά με τη γλώσσα της οπτικοακουστικής αφήγησης, παράγοντας μια σειρά από συλλογικά online βίντεο με
πλάνα που θα τραβήξουν τα ίδια. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εξ αποστάσεως
εκπαίδευση και καθοδήγηση ομάδας μαθητών από τον υπεύθυνο του εργαστηρίου,
έτσι ώστε να αναπτύξουν τα παιδιά μια ιστορία και να μπορέσουν να εκφράσουν
δημιουργικά τις δικές τους σκέψεις και τα δικά τους συναισθήματα.
Aim of this workshop is to familiarise children with the language of audiovisual narration, by creating a series of collaborative online videos, comprised of footage they
will shoot themselves. The procedure involves the provision of distance training and
guidance to a group of pupils, in order to help them create a story and be able to
express their own thoughts and feelings in a creative manner.

Εργαστήρια για μεμονωμένους μαθητές/-τριες

Νίκος Σταμπουλόπουλος, κινηματογραφιστής.
Nikos Stampoulopoulos
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❙❙ΑΠΌ ΤΟ ΚΌΜΙΞ ΣΤΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΊΑ / FROM COMIC
BOOKS TO DIRECTING
Αλέξανδρος Κωστόπουλος, κινηματογραφιστής
Alexandros Kostopoulos, filmmaker

Οnline workshops for individual pupils

Το ντεκουπάζ αποτελεί απαραίτητη διαδικασία της σκηνοθεσίας, ώστε να γίνει ο
κατακερματισμός της δράσης σε επιμέρους πλάνα και να συνθέσουμε την τελική
σκηνή μιας ταινίας. Όπως και τα κόμιξ: Κάθε καρέ μιας ιστορίας κόμιξ αποτελεί ένα
πλάνο, με συγκεκριμένη σύνθεση, εμπεριέχει διάλογο ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία εξυπηρετεί την ιστορία και με τον τρόπο αυτό προωθείται η δράση. Στο
πλαίσιο του εργαστηρίου θα γίνει αναφορά στο πείραμα του Κουλέσωφ, θα εξεταστούν τα πρώτα κόμιξ που δεν είχαν διάλογο (Φλόυντ Γκοντφερσον, Αλ Ταλιαφέρρο,
κ.ά.), όπου εστίαζαν σε αστεία γκαγκς (σε παρεμφερές μήκος κύματος με το βωβό
κινηματογράφο) και στη συνέχεια σε σύνθετες ιστορίες κόμιξ με διαλόγους και με
πιο ολοκληρωμένο τρόπο αφήγησης.
Decoupage is a necessary process in directing, as it helps to break down the action
in individual shots and compose the final scene of a film. Such is the case in comic
books, as well: Each frame in a comic story is a shot; it has a specific composition, and
it contains dialogue and all other information which is there to serve the story. In this
way, it promotes the action. In this workshop we will mention Kuleshov’s experiment,
we will analyse the first comic books without dialogue (Floyd Gottfredson, Al Taliaferro, etc), which focused on funny gags (along the same lines as silent movies), and
we will subsequently focus on complex comic stories, which include dialogue and a
more comprehensive method of narration.

❙❙ΦΤΙΆΧΝΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΜΎΘΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΊΕΣ ΜΕ ΤΗΝ
ΤΡΆΠΟΥΛΑ ΤΟΥ ΡΟΝΤΆΡΙ / CREATING FAIRYTALES AND
STORIES WITH RODARI’S DECK OF CARDS
Κώστας Στοφόρος, συγγραφέας
Kostas Stoforos, author
Αξιοποιώντας την «τράπουλα του Προπ» όπως την ονόμασε ο Τζιάνι Ροντάρι, ο
Κώστας Στοφόρος δημιούργησε, μαζί με τη ζωγράφο Στεφανία Βελδεμίρη, τη
«Μαγική Τράπουλα των Παραμυθιών». Απαρτίζεται από 21 κάρτες –με τις «λειτουργίες» των παραμυθιών– με τις οποίες γράφει και δραματοποιεί παραμύθια μαζί με
τα παιδιά, χρησιμοποιώντας τες, όπως τις νότες στη μουσική. Όπως έγραφε ο
Ροντάρι: «μπορούµε να τις χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε αναρίθμητες ιστορίες, όπως µε δώδεκα νότες μπορούμε να συνθέσουμε αναρίθμητες μελωδίες…».
Αυτό θα δείξει εμπράκτως στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου, που απευθύνεται σε παιδιά.
Utilising Gianni Rodari’s “Prop’s Deck of Cards” and together with painter Stefania
Veldemiri, Kostas Stoforos created the “Magical Card Deck of Fairytales”. It consists
of 21 cards, each describing a “function” of fairytales. Together with the children, he
uses the cards to write and dramatize fairytales, utilising them like musical notes. As
Rodari wrote: “we can use them to create countless stories, in the same way that the
twelve musical notes can be used to compose countless melodies…”. This will be the
aim of this workshop, which is addressed to children.

❙❙ZIZANIO NEWS
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To Zizanio News είναι εδώ! https://www.facebook.com/ZizanioNews/. Είναι εδώ
για την πλήρη ενημέρωσή σας σχετικά με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας
για Παιδιά και Νέους και την Camera Zizanio με τετραπλή… δόση! Με φιλοξενία στο
σαλόνι της έντυπης τοπικής εφημερίδας «Πρωινή», με blog, https://zizanionews.
wordpress.com/, που λειτουργεί από το 2009 και έκτοτε καλύπτει κάθε γωνιά και
με την πρωτότυπη ραδιοφωνική εκπομπή, https://www.facebook.com/zizanioradio/,
που εκπέμπει καθημερινά φεστιβαλικά ραδιοκύματα. Φυσικά σε αυτό συμβάλλουν
τα πολυάριθμα ζιζάνια της ομάδας, που γράφουν, κρίνουν και σχολιάζουν τα δρώμενα με φαντασία, όρεξη και δημιουργικότητα! Tα τελευταία χρόνια οι συνεντεύξεις
μας έχουν αρχίσει δειλά δειλά να ανεβαίνουν στο youtube και φέτος σκοπεύουμε
να τις ανεβάσουμε όλες!! Ο σκοπός του εργαστηρίου είναι πολλαπλός: από την
καταγραφή των δραστηριοτήτων του φεστιβάλ από τα ζιζάνια, στο να έρθουν σε
επαφή με ένα πιο δημοσιογραφικό εργαστήρι, να μάθουν να προετοιμάζουν και να
κάνουν συνεντεύξεις χρησιμοποιώντας οπτικοακουστικό εξοπλισμό, να κάνουν
ρεπορτάζ, απομαγνητοφώνηση, μετάφραση, να εκφραστούν μέσω της γραφής,
αλλά και της ζωγραφικής (πχ. φτιάχνουμε μόνοι μας τα logo μας), να κάνουν κριτική
ταινιών, να μάθουν να χειρίζονται ένα blog, να μάθουν πώς είναι μια ραδιοφωνική
εκπομπή, να μάθουν πώς στήνεται μια εφημερίδα. Να δοκιμάσουν. Να διεγείρεται
η σκέψη, η δημιουργικότητα και η φαντασία και να παροτρύνεται η ελευθερία
έκφρασης με όποιο μέσο επιθυμούν!! Άρθρα & συνεντεύξεις στην εφημερίδα Πρωινή για 10ημέρες, 7ημερη 3ωρη καθημερινή ραδιοφωνική εκπομπή στον VOX 103.3,
άρθρα-συνεντεύξεις στο blog, βιντεάκια-συνεντεύξεις στο κανάλι μας στο youtube
κ προβολή ρεπορτάζ μαζί με τις ταινίες των εργαστηρίων. Συνεχής ενημέρωση στις
σελίδες μας στα social media.
Zizanio News is here! We are here to provide you with comprehensive information
about the Olympia Film Festival for Children and Young People and Camera Zizanio,
on a quadruple level! We are hosted by local newspaper ‘Proini’, we have our blog at
https://zizanionews.wordpress.com/, operating since 2009, and we also host an
original radio show broadcasting daily festival news at https://www.facebook.com/
zizanioradio/. Naturally, a big part in all this is played by the numerous young members of the Camera Zizanio team, who write, criticise and comment on the happenings
in an imaginative, driven and creative way. In the last few years, we started uploading
a few of our interviews on YouTube; this year, we plan to upload all of them! Our
workshop’s aim is multiple: from our young team members recording all festival
activities, to coming into contact with a more journalistic workshop, learning how to
prepare and conduct interviews with the use of audiovisual equipment, and working
on stories; from transcribing, translating, and expressing themselves in writing and
drawing (for example, we create our own logos), to critiquing films, learning how to
operate a blogspot, discovering what a radio show is like and finding out how to set
up a newspaper. All in all, the workshop’s overall aim is trying. Trying, in order to
awaken thought, creativity and imagination, and to encourage freedom of expression
in any way the children want to!
We will have articles and interviews in the newspaper ‘Proini’ for 10 days, 3-hour radio
shows on VOX 103.3 station on a daily basis for 7 days, articles and interviews on our
blog, video-interviews on our YouTube channel and screenings of our news stories,
together with the films created in the workshops. Furthermore, we will continuously
update our social media pages with news.

Εργαστήρια για μεμονωμένους μαθητές/-τριες

Ηρώ Ρήγα, Ευρυδίκη Γεωργοπούλου, Χριστίνα Παπασπυροπούλου, Νικολέτα Τζώρτζη
Iro Riga, Evridiki Georgopoulou, Christina Papaspyropoulou, Nikoletta Tzortzi
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ
ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
ΓΙΑ ΟΜΆΔΕΣ ΜΑΘΗΤΏΝ
ONLINE WORKSHOPS
FOR GROUPS
OF STUDENTS

❙❙GRIOTS: ΟΙ ΡΑΨΩΔΟΊ ΤΗΣ ΑΦΡΙΚΉΣ / GRIOTS: THE
RHAPSODES OF AFRICA

❙❙ΨΗΦΙΑΚΟΊ ΟΔΗΓΟΊ ΜΕΛΈΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΏΝ
ΤΑΙΝΙΏΝ: “Η ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ” /
DIGITAL STUDY GUIDES FOR FILMS: “THE RECYCLING
ORCHESTRA”
(Σε συνεργασία με το Νεανικό Πλάνο / In collaboration with Neaniko Plano)
Το Φεστιβάλ Ολυμπίας διαθέτει σε ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς που σχηματίζουν ομάδες μαθητών τους την πολυβραβευμένη ταινία “Η Ορχήστρα της Ανακύκλωσης” για ψηφιακή προβολή. Η ταινία συνοδεύεται από καινοτόμο ψηφιακό
οδηγό μελέτης που έχει δημιουργήσει το Νεανικό Πλάνο. Ο οδηγός περιλαμβάνει
πολύμορφο πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό (κείμενα, βίντεο, κουίζ, εκπαιδευτικές
δραστηριότητες, πρόσθετο υλικό, κ.ά.), το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω πλατφόρμας σύγχρονης διδασκαλίας ή με ασύγχρονο τρόπο, ανάλογα με τις διαθέσιμες
σε κάθε περίπτωση τεχνικές προϋποθέσεις. Η συνεργασία δίνει μια συνέχεια στο
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Οι Griot (γκριό) είναι αφηγητές ιστοριών που υπάρχουν μέχρι και σήμερα στις
υποσαχάριες χώρες της δυτικής Αφρικής. Οι γκριό εκφράζουν τη μνήμη της Παράδοσης της κοινωνίας τους (Ιστορία, Παραμύθια, Τραγούδια, Μουσική), η οποία είναι
μια κοινωνία Προφορικότητας. Τα παιδιά παρακολουθούν αρχικά την κινηματογραφική ταινία “Λιάνα” των Aaron Kopp και Amanda Kopp. Στη συνέχεια, μέσα από
διάλογο με τους μαθητές, θα επισημανθούν οι λειτουργίες που επιτελεί ένας Γκριό
το περιβάλλον του και η ζωή των παιδιών σ' αυτό. Επίσης, θα αναδειχθούν τα
χαρακτηριστικά του Πολιτισμού της Προφορικότητας, στον οποίο ανήκει και η δική
μας Παράδοση.
Griot are modern day storytellers, living in the sub-Saharan countries of western
Africa. Griot are the memory of their society’s tradition (history, fairy tales, songs,
music), seeing as they perpetuate tradition through the culture of orality. Children
will initially watch the film “Liana” by Aaron Kopp and Amanda Kopp. Then, through
discussion with the students, the workshop will highlight the functions of a Griot in
his environment, and will examine the life of children in said environment. Furthermore, the workshop will highlight the characteristics of the culture of orality, which
is an important element of our own tradition, too.

Διαδικτυακά Εργαστήρια για ομάδες μαθητών

Αγνή Στρουμπούλη, Αφηγήτρια Παραμυθιών
Agni Stroumpouli, Fairy tale narrator
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Online Workshops for groups of students

εξαιρετικά επιτυχημένο πρόγραμμα “Ψυχαγωγία και Κινηματογραφική Εκπαίδευση
εξ αποστάσεως” που υλοποιήθηκε στη διάρκεια του lockdown της άνοιξης 2020
σε περίπου 100 σχολεία όλης της επικράτειας.
The Olympia Film Festival provides the film “The Recycling Orchestra” for digital
screenings to educators and student groups. The award-winning film is accompanied
by an innovative digital study guide created by Neaniko Plano. This guide includes
diverse, multi-media educational material (texts, videos, quizzes, educational activities, additional materials, etc), which can be utilised via a synchronous teaching
platform, or in a non-synchronous manner, depending on the technical requirements
available in each case. This collaboration furthers the successful project “Remote
entertainment and film education”, which was implemented in about 100 schools of
the country during the quarantine period of spring 2020.

❙❙ΟΙ ΒΟΥΒΈΣ ΤΑΙΝΊΕΣ... ΜΙΛΆΝΕ! / SILENT FILM CAN…
TALK!
Ελένη Γκολφινοπούλου, κινηματογραφίστρια / Eleni Golfinopoulou
Το εργαστήριο "Οι βουβές ταινίες...μιλάνε!" χωρίζεται σε δύο κομμάτια: το πρώτο
έχει ως σκοπό την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον βουβό κινηματογράφο
και τα είδη του, καθώς και με την παραγωγή ήχων από καθημερινά αντικείμενα
(foley), ενώ το δεύτερο μέρος στοχεύει στην ηχητική επένδυση ενός μικρού αποσπάσματος βουβής ταινίας από τους συμμετέχοντες. Οι συμμετέχοντες καλούνται
να δημιουργήσουν όλους τους ήχους του αποσπάσματος (πχ βήματα, ανάσες, ήχους
του περιβάλλοντος, τριξίματα) με το σώμα τους και διάφορα αντικείμενα/μικρά
μουσικά όργανα με στόχο να δώσουν "φωνή" στη βουβή ταινία. Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τον ηχητικό σχεδιασμό μιας
ταινίας, καθώς και με τη διαδικασία του foley dubbing.
This workshop is divided in two parts: The first part aims to familiarise participants
with silent film and with the sounds produced by everyday objects (foley), while in
the second part participants will be called to dub a small excerpt from a silent film
with sound. Participants are called to create all sounds of the excerpt (e.g., footsteps,
breathing, surrounding noises, creaking) using their bodies and various objects/small
musical instruments, in order to give the film “a voice”. Aim of the workshop is to
allow participants to get acquainted with the sound design of a film, as well as with
the process of foley dubbing.

❙❙ΕΞ ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ STOP MOTION ANIMATION
/ REMOTE STOP MOTION ANIMATION WORKSHOP
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Το εργαστήριο ξεκινά με τη δημιουργία μιας σύνοψης κι ενός εικονογραφημένου
σεναρίου με βάση μια κεντρική ιδέα. Το θέμα της προτεινόμενης ταινίας σχετίζεται
με την προστασία του περιβάλλοντος και τη σωτηρία της φύσης. Στη συνέχεια, φτιάχνουμε τους ήρωες με υλικά της φύσης, δημιουργούμε κούκλες και σκηνικά stop
motion animation και μαθαίνουμε να κάνουμε λήψη εικόνας και σύνθεση με ήχο.
This workshop begins with the creation of a synopsis and an illustrated script, based
on a central idea. The theme of the suggested film is relevant to protecting the environment and preserving nature. Following this, we will create our heroes using materials from nature, we will create dolls and stop motion animation scenery, and we will
learn how to do image capturing and sound composition.

Διαδικτυακά Εργαστήρια για ομάδες μαθητών

Σπύρος Σιάκας, animator, καθηγητής ΠαΔΑ
Spiros Siakas, animator, Professor at the University of West Attica
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΈΣ ΔΙΑΛΈΞΕΙΣ
ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ ΕΞ
ΑΠΟΣΤΆΣΕΩΣ ΓΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΎΣ
ONLINE LECTURES AND
REMOTE WORKSHOPS
FOR EDUCATORS

Στόχος του εργαστηρίου είναι μέσα από τις δύο διαφορετικές μορφές τέχνης -κινηματογράφος και ποίηση- να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη σημασία της Διαθεματικότητας ως καινοτομίας στη διδασκαλία τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο
και ως προς τη μέθοδο εργασίας. Ότι η γνώση αντιμετωπίζεται ως ενιαία ολότητα
και όχι αποσπασματικά. Με αφορμή το έργο του Λευτέρη Ξανθόπουλου να κατανοήσουν τρόπους που μπορεί ο κινηματογράφος να "επικοινωνήσει" με άλλες μορφές
τέχνης, εδώ την ποίηση, και κατ' επέκταση με την ίδια τη ζωή.
Goal of this workshop is to utilise these two different forms of art – cinema and poetry
– in order to help participants understand the significance of intersectionality as an
innovation in education, both in terms of content, as well as of the working method.
This workshop aims to emphasise how knowledge should be treated as an indivisible
whole, and not in a fragmented manner. Inspired by the works of Lefteris Xanthopoulos, it urges participants to understand the ways in which cinema can “communicate”
with other art forms – in this case, poetry – and, subsequently, with life itself.

❙❙ΖΗΤΉΜΑΤΑ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΦΎΛΟΥ ΚΑΙ ΦΕΜΙΝΙΣΜΌΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΤΟΥ NETFLIX / GENDER IDENTITY ISSUES
AND FEMINISM IN THE NETFLIX ERA
Εύα Σπαθάρα, Κοινωνιολόγος, ειδική σε θέματα ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό
Evi Spathara, Sociologist, expert on issues of gender equality in education and culture
Το Netflix ως μια παγκόσμια κινηματογραφική και τηλεοπτική πλατφόρμα εντάσσει
στο πρόγραμμα της πολλές τηλεοπτικές σειρές και κινηματογραφικές ταινίες, η
πρωτοτυπία των οποίων έγκειται στο γεγονός ότι προωθούν μια άκρως φεμινιστική
θεώρηση της πραγματικότητας. Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και σε ζητήματα
έμφυλων ταυτοτήτων και σεξουαλικού προσανατολισμού. Το γεγονός καθαυτό
είναι ενδιαφέρον και οι διαστάσεις του μεγεθύνονται αν η πολιτική του Netflix για
την προώθηση μιας έμφυλης κουλτούρας ενταχθεί στο κοινωνικό πολιτικό συγκείμενο της μετα-Covid εποχής.
As a global film and TV streaming platform, Netflix hosts many television series and
films which promote a very feministic view of reality. Netflix moves in that same original direction when it comes to issues of gender identity and sexual orientation. This
fact is in itself interesting, and it becomes much larger in scale when incorporating
Netflix’s policy on promoting a gendered culture in the socio-political context of the
meta-Covid era.

Διαδικτυακές διαλέξεις και εργαστήρια εξ αποστάσεως για εκπαιδευτικούς

Λένα Μπενίση, Δρ. Υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Α' Αθήνας
Dr Lena Benisi, Head of Cultural Affairs of the First Directorate of Secondary Education
of Athens
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❙❙"Ο ΠΟΙΗΤΉΣ ΣΤΟ ΈΡΓΟ ΤΟΥ ΛΕΥΤΈΡΗ ΞΑΝΘΌΠΟΥΛΟΥ":
ΜΙΑ ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΣΈΓΓΙΣΗ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ (ΠΟΊΗΣΗ-ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΈΡ) / “THE
POET IN THE WORK OF LEFTERIS XANTHOPOULOS”:
AN INTERSECTIONAL APPROACH AND ITS UTILISATION
IN THE FIELD OF EDUCATION (POETRY-DOCUMENTARY)
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❙❙ΔΗΜΙΟΥΡΓΏΝΤΑΣ ANIMATION ΜΕ ΤΟ PHOTOSHOP /
CREATING ANIMATION WITH PHOTOSHOP
Αλέξης Κομνάκος, animator
Alexis Komnakos, animator

Online lectures and remote workshops for educators

Το σεμινάριο αποσκοπεί στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη χρήση του λογισμικού Photoshop για τη δημιουργία κινουμένων σχεδίων (animation). Το Photoshop
είναι ένα δημοφιλές πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας με μεγάλη απήχηση στο
ευρύ κοινό, το οποίο εκτός των άλλων παρέχει και τη δυνατότητα της κίνησης. Οι
εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα μπορούν μετά το πέρας του εργαστηρίου
να παράξουν βασικά animation.
This seminar aims to educate teachers in using Photoshop to create animation. Photoshop is a popular image editing software with major appeal, which, among others,
allows users to create movement. After the end of the workshop, participating educators will be able to create rudimentary animations.

❙❙ΕΙΣΑΓΩΓΉ ΣΤΗΝ ΈΜΦΥΛΗ ΦΙΛΜΙΚΉ ΑΝΆΓΝΩΣΗ /
INTRODUCTION TO GENDERED FILM READING
Ευαγγελία Θεμελή, εκπαιδευτικός
Evangelia Themeli, educator
Έχετε σκεφτεί σε ποιο βαθμό σχετίζονται οι αναπαραστάσεις του φύλου στην οθόνη
με την πραγματικότητα; Οι μαθητές/τριες θα εξοικειωθούν με σημαντικούς θεωρητικούς, όπως η Laura Mulvey, ο Richard Dyer και η Judith Butler, προκειμένου να
κατανοήσουν το φύλο ως πολιτιστική και κοινωνική κατασκευή (διαφοροποιημένο
από το βιολογικό φύλο) και θα ενημερωθούν για πολιτικά κινήματα όπως ο φεμινισμός. Στη συνέχεια μέσω μιας σειράς κινηματογραφικών αποσπασμάτων, θα
συζητηθούν και θα διερευνηθούν οι τρόποι με τους οποίους έργα από το Χόλιγουντ,
αλλά και από τον ανεξάρτητο αμερικανικό και ευρωπαϊκό κινηματογράφο αναπαριστούν τα φύλα. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παροτρυνθούν οι μαθητές/τριες
να εξετάσουν εάν, πώς και σε ποιο βαθμό οι έννοιες του φύλου είναι πολιτιστικά
καθορισμένες και συνδέονται με τις κοινωνικές και πολιτιστικές αναπαραστάσεις
του φύλου στην οθόνη.
Have you ever considered the extent to which representations of gender on screen
represent reality? Students of this workshop will get acquainted with the work of
noted scholars such as Laura Mulvey, Richard Dyer, and Judith Butler, in order to
understand gender as a cultural and social construct (differentiated from biological
sex), and to become informed about political movements such as feminism. Then,
through a series of film excerpts, they will discuss and examine the ways in which
gender is represented not only in Hollywood films, but also in independent American
and European cinema. Aim of this workshop is to encourage students to examine
whether the notions of gender are culturally predefined and to which extent, and
whether they are related to social and cultural representations of gender on the big
screen.

Με την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και
Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το Εθνικό Κέντρο
Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) και η Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών διοργανώνουν τον 1ο Διεθνή Μαθητικό Διαγωνισμό Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Παιχνιδιού για τους/τις μαθητές/μαθήτριες των τριών τελευταίων
τάξεων της Πρωτοβάθμιας και όλων των τάξεων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των
σχολείων της χώρας και της Ομογένειας.
Επίκεντρο του προτεινόμενου διαγωνισμού είναι η σύνδεση ανάμεσα σε πρακτικές της παιχνιδοκεντρικής μάθησης με συγκεκριμένους στόχους, μέσα από την ενεργητική εμπλοκή
των μαθητών με τα αντικείμενα διδασκαλίας, συνεισφέροντας συγχρόνως στην ανάπτυξη
των ψηφιακών δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών,
όπως και στην εξοικείωση των εκπαιδευτικών με παραγωγικούς τρόπους διδασκαλίας μέσα
από τη χρήση των ψηφιακών μέσων. Σημαντικό όφελος θα αποτελέσει επίσης η καλλιέργεια κλίματος ομαδοσυνεργατικής μάθησης και συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και
μαθητών, αλλά και των μαθητών μεταξύ τους, στο πλαίσιο μιας πρωτότυπης δημιουργικής
διαδικασίας.
Under the auspices of the Decentralised Administration of Attica, the General Secretariat of
Digital Governance and of the Simplification of Procedures of the Hellenic Ministry of Digital
Governance, the National Centre of Audiovisual Media and Communication (EKOME), and
the Association of IT and Communications Engineers, are organising the first International
Student Competition for the Creation of Board Games and Digital Games. The competition
will be available for students in the last three classes of primary education, and for students
in all classes of secondary education, in schools of Greece and the Greek Diaspora.
The focus of this competition is the correlation of game-centred education with specific
goals, through energetic engagement of students with the teaching objectives. At the same
time, the competition contributes in developing their digital skills, critical thinking, and
creativity, as well as in helping educators get acquainted with productive teaching methods
through the use of digital media. An important benefit will also be the cultivation of an
atmosphere of collaboration between teachers and students, as well as among students
themselves, within the framework of an original teaching process.

Διαδικτυακές διαλέξεις και εργαστήρια εξ αποστάσεως για εκπαιδευτικούς

Στέλιος Κυμιωνής, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου ΕΚΟΜΕ
Stelios Kimionis, Head of Development and Management of Digital Content at ΕΚΟΜΕ Centre
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❙❙ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ 1ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΜΑΘΗΤΙΚΌΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΥ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑΣ ΕΠΙΤΡΑΠΈΖΙΟΥ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΎ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΎ
/ PRESENTATION OF THE 1st INTERNATIONAL STUDENT
COMPETITION FOR THE CREATION OF BOARD GAMES
AND DIGITAL GAMES
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Διαδικτυακέςδιαλέξειςκαιεργαστήριαεξαποστάσεωςγιαεκπαιδευτικούς

ACTIVITIES
FOR FILM
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3rd OLYMPIA "CREATIVE IDEAS"
PITCHING LAB

ACTIVITIES FOR FILM PROFESSIONALS

Το Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab είναι μια ενέργεια του Φεστιβάλ Ολυμπίας
που στόχο έχει την ενίσχυση της παραγωγής ταινιών για παιδιά και νέους στην
Ελλάδα, παραγωγή η οποία βρίσκεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά της
υπόλοιπης Ευρώπης. Φέτος φιλοξενούμε 12 δημιουργούς από τους 27 που υπέβαλαν
τις ιδέες τους.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι δημιουργοί τον χώρο του
παιδικού κινηματογράφου και να παρουσιάσουν ποιοτικά πρότζεκτ σε διεθνείς
παραγωγούς, διοργανωτές φεστιβάλ και διανομείς.
Το εργαστήριο φιλοδοξεί να βοηθήσει τους ταλαντούχους δημιουργούς να διασαφηνίσουν τις ιδέες τους, να αποκτήσουν εφόδια για την παρουσίασή τους και τέλος
να τις παρουσιάσουν σε κοινό επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι συμμετέχοντες βλέπουν ταινίες και παρακολουθούν μαθήματα pitching από
εξειδικευμένες εκπαιδεύτριες, ενώ αναγνωρισμένοι επαγγελματίες μοιράζονται
μαζί τους την εμπειρία τους μέσα από διαλέξεις και συζητήσεις.
Ζητούμενο της όλης ενέργειας είναι εντέλει να παραχθούν αξιόλογες ταινίες, οι
οποίες θα καλύπτουν τα διεθνή κριτήρια των ταινιών για παιδιά και νέους, αποφεύγοντας τις παγίδες των απλοποιήσεων και της κακώς εννοούμενης εμπορικότητας, και θα μπορούν να προωθηθούν στο διεθνές κύκλωμα των φεστιβάλ ταινιών
για παιδιά και νέους.
“Creative Ideas” Pitching Lab is an action by the Olympia Festival, which aims to boost
the production of films for children and young people in Greece, seeing as the level
of said production in Greece is much lower than that in the rest of Europe. This year
we welcome 12 creators out of the 27 who submitted their ideas.
The Lab’s goal is both to familiarize creative talents from Greece with the children
and youth film industry and to present quality projects to international producers,
festival organizers and distributors.
The Lab seeks to help talents clarify their ideas, provide them with a foundation for
their presentation, and ultimately give them a platform to present their ideas to an
audience consisting of film professionals from Greece and abroad.
The Lab’s participants watch films and participate in pitching courses led by specialized educators, while renowned international professionals are offering them their
experience through lectures and discussions.
Finaly, the initiative aims to produce qualitative films, which will meet international
criteria for films for children and young people while avoiding the traps of oversimplification and misguided commerciality, and will be promotable within the international network of film festivals for children and young people.

❙❙ΓΙΑ ΤΟ 3ο OLYMPIA “CREATIVE IDEAS” PITCHING LAB
ΕΠΙΛΈΧΘΗΚΑΝ / THE FOLLOWING SUBMISSIONS HAVE
BEEN SELECTED FOR THE 3rd OLYMPIA “CREATIVE IDEAS”
PITCHING LAB:
▶▶ ΓΕΩΡΓΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ: ΘΕΡΜΟΚΉΠΙΟ / GEORGAKOPOULOS GEORGE:
GREENHOUSE (THERMOKIPIO)
▶▶ ΔΗΜΗΤΡΙΆΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ, ΑΛΕΒΊΖΟΥ ΦΑΊΔΡΑ: ΧΩΝΆΚΙ ΠΑΓΩΤΌ / DIMITRIADIS
KONSTANTINOS, ALEVIZOU PHAEDRA: ICE CREAM CONE (CHONAKI PAGOTO)
▶▶ ΖΆΧΟΣ ΔΗΜΉΤΡΗΣ: Η ΑΛΊΚΗ ΒΡΉΚΕ ΤΟ ΌΝΟΜΆ ΤΗΣ / ZACHOS DIMITRIS: ALIKI FOUND
HER NAME (I ALIKI VRIKE TO ONOMA TIS)
▶▶ ΚΑΠΛΑΝΊΔΗΣ ΆΡΗΣ: Ο ΎΠΝΟΣ ΒΑΡΙΈΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΜΎΘΙΑ / KAPLANIDIS ARIS: SLEEP IS
BORED OF FAIRY TALES (O IPNOS VARIETE TA PARAMYTHIA)

Οι 12 προτάσεις που προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν στο Pitching Lab θα διεκδικήσουν τα δύο ισότιμα βραβεία που αθλοθέτησαν το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και η ΕΡΤ ΑΕ, ύψους 3.000 Ευρώ έκαστο. Οι δύο προτάσεις που θα βραβευτούν θα ενισχυθούν επιπλέον με τεχνικές υπηρεσίες στην τελική φάση υλοποίησης
των ταινιών, προσφορά των εταιρειών Authorwave και SteFilm. Το Νεανικό Πλάνο
θα συνδράμει τους δημιουργούς στη διαμόρφωση των φακέλων τους και θα προσφέρει επίσης μεταφραστικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια μέχρι και την υλοποίηση
των ταινιών.
The 12 submissions that were invited to participate in the Pitching Lab will compete
for two equally valued awards established by the Greek Film Centre and ERT S.A.,
both prized at 3,000 Euros. The two submissions to receive the awarded will be further supported by the provision of technical services at the final stage of film production, a courtesy of the companies Authorwave and SteFilm. Neaniko Plano will also
aid the creators in the formulation of their portfolios and will also offer translation
services at all stages up until the realisation of the films.

YOUTH PLAN

❙❙ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΡΙΕΣ / EDUCATORS

ACTIVITIES FOR FILM PROFESSIONALS

▶▶ Μ
 ΑΡΚΟΥΛΆΚΗΣ ΣΤΑΎΡΟΣ: ΜΕΛΑΝΙΆ / MARKOULAKIS STAVROS: THE BROUSE
(MELANIA) /
▶▶ ΜΑΥΡΟΕΙΔΉΣ ΖΑΧΑΡΊΑΣ: Ο ΜΌΛΟΣ / MAVROEIDIS ZACHARIAS: THE PIER (O MOLOS)
▶▶ ΜΙΧΑΗΛΊΔΟΥ ΤΖΑΡΊΔΟΥ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ: ΧΑΡΙΤΩΜΈΝΑ ΤΈΡΑΤΑ / MICHAILIDOU TZARIDOU
ALEXANDRA: CUTE MONSTERS (CHARITOMENA TERATA)
▶▶ ΜΠΑΓΛΑΝΈΑ ΊΡΙΣ: ΑΧΙΝΌΣ / BAGLANEA IRIS: THE SEA URCHIN (ACHINOS)
▶▶ ΣΗΦΆΚΗΣ ΠΑΎΛΟΣ: ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΌ ΤΟΥ ΔΆΣΟΥΣ / SIFAKIS PAVLOS: THE SECRET OF THE
FOREST (TO MYSTIKO TOU DASOUS)
▶▶ ΣΙΓΑΛΟΎ ΖΩΉ, ΣΙΏΤΟΥ ΜΑΡΊΝΑ: THE BEAST WHO WALKS LIKE A MAN / SIGALOU ZOE,
SIOTOU MARINA: THE BEAST WHO WALKS LIKE A MAN
▶▶ ΣΠΥΡΊΔΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ: Σ’ ΑΓΑΠΟ / SPYRIDIS GEORGE: I LOV YOU (S’AGAPO)
▶▶ ΤΣΙΟΥΒΆΡΑΣ ΒΑΣΊΛΗΣ, ΔΕΛΗΓΙΆΝΝΗΣ ΤΑΞΙΆΡΧΗΣ: ΑΝΟΙΧΤΆ ΦΤΕΡΆ / TSIOUVARAS
VASSILIS, DELIGIANNIS TAXIARCHIS: OPEN WINGS (ANICHTA FTERA)

▶▶ ΛΊΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΎΛΟΥ/LINA GIANNOPOULOU, ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ, ΜΈΛΟΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΟΛΥΜΠΊΑΣ / PRODUCER, MEMBER OF THE ORGANISATIONAL
COMMITTEE OF THE OLYMPIA FILM FESTIVAL
▶▶ ΑΓΆΘΗ ΔΑΡΛΆΣΗ/AGATHI DARLASI, ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ STORYTELLING, ΣΚΗΝΟΘΈΤΡΙΑ,
ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΆΦΟΣ / STORYTELLING CONSULTANT, DIRECTOR, SCREENWRITER
▶▶ ΤΖΩΡΤΖΊΝΑ ΚΑΚΟΥΔΆΚΗ/GEORGINA KAKOUDAKI, ΣΚΗΝΟΘΈΤΡΙΑ, ΘΕΑΤΡΟΛΌΓΟΣ,
ΘΕΑΤΡΟΠΑΙΔΑΓΩΓΌΣ / DIRECTOR, DRAMA TEACHER, DRAMA EDUCATOR

❙❙ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ / LECTURERS
▶▶ TAMARA BOS, ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ, ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΆΦΟΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΈΑΣ / PRODUCER,
SCREENWRITER, AUTHOR
▶▶ XIAOJUAN ZHOU, ΠΑΡΑΓΩΓΌΣ, ΔΙΑΝΟΜΈΑΣ / PRODUCER, DISTRIBUTOR
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▶▶ ΔΗΜΉΤΡΗΣ ΣΠΎΡΟΥ / DIMITRIS SPYROU, ΣΚΗΝΟΘΈΤΗΣ, ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΆΦΟΣ,
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΦΕΣΤΙΒΆΛ ΟΛΥΜΠΊΑΣ/DIRECTOR, SCREENWRITER,
ARTISTIC DIRECTOR OF THE OLYMPIA FILM FESTIVAL
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΈΣ
ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΌ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟ
FINANCIAL POTENTIAL
FOR GREEK CINEMA

ACTIVITIES FOR FILM PROFESSIONALS

Για να δημιουργηθεί ποιοτικός κινηματογράφος δεν αρκεί η έμπνευση. Το κόστος
παραγωγής είναι συχνά καθοριστικό μέτρο της επιτυχίας μιας ταινίας, ενώ οι διαθέσιμοι πόροι περιορίζουν ή αντίθετα απελευθερώνουν τη φαντασία των δημιουργών και τελικά και του κοινού των ταινιών.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, στο πλαίσιο
του 3ου Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab, διοργανώνει εκδήλωση παρουσίασης των υπαρχουσών δημόσιων χρηματοδοτικών δυνατοτήτων στον ελλαδικό
χώρο. Στην εκδήλωση συμμετέχουν (σε αλφαβητική σειρά):
▶▶ Γιώργος Αγγελόπουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης και Παραγωγής Ελληνικού
Κέντρου Κινηματογράφου
▶▶ Ηλίας Δημητρίου, Πρόγραμμα ΜΙΚΡΟΦΙΛΜ, ΕΡΤ ΑΕ
▶▶ Στέλιος Κραουνάκης, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Επενδυτικών Κινήτρων και
Χρηματοδοτήσεων, ΕΚΟΜΕ
Μετά το πέρας των εισηγήσεων θα πραγματοποιηθεί συζήτηση.
Inspiration alone is not enough for quality cinema to be created. The production cost
is usually what defines the success of a film, while available resources tend to restrict
or set the imagination of the filmmakers and the audience free.
OIFF for Children and Young People, in its 3rd Olympia “Creative Ideas” Pitching Lab,
organizes an event to present the existing financial potential in Greece. The following people participate in the event (in alphabetical order):
▶▶ George Angelopoulos, Director in the Development and Production Directorate
of the Greek Film Center
▶▶ Elias Dimitriou, MICROFILM Program, ERT
▶▶ Stelios Kraounakis, Head of Financing Programs Development Department,
National Centre of Audiovisual Media and Communication – EKOME
A discussion will follow the proposals.
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Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, διαπιστευμένοι επαγγελματίες του κινηματογράφου
έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη ποικιλία ταινιών για παιδιά και νέους μέσω της
φεστιβαλικής πλατφόρμας. Τους παρέχεται, επίσης, πρόσβαση σε συγκεκριμένες
ταινίες του προγράμματός κατόπιν αιτήματος.
During the festival, a variety of films for children and young people will be available
online at the festival platform for accredited professionals. We will also offer to them
access to specific films of our program per request.

ACTIVITIES FOR FILM PROFESSIONALS

VIRTUAL SCREENING ROOM
FOR PROFESSIONALS
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Onlinelecturesandremoteworkshopsforeducators
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ME SSAG E S

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ORGANIZING COMMITTEE

ΜΈΛΗ / MEMBERS
Μάντη Αργυροπούλου / Mandy
Argyropoulou
Στέλεχος διοίκησης / Executive
Λάζαρος Ασμής / Lazaros Asmis
Εκπαιδευτικός / Teacher
Κωνσταντία Γανδά / Constantia
Ganda
Εκπαιδευτικός ειδικής αγωγής /
Special Education teacher
Γκόλφυ Γαβριλιάδη / Golfie
Gavriliadi
Εκπαιδευτικός / Teacher
Λίνα Γιαννοπούλου/Lina
Yannopoulou
Παραγωγός Ταινιών/ Film
Producer
Σοφία Γιακμογλίδου / Sofia
Giakmoglidou
Εκπαιδευτικός / Teacher

Χρήστος Κωνσταντόπουλος /
Christos Konstantopoulos
Δημοσιογράφος / Journalist
Παντελής Παντελόγλου/Pantelis
Panteloglou
Κοινωνικός Ανθρωπολόγος/
Social Anthropologist
Μίλτος Πασχαλίδης / Miltos
Pashalidis
Μουσικοσυνθέτης &
Τραγουδιστής / Composer &
Singer
Βαγγέλης Πολίτης/Vangelis
Politis
Πρόεδρος Ιδρύματος Τοπάλη
Πανεπιστημίου Πατρών /
President of Topali Foundation of
the Univerity of Patras
Ναταλία Σπυροπούλου / Natalia
Spyropoulou
Στέλεχος διοίκησης / Executive
Γιώργος Σπύρου
Εκπαιδευτικός/Teacher
Δημήτρης Σπύρου / Dimitris
Spyrou
Σκηνοθέτης / Film director

Λητώ Θεοδοσίου / Lito
Theodosiou
Στέλεχος διοίκησης / Executive

Αθανασία Σφακιανάκη
Διαχείριση Πολιτιστικών
Πόρων/Management of Cultural
Resources

Νίκος Θεοδοσίου / Nikos
Theodosiou
Συγγραφέας-Σκηνοθέτης /
Author - Film Director

Αντώνης Χαλκιάς,
σκηνογράφος - ενδυματολόγος
/ Antonis Chalkias, set designer
- costume designer

Γιάννης Καδόγλου / Yiannis
Kadoglou
Εκπαιδευτικός / Teacher

TPIMEΛHΣ ΓPAMMATEIA
THREE-MEMBER COMMITTEE

Ελένη Κουνέλη / Eleni Kouneli
Εκπαιδευτικός / Teacher

Δημήτρης Σπύρου / Dimitris
Spyrou
Καλλιτεχνικός διευθυντής /
Artistic director

Μαρία Κουτσούκου / Maria
Koutsoukou
Εκπαιδευτικός / Teacher

Νίκος Θεοδοσίου / Nikos
Theodosiou

Καλλιτεχνικός διευθυντής
Camera Zizanio / Artistic director
of Camera Zizanio

Χρήστος Κωνσταντόπουλος /
Christos Konstantopoulos
Οργάνωση-Συντονισμός /
Organization-Coordination
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
DEPUTY ARTISTIC DIRECTOR
Παντελής Παντελόγλου /
Pantelis Panteloglou

OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Βασίλης Γιαννόπουλος / Vassilis
Giannopoulos
Αντιπεριφερειάρχης Hλείας /
Deputy Head of the Region,
Regional Unity of Ileia
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ΠΡΌΕΔΡΟΣ / PRESIDENT
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 23 ΦΕΣΤΙΒΑΛ
& 20ης CAMERA ZIZANIO
ου

STAFF OF 23 FESTIVAL & 20 CAMERA ZIZANIO
nd

ΠΑΡΑΓΩΓΉ / PRODUCTION

ΚΟΙΝΣΕΠ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΝΕΑΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ
ΓΕΝΙΚΌΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ,
ΔΗΜΌΣΙΕΣ ΣΧΈΣΕΙΣ / GENERAL
COORDINATION, PUBLIC
RELATIONS

Μάντη Αργυροπούλου / Mandy
Argiropoulou
Χρήστος Κωνσταντόπουλος/
Christos Konstantopoulos
Ναταλία Σπυροπούλου / Natalia
Spyropoulou
ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ / SECRETARIAT

S TA F F

Μαριάννα Παναγιωτάκη /
Marianna Panagiotaki
Μαρία Μαντά / Maria Manta
Αγγελική - Ειρήνη Μήτση /
Aggeliki Eirini Mitsi
ΓΡΑΦΕΊΟ ΑΜΑΛΙΆΔΑΣ / AMALIADA
OFFICE

Ευρυδίκη Γεωργοπούλου /
Eurydice Georgopoulou
Χριστίνα Παπασπυροπούλου /
Christina Papaspyropoulou
Νικολέτα Τζώρτζη / Nikoleta
Tzortzi
ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΉ ΤΑΙΝΙΏΝ
/ FILM RESEARCH AND PRESELECTION

Παντελής Παντελόγλου / Pantelis
Panteloglou
Γιώργος Σπύρου / Yorgos Spyrou
Αθανασία Σφακιανάκη /
Athanasia Sfakianaki
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΏΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ ΚΑΙ
ΑΦΙΕΡΩΜΆΤΩΝ / COMPETITION
AND TRIBUTE PROGRAM COORDINATION

Μάντη Αργυροπούλου / Mandy
Argiropoulou
Παντελής Παντελόγλου / Pantelis
Panteloglou
Γιώργος Σπύρου / Yorgos Spyrou
Αθανασία Σφακιανάκη /
Athanasia Sfakianaki
ΔΙΕΘΝΕΊΣ ΣΧΈΣΕΙΣ / INTERNATIONAL RELATIONS

Λητώ Θεοδοσίου / Lito Theodosiou
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Παντελής Παντελόγλου / Pantelis
Panteloglou
Γιώργος Σπύρου / Yorgos Spyrou
Αθανασία Σφακιανάκη /
Athanasia Sfakianaki

Λητώ Θεοδοσίου / Lito Theodosiou

Νικολέττα Γεωργακοπούλου /
Nikoletta Georgakopoulou
Ισμήνη Θεοδωροπούλου / Ismini
Theodoropoulou
Πένια Καλοφωλιά / Penia
Kalofolia
Δανάη Μαραγκουδάκη / Danai
Maragoudaki
Κωνσταντίνος Μενύχτας /
Konstantinos Menyxtas
Ρενέ Μόλχο / Rene Molho
Βιργινία Μπούτση / Virginia
Boutsi
Νίνα Μπούρη / Nina Bouri
Μαρίνα Ζβε / Marina Zve
Νίνα Ζβε / Nina Zve
Χριστίνα Παπαντώνη / Christina
Papantoni
Επαμεινώνδας Σκαρπέλης /
Epaminondas Skarpelis
Βέρα Σολωμίδη / Vera Solomidi
Φιλιππία Στρατίκη / Filippia
Stratiki
Σταυρούλα Τσιάρα / Stavroula
Tsiara
Μάνια Τσοχαταρίδου / Mania
Tsochataridou

ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΚΡΙΤΙΚΏΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΏΝ / JURY SECRETARIAT

ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΌΓΟΥ /
CATALOG TRANSLATIONS

Αδαμαντία Ζαφειροπούλου /
Adamantia Zafeiropoulou
Κώστας Πασχαλίδης / Kostas
Paschalides

Νικολέττα Γεωργακοπούλου /
Nikoletta Georgakopoulou
Ρενέ Μόλχο / Rene Molho
Νίνα Μπούρη / Nina Bouri
Νίνα Ζβε / Nina Zve
Γιώργος Σπύρου / Yorgos Spyrou
Μάνια Τσοχαταρίδου / Mania
Tsochataridou

ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ SCHOOL
CINEMA / HEAD OF SCHOOL
CINEMA WORKSHOPS

Νίκος Θεοδοσίου/Nikos
Theodosiou
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΩΝ
SCHOOL CINEMA / SCHOOL
CINEMA WORKSHOP COORDINATION

Ναταλία Σπυροπούλου / Natalia
Spyropoulou
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΆ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ/
EDUCATIONAL PROGRAMMES

Κώστας Κορρές/ Kostas Korres
Γιώργος Σπύρου/ Yorgos Spyrou
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΌΣ CAMERA ZIZANIO /
CAMERA ZIZANIO COORDINATION

ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΙΣ-ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΊ/
TRANSLATIONS-SUBTITLING

Neaniko Plano Subtitles
ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ ΤΜΉΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΎ / SUBTITLING
DEPARTMENT MANAGEMENT

Κατερίνα Ζαμπέλη / Katerina
Zampeli
ΓΡΑΜΜΑΤΕΊΑ ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΤΙΚΟΎ
ΤΜΉΜΑΤΟΣ / SUBTITLING
DEPARTMENT SECRETARIAT

Μαριάννα Παναγιωτάκη /
Marianna Panagiotaki
ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΊ ΤΑΙΝΙΏΝ /
SUBTITLING

Σπύρος Αμοιρόπουλος / Spyros
Amoiropoulos
Χριστίνα Μπατσίλα / Christina
Batsila

ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ /
TECHNICAL COORDINATOR

Χρήστος Σοφιανόπουλος /
Christos Sofianopoulos
ΤΕΧΝΙΚΌΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ /
TECHNICAL ADVISOR

Χρήστος Γαρταγάνης / Christos
Gartaganis
ΤΕΧΝΙΚΉ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΤΑΙΝΙΏΝ /
FILM MASTERING- EDITING

Κώστας Παυλίδης / Kostas
Pavlidis

ΓΡΑΦΕΊΟ ΤΎΠΟΥ / PRESS OFFICE

Φιλία Αποστολάκου / Filia
Apostolakou
Αγγέλικα Κοροβέση / Aggelika
Korovessi
ΣΠΟΤ ΚΑΙ ΤΡΈΙΛΕΡ / SPOTS &
TRAILERS

Ευάννα Βενάρδου / Evanna
Venardou
Πέλυ Μπεβούδα / Pelly Bevouda

SteFilm
Σοφιανός Σαντατσόγλου /
Sofianos Santatsoglou

WEBSITE & SOCIAL MEDIA

ΨΗΦΙΑΚΉ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ
ΠΡΟΒΟΛΏΝ / DIGITAL SCREENING
PLATFORM

Μελίνα Σιδηροπούλου / Melina
Sidiropoulou
Αλεξάνδρα Γεωργίου / Alexandra
Georgiou
Αλεξία - Γεωργία Κουφοπούλου /
Alexia Koufopoulou
Ζωή Παμπούκη / Zoe Pampouki
IT & HELP DESK

Αντώνης Κορκόντζηλας / Antonis
Korkontzilas
Νίκος Κουλοχέρας / Nikos
Koulocheras
Νίκος Θεολόγου / Nikos
Theologou
ΕΠΙΜΈΛΕΙΑ ΕΝΤΎΠΩΝ/ PRINTED
MATERIAL EDITING

Γιώργος Σπύρου / Yorgos Spyrou
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΑΦΙΣΏΝ ΚΑΙ
ΕΝΤΎΠΩΝ / POSTER AND PRINTED
MATERIAL DESIGN

Εριφύλλη Αράπογλου / Erifylli
Arapoglou
Ναταλία Σπυροπούλου / Natalia
Spyropoulou
ΣΧΕΔΙΑΣΜΌΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ / WEBSITE DESIGN
AND IMPLEMENTATION

Sociality
ΝΟΜΙΚΌΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ/ LEGAL
ADVISOR

Σέργιος Σερμπέτης/ Sergios
Serbetis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΌΣ ΣΎΜΒΟΥΛΟΣΛΟΓΙΣΤΉΡΙΟ / FINANCIAL
CONSULTANT-ACCOUNTING
OFFICE

Αγγελική Τουμπέκη- Ειρήνη
Μπλάθρα Ο.Ε. / Angeliki
Toumpeki-Eirini Blathra General
Partnership
ΜΟΥΣΙΚΉ ΣΉΜΑΤΟΣ / SPOT MUSIC

Νίκος Kυπουργός / Nikos
Kypourgos
ΦΙΛΟΤΈΧΝΗΣΗ ΒΡΑΒΕΊΩΝ / PRIZE
DESIGN

Festival Scope / Shift72
ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΏΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΏΝ ΕΚΠΟΜΠΏΝ

Γιώργος Διδυμιώτης / Yiorgos
Didimiotis
Πέλυ Μπεβούδα/ Pely Bevouda
Γιώργος Σπύρου / Yiorgos Spyrou
Νίκος Σταμπουλόπουλος /Nikos
Staboulopoulos
Αντώνης Χαλκιάς, σκηνογράφος
- ενδυματολόγος / Antonis
Chalkias, set designer - costume
designer
ΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ / PRESENTATIONS

Νάνσυ Μπούκλη/Nancy Boukli

❙❙ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ /
EDUCATIONAL
ASSOCIATES
Λάζαρος Ασμής / Lazaros Asmis
Βασίλης Βασιλειάδης / Vasilis
Vasiliadis
Γκόλφη Γαβριλιάδη / Golfie
Gavriliadi
Χριστίνα Γαϊτανίδου / Christina
Gaitanidou
Κωνσταντία Γανδά / Constantia
Ganda
Κατερίνα Γείτονα / Katerina
Geitona
Σοφία Γιακμογλίδου / Sofia
Giakmoglidou
Γιάννης Γιαννόπουλος / Yiannis
Yannopoulos
Εύα Γρηγοροπούλου / Eva
Grigoropoulou
Στέλλα Δημοπούλου/ Stella
Dimopoulou
Ευγενία Ηλιοπούλου / Eugenia
Iliopoulou
Γιάννης Καδόγλου / Yiannis
Kadoglou
Αθηνά Καρακάση / Athina
Karakasi
Ζωγραφιά Καρέκου / Zografia
Karekou

Νίκη Κατσιαδράμη / Niki Katsiadrami
Φιόνα Κότσαλη / Fiona Kotsali
Ελένη Κουνέλη / Eleni Kouneli
Μαρία Kουτσούκου / Maria
Koutsoukou
Ρεβέκα Κρεσταινίτη / Reveka
Kresteniti
Αλεξία Λιάγκουρα / Alexia
Liagkoura
Σοφία Μάλεση / Sophia Malessi
Χαράλαμπος Μπαλτάς /
Haralampos Mpaltas
Χρήστος Μπελόκας / Christos
Belokas
Μαρία Μπίρμπα / Maria Birba
Γωγώ Ξενογιαννοπούλου / Gogo
Xenogiannopoulou
Ευρυδίκη Παυλοπούλου /
Eurydice Pavlopoulou
Ολυμπία Ρεντζέλου / Olympia
Rentzelou
Αργυρώ Σαρρή / Argyro Sarri
Σπήλιος Σπηλιόπουλος / Spilios
Spiliopoulos
Μαρία Σπύρου / Maria Spyrou
Μαριφίλια Φιλοπούλου / Marifilia
Filopoulou

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μανώλης Μελισσουργός /
Manolis Melissourgos
Κώστας Παυλίδης / Kosta
Pavlidis
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΕΣ
ASSOCIATES

ASS O C IATE S

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΊ ΦΟΡΕΊΣ
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΎ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ/ EUROPEAN
CHILDREN’S FILM ASSOCIATION
• ΔΙΕΘΝΈΣ ΚΈΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΆΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ ΚΑΙ ΝΈΟΥΣ/
INTERNATIONAL CENTRE OF
FILMS FOR CHILDREN AND YOUTH
HELLENIC
• ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/ THESSALONIKI
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
• ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ
ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ/ DRAMA
SHORT FILM FESTIVAL
• ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΧΑΝΙΩΝ/ CHANIA FILM FESTIVAL
• ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΣΥΡΟΥ/ SYROS
INTERNATIONAL FILM FESTIVAL
• ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΑΙΝΙΩΝ
ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ/ ALEXANDRIA SHORT
FILM FESTIVAL
• ΠΑΙΔΙΚΟ & ΕΦΗΒΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΑΘΗΝΑΣ/ ATHENS INTERNATIONAL CHILDREN'S FILM
FESTIVAL
• CINEDOC KIDS
• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ/ HELLENIC FILM
ACADEMY
• INTERNATIONAL YOUNG
AUDIENCE FILM FESTIVAL ALE
KINO! – ΠΟΛΩΝΊΑ/ POLAND
• BARNEFILMFESTIVALEN
KRISTIANSAND INTL CHILDREN’S
FILM FESTIVAL –ΝΟΡΒΗΓΊΑ/
NORWAY
• BUFF –ΣΟΥΗΔΊΑ/ SWEDEN
• CPH PIX / BUSTER –ΔΑΝΊΑ/
DENMARK
• CINÉ-JEUNE –ΓΑΛΛΊΑ/ FRANCE
• CINEKID –ΟΛΛΑΝΔΊΑ/ NETHERLANDS
• OULU INTERNATIONAL
CHILDREN'S AND YOUTH FILM
FESTIVAL – ΦΙΝΛΑΝΔΊΑ/ FINLAND
• ZLÍN FESTIVAL / INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL FOR CHILDREN
AND YOUTH – ΤΣΕΧΊΑ/ CZECH
REPUBLIC
• SCHLINGEL INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL FOR CHILDREN AND
YOUNG AUDIENCE – ΓΕΡΜΑΝΊΑ/
GERMANY

• FESTIVAL INTERNATIONAL DU
FILM POUR ENFANTS DE
MONTRÉAL – ΚΑΝΑΔΑΣ/ CANADA
• NATIONAL FILM FESTIVAL FOR
STUDENTS – ΟΛΛΑΝΔΙΑ/
NETHERLANDS
• ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ / GREEK DIRECTORS GUILD
• ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΉΝΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΏΝ/ GREEK SOCIETY OF
CINEMATOGRAPHERS
• ΕΝΩΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ/ SCRIPTWRITERS
GUILD OF GREECE
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ/ GREEK FILM
CRITICS ASSOCIATION
• ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΛΕΣΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ/ GREEK
FEDERATION OF FILM SOCIETIES
• ΛΕΣΧΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
“ΚΙΝΗΜΑΤΟΔΡΑΣΙΣ”/ CINEMATOGRAPHY AND CULTURE CLUB
OF ALEXANDRIA “KINIMATODRASIS”
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΊ ΦΟΡΕΊΣ
• ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ/ MINISTRY OF
EDUCATION AND RELIGIOUS
AFFAIRS
–– ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ/ INSTITUTE OF
EDUCATIONAL POLICY
–– ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ
ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗ/
EDUCATIONAL TELEVISION
–– ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ/ PRIMARY AND
SECONDARY EDUCATION
SCHOOLS AND DIRECTORATES
• ΕΘΝΙΚΌ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΌ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΑΘΗΝΏΝ/
NATIONAL AND KAPODISTRIAN
UNIVERSITY OF ATHENS
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ/ UNIVERSITY OF WEST
ATTICA
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΜΗ/
IEK AKMI
• ΣΧΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ &
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ
ΣΤΑΥΡΑΚΟΥ/ HELLENIC CINEMA
AND TELEVISION SCHOOL

STAVRAKOS
• ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ ΟΜΆΔΑ «ΣΚΑΣΙΑΡΧΕΊΟ»/ PEDAGOGICAL TEAM "TO
SKASIARCHIO"
• ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ/
UNIONS AND SCIENTIFIC BODIES
OF EDUCATORS
• ΟΜΙΛΟΣ CINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ
ΕΓΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ/ "CINE-EDUCATION" - ASSOCIATION FOR
AUDIOVISUAL LITERACY
• “ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ”-ΤΟΠΙΚΟ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ/
"CINEMATIC EDUCATION" LOCAL NETWORK OF THE EAST
THESSALONIKI PRIMARY
EDUCATION DIRECTORATE
ΆΛΛΟΙ
• ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ στην ΕΛΛΑΔΑ/
DELEGATION OF THE EUROPEAN
COMMISSION IN GREECE
• ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ / THE
GREEK OMBUDSMAN/CHILDREN’S OMBUDSMAN
• ΒΟΥΛΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ/ TELEVISION
STATION OF THE HELLENIC
PARLAMENT
• NOVA
• EVENTIVAL
• FESTIVAL SCOPE
• SHIFT72
• ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ/ CITY OF
PYRGOS CULTURAL ORGANISATION
• CIAK (Interreg V-A Greece-Italy
Programme 2014-2020)
• AΡΣΙΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ/ ARSIS ASSOCIATION FOR THE SOCIAL
SUPPORT OF YOUTH
• ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ
ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/
HELLENIC THEATRE-DRAMA
EDUCATION NETWORK
• ΟΜΙΛΟΣ ΟΥΝΕΣΚΟ ΝΟΜΟΥ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ/ CLUB UNESCO
ZAKYNTHOS

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ACKNOWLEDGEMENTS

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους ευχαριστεί όλους όσοι υποστήριξαν και ενίσχυσαν τη διοργάνωση του 23ου Φεστιβάλ Ολυμπίας και της 20ης Camera Zizanio:

❙❙ Κωνσταντίνος Τασούλας, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων / Konstantinos
Tasoulas, President of the Hellenic Parliament
❙❙ Λίνα Μενδώνη, Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού / Lina Mendoni, Minister
of Culture and Sports
❙❙ Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας / Nektarios Farmakis,
Head of the Region of Western Greece
❙❙ Βασίλης Γιαννόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Hλείας / Vasilis Giannopoulos,
Deputy Head of the Region, Regional Unit of Elis
❙❙ Νίκος Κοροβέσης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού-Τουρισμού/ Nikos Korovesis,
Deputy Head of Culture-Tourism
❙❙ Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού/ Nicholas Yatromanolakis, General
Secretary of Contemporary Culture –Ministry of Culture and Sports
❙❙ Αναστασία Γκίκα, Γενική Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής/Anastasia Gkika, Secretary General of Primary,
Secondary Education and of Special Education
❙❙ Κωνσταντίνος Ζούλας, Γιώργος Γαμπρίτσος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΕΡΤ AE / Konstantinos Zoulas, Giorgos Gampritsos, President and Managing Director
ERT S.A.
❙❙ Μάρκος Χολέβας , Παντελής Μητρόπουλος, Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής
του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου / Markos Cholevas, Pantelis Mitropoulos,
President and General Director of the Greek Film Centre

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ / ACKNOWLEDGEMENTS

Olympia International Film Festival for Children and Young People thanks
everyone who assisted and supported the organization of the 23rd Olympia Film
Festival and the 20th Camera Zizanio:

❙❙ Πάνος Κουάνης, Πρόεδρος Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και
Επικοινωνίας (EKOME) A.E./ Panos Kouanis, President, National Centre of
Audiovisual Media and Communication SA
❙❙ Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα/ Giorgos Markopouliotis, Head of Representation of
European Commission in Greece
❙❙ Μαρία Συρεγγέλα, Γενική Γραμματέας Οικογενειακής Πολιτικής & Ισότητας των
Φύλων / Maria Syrengela, Secretary General for Family Policy and Gender Equality
❙❙ Γιώργος Γεωργιόπουλος, Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας / Giorgos Georgiopoulos,
Mayor of Ancient Olympia
❙❙ Γιάννης Λυμπέρης, Δήμαρχος Ήλιδας / Giannis Lymperis, Mayor of Elis
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❙❙ Τάκης Αντωνακόπουλος, Δήμαρχος Πύργου / Takis Antonakopoulos, Mayor of Pyrgos
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❙❙ Μάριος Κωστάκης, Γενικός Διευθυντής Σύγχρονου Πολιτισμού /

Marios Kostakis General Dicrector of Modern Culture
❙❙ Μαργαρίτα Αλεξομανωλάκη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Παραστατικών

Τεχνών και Κινηματογράφου του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού / Margarita Alexomanolaki, Head of Directorate of
Performing Arts and Cinema of the Ministry of Culture and Sports
❙❙ Ελένη Τουμπανάκη, Προϊσταμένη Τμήματος Κινηματογραφίας και

Οπτικοακουστικών Μέσων του Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού/Eleni Toumpanaki, Head of Department of Film and
Audiovisual Media of the Ministry of Culture and Sports
❙❙ Δώρα Χειράκη, Διευθύντρια Εκδόσεων και Εταιρικής Προβολής ΕΡΤ/

Dora Cheiraki, Director of Publications and Corporate Communication
Supervisor of ERT SA
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❙❙ Τζένη Βαφάκου, Διευθύντρια Προγράμματος ΕΡΤ/ Jenny Vafakou, Head

of Program ERT SA
❙❙ Νίκος Σίμος, Βουλή-Τηλεόραση / Nikos Simos, Television Station of

the Hellenic Parliament
❙❙ Ελευθερία Παπαγεωργίου, Γραφείο Προέδρου της Βουλής/ Eleftheria

Papageorgiou, Office of the President of the Hellenic Parliament
❙❙ Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, διοικητικά συμβούλια του

ΕΚΚ και της ΕΡΤ και δημοτικά συμβούλια Πύργου, Αρχαίας Ολυμπίας
και Ήλιδας /Regional Council of Western Greece, the boards of the
Greek Film Centre and ERT SA, and the municipal councils of Pyrgos,
Ancient Olympia and Elis
❙❙ Νοva (πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών οικιακής ψυχαγωγίας και

επικοινωνίας) για την παραχώρηση δικαιωμάτων προβολής των
ταινιών When Hitler Stole Pink Rabbit και Son- Mother / Nova (provider
of home entertainment and communications services), for the
screening rights of the films When Hitler Stole Pink Rabbit and SonMother
❙❙ Θεατρικές επιχειρήσεις Δημήτρη & Θοδωρή Μαροσούλη, για την

ευγενική παραχώρηση του θεάτρου Αθηνά, για τις τελετές έναρξης
και λήξης του Φεστιβάλ/ Dimitris and Thodoris Marosoulis theatrical
businesses for the kind bestowal of Athina theater for the opening and
closing ceremonies of the festival
❙❙ Καλλιόπη Ροδοπούλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος και Στέφανος

Τσίμπης διευθυντής ΙΕΚ ΑΚΜΗ/ Kalliopi Rodopoulou, CEO and Stefanos
Tsimpis, Director of IEK AKMI
❙❙ Σωτήρης Λαμπρόπουλος, Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης

Λυκούργου Σταυράκου / Sotiris Lambropoulos, Hellenic Cinema and
Television School «Lykourgos Stavrakos»
❙❙ Πάνος Μπίσδας, Authorwave/ Panos Bisdas, Authorwave
❙❙ Άγγελος Aργυρούλης, SteFilm/ Aggelos Argyroulis, SteFilm
❙❙ Νίκος Καβουκίδης, σκηνοθέτης / Nikos Kavoukidis, director
❙❙ Αντώνης Χαλκιάς, σκηνογράφος / Antonis Chalkias, set designer

❙❙ Κωνσταντίνος Παντζόγλου, Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Διεύθυνση

Εταιρικής Επικοινωνίας ΕΡΤ/ Konstantinos Pantzoglou, Department
of Public Relations,Directorate of Corporate Communication of ERT SA
❙❙ Κώστας Μυλωνάς, σκηνοθέτης, ΕΡΤ /Kostas Mylonas, stage director,

ERT
❙❙ Ευρωπαϊκή Ένωση Παιδικού Κινηματογράφου / European Children’s

Film Association
❙❙ Felix Vanginderhuysen, Γενικός Γραμματέας Ευρωπαϊκής Ένωσης

Παιδικού Κινηματογράφου (ECFA) / General Secretary of European
Children’s Film Association (ECFA)
❙❙ Διεθνές Κέντρο Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους / International

Center of Film for Children and Young People (CIFEJ)
❙❙ Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου/ Hellenic Film Academy
❙❙ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης/ Thessaloniki Film Festival

International Short Film Festival
❙❙ Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανιών/Chania Film Festival
❙❙ Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας/

Athens International Children's Film Festival
❙❙ Cinedoc Kids
❙❙ Σοφία

Παπαδημητρίου, Εκπαιδευτική
Papadimitriou, Educational Television

Τηλεόραση

/

Sophia

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

❙❙ Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας / Drama

❙❙ Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών / Greek Directors Guild
❙❙ Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών / Hellenic Actors Union
❙❙ Ένωση Σεναριογράφων Ελλάδος / Scriptwriters’ Guild of Greece,
❙❙ Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου / National Association

of Film Critics
❙❙ Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας / Federation of

Greek FilmClubs
❙❙ Χάρης Μικελόπουλος, πρόεδρος Δημοτικού Πολιτιστικού Οργανισμού

Πύργου / Haris Mikelopoulos, Director of Municipal Cultural
Organization of Pyrgos
❙❙ Δημήτρης

Παπαδόπουλος, Εκπαιδευτικός - Μέλος Δικτύου
Κινηματογραφική Εκπαίδευση της Διεύθυνσης ΠΕ Νομού
Θεσσαλονίκης/ Dimitris Papadopoulos, Teacher–Member of Film
Education Network of Regional Unit of Thessaloniki Prefecture

❙❙ Διονυσία Ασπρογέρακα, Εκπαιδευτικός - Μέλος Πανελλήνιου Δικτύου

για το Θέατρο στην Εκπαίδευση/ Dionisia Asprogeraka, Teacher –
Member of Panhellenic Network for Theater in Education
❙❙ Πέτρος Σπανός, Εκπαιδευτικός – Μέλος Ομίλου Cine-Εκπαίδευση/
❙❙ Έβελυν Καρακίτσου, διευθύντρια Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας

Ηλείας / Evelyn Karakitsou, director of the Department for the
Development of Regional Unit of Elis
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Petros Spanos, Teacher – Member of Cine-Education Group
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❙❙ Παναγιώτης

Γιαννάκης, διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας /Panagiotis Giannakis, director of the
Financial Service of the Regional Unit of Elis

❙❙ EΛME Hλείας / Secondary School Teachers Union of Elis, Education

and Culture Association
❙❙ Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου / Kindergarten and

Elementary School Teachers Association of Pyrgos
❙❙ Marie Bro, παραγωγός Dansk Tegnefilm / Marie Bro, producer Dansk

Tegnefilm
❙❙ Xiaojuan Zhou, Διευθύντρια Attraction Distribution/ Xiaojuan Zhou,

President Attraction Distribution
❙❙ Tamara Bos, παραγωγός BOSBROS/ Tamara Bos, producer BOSBROS
❙❙ Jannik Hastrup, δημιουργός κινουμένων σχεδίων / Jannik Hastrup,

animator
❙❙ Νίκος Κυπουργός, συνθέτης / Nikos Kypourgos, composer

ME SSAG E S

Τέλος, το Φεστιβάλ Ολυμπίας απευθύνει ξεχωριστές ευχαριστίες σε όλους
τους εθελοντές και τους φίλους του που με κάθε τρόπο βοήθησαν στην
προετοιμασία της πρωτόγνωρης φετινής διοργάνωσης.
Finally, the Olympia Film Festival would like to thank all its volunteers and
friends, who have helped in every possible way the preparation of this year’s
unprecedented edition.
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Παιδιά &
Εκπαιδευτική
Κοινότητα

edu
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www.chaniafilmfestival.com

www.inglelandi.com

ΣΙΝΕΜΑ
ΟΛΟΤΟΝ
ΧΡΟΝΟ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μεταφράσεις και υποτιτλισμοί ταινιών για κινημα
τογραφικά φεστιβάλ και άλλες διοργανώσεις από
έμπειρη μεταφραστική ομάδα
Αξιόπιστες λύσεις με σύγχρονο software και μη
χανήματα εξελιγμένης τεχνολογίας
Ευέλικτο σχήμα και χαμηλό κόστος
Υπέρτιτλοι για θεατρικές παραστάσεις
Υποτιτλισμοί για κωφούς (SDH)
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Ταινιοθήκη της Ελλάδος
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας
Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για
Παιδιά και Νέους
Πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου
Πολλά ακόμη φεστιβάλ και κινηματογραφικά
events στην Ελλάδα και την Κύπρο

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Translations and subtitling for film festivals and
similar events by an experienced translation team
Reliable solutions with the latest software and
stateoftheart equipment
Flexibility and low cost
Supertitles for theatrical performances
Subtitling for Deaf and Hard of Hearing
Thessaloniki International Film Festival
Greek Film Archive
Drama Short Film Festival
Olympia International Film Festival for Children
and Young People
European Cinema Panorama
Μany more festivals and cinema events in Greece
and Cyprus

23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους
23rd Olympia International Film Festival
for Children and Young People

20η Ευρωπαϊκή Συνάντηση Νεανικής
Οπτικοακουστικής Δημιουργίας Camera Zizanio
20th European Meeting of Young Peoples
Audiovisual Creation Camera Zizanio

ΔΙΟΡΓΆΝΩΣΗ / ORGANIZATION

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
MINISTRY of CULTURE and SPORTS

REGION OF WESTΕRN GREECE

YOUTH PLAN

OLYMPIA FILM FESTIVAL FOR
CHILDREN AND YOUNG PEOPLE
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HELLENIC PARLIAMENT
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