
    KinoDoK Résistances 2016 

Ένα ελληνο-γαλλικό εργαστήρι δημιουργίας ταινιών 

 

    Ο σύλλογος  Caméra au poing εδρεύει στην πόλη  Foix του Ariège στη νότια Γαλλία. 

Μεταξύ άλλων προτείνει σ’ένα ευρύ κοινό, «workshops» και εργαστήρια δημιουργίας ταινιών 

ντοκυμαντέρ και ηχητικών συνθέσεων.  

   Ο σύλλογος δραστηριοποιείται και συνεργάζεται επι πολλών ετών, με την ομάδα 

διοργάνωσης του κινηματογραφικού φεστιβάλ  «Résistance» που εδρεύει επίσης στο Foix. 

Για την επόμενη έκδοση του φεστιβάλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως και τις 16 

Ιουλίου του 2016, έχει προγαμματισθεί ένα «γεωγραφικό ZOOM» στον ελληνικό 

κινηματογράφο. Καθ’όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα προβληθούν ελληνικές ταινίες και 

ντοκυμαντέρ με την πιθανή παρουσία των σκηνοθετών και παραγόντων. 

 

    Σε αυτό το πλαίσιο, ο σύλλογος «Caméra au poing» προτείνει ένα εργαστήρι δημιουργίας 

ταινιών ελληνο-γαλλικής συνεργασίας κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ «Résistances» (10 

ημέρες).  

Η δομή του εργαστηρίου είναι αυτή ενός «KinoDoΚ». 

 

Τι είναι το «KinoDoΚ» ; 

    Η βασική αρχή του θεσμού είναι η δημιουργία ταινιών σε περιορισμένο χρόνο, σε 

συνεργασία με μια ομάδα ανθρώπων που δεν γνωρίζονται απραίτητα μεταξύ τους, 

επωφελούμενοι της ποικιλότητας και της πληθώρας των ικανοτήτων του καθενός.  

Μια πολιτική και πολιτισμική ανταλλαγή στην πράξη ! 

    Το «σλόγκαν» του ΚΙΝΟ είναι : «Δημιούργησε με το τίποτα, κάνε ακόμη περισσότερα με 

τα λίγα, αλλά δράσε τώρα».  

    Η ιδιαιτερότητα στην περίπτωση μας είναι ότι ζητάμε από τους συμμετέχοντες να 

δημιουργήσουν ένα ντοκυμαντέρ (με την ευρύτερη έννοια) και όχι μια ταινία μυθοπλασίας. 



Η οργάνωση του ελληνο-γαλλικού ΚinoDoΚ  

    Η δημιουργία ταινιών μικρού μήκους θα πραγματοποιηθεί σε δύο ανεξάρτητες μεταξύ τους 

φάσεις (2 ταινίες): μια σε περίοδο τεσσάρων ημερών και μια πιο σύντομη σε  χρόνο 48 ωρών.  

Σε κάθε φάση η οργάνωση παραμένει ίδια και έχει ως εξής : 

1) Συνέλευση παραγωγής: οι συμμετέχοντες συστήνονται, προτείνουν θέματα ταινιών 

προς δημιουργία και σχηματίζουν μικρές ομάδες σύμφωνα με τις επιθυμίες και τις 

ανάγκες τους.  

2) Δημιουργία ταινιών: οι σχηματιζόμενες ομάδες γυρίζουν την ταινία συνεχίζοντας με 

το μοντάζ. Οι συμμετέχοντες χρησιμοποιούν τον δικό τους εξοπλισμό και μπορούν 

επίσης να δανειστούν από το σύλλογο «Caméra au poing». Μια αίθουσα, στο χώρο του 

φεστιβάλ, βρίσκεται στη διάθεση όλων κατά τη διάρκεια της ημέρας. Κατά τη διάρκεια 

της νύχτας μια δεύτερη αίθουσα παραμένει ανοιχτή στο camping του φεστιβάλ.  

3) H προβολή (υποτιτλισμένη) : στο τέλος κάθε φάσης, οι ταινίες που δημιουργήθηκαν 

προβάλλονται στο πρόγραμμα του φεστιβάλ. 

Ποιός έχει το δικαίωμα συμμετοχής ; 

    Φυσικά πρόσωπα (ομιλώντες ή/και κωφάλαλοι) επαγγελματίες του κινηματογράφου ή/και 

αρχάριοι που κινητοποιούνται από μια τέτοια πρωτοβουλία.  

    Το εργαστήρι είναι ανοιχτό σε 10 κάτοικους Γαλλίας και 10 κάτοικους Ελλάδας 

ανεξαρτήτου καταγωγής. Η ηλικία τους περιορίζεται μεταξύ 18 και 30 ετών 

(συμπεριλαμβανομένων). 

Πόσο κοστίζει ; 

    Το εργαστήρι είναι δωρεάν για όλους τους συμμετέχοντες. Τα έξοδα μεταφοράς, η 

διατροφή και η φιλοξενία είναι επίσης δωρεάν. (Δείτε την αίτηση εγγραφής για 

περισσότερες πληροφορίες) 

    Όλοι οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ένα δωρεάν γενικό εισιτήριο για την παρακολούθηση του 

συνόλου των ταινιών που προβάλλονται στο φεστιβάλ.  Επίσης έχουν πρόσβαση σε τρία 

ποτά/αναψυκτικά ανά ημέρα. 

Για την χρηματοδότηση του εργαστηρίου ο σύλλογος «Caméra au poing» συνθέτει ένα φάκελο 

με τα απαραίτητα έγγραφα, απευθυνόμενος προς την ευρωπαϊκή ένωση : 



Πρόγραμμα Erasmus+ και ανταλλαγής νέων.  

Εγγραφείτε τώρα συμπληρώνοντας τη φόρμα εγγραφής και αποστέλλοντας email με θέμα 

«Εγγραφή ΚΙΝΟ» στις διευθύνσεις που ακολουθούν. 

Η επιλογή των ενδιαφερόμενων πραγματοποιείται με σειρά προτεραιότητας εγγραφής. 

Για οποιαδήποτε περεταίρω πληροφορία μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Ημερομηνία τελευταίας εγγραφής : 15 Ιουνίου 2016 

- Εγγραφές για κάτοικους Ελλάδας: Ηλίας (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά) : iliosatos@gmail.com 

                                                          Δημήτρης (ελληνικά, αγγλικά) : tsosmiles@yahoo.com 

 

- Εγγραφές για κάτοικους Γαλλίας : Chloé (γαλλικά, αγγλικά) :  chloe.jacquemoud@hotmail.fr  

 


