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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΝΕΟΙ ΚΡΙΤΙΚΟΙ” / YOUNG CRITICS WORKSHOP
Οκτώβριος / October 2020
* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ * DAILY SCHEDULE *
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ / SATURDAY, OCTOBER 10th
10.00 - 11.30 Εισαγωγική παρουσίαση – BCK (EL)
Εισαγωγική παρουσίαση – Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος (EL)
11.30 - 12.30 The beginner's guide to festival reporting – Flavia Dima (EN)
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ / SUNDAY, OCTOBER 11th
13.00 - 15.00 Μύθοι και αλήθειες για το ρόλο, τις ιδιότητες και τη χρησιμότητα του κριτικού –
Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος (EL)
15.00 - 16.00 Το μέλλον της κριτικής κινηματογράφου: από το Netflix, τον Κορονοϊό και
μετά – Κατερίνα Ανδρεάκου (EL)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ / SATURDAY, OCTOBER 17th
13.00 - 14.00 Δομώντας μια συνέντευξη, χτίζοντας μια σχέση – Γιάννης Κοντός (EL)
14.00 - 16.00 Ανάγνωση και ερμηνεία ταινιών: Περιγραφή, αξιολόγηση, ουσιαστική τεκμηρίωση
και πρόχειρες ασκήσεις πάνω σε παραδείγματα – Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος
(EL)
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ / SUNDAY, OCTOBER 18th
11.00 - 13.00 Μελέτη κριτικών, διορθώσεις και συζήτηση επί των κειμένων – Γιάννης
Καντέα-Παπαδόπουλος (EL)
*****
Επιμέλεια & συντονισμός εργαστηρίου:
Μαριάννα Καπλατζή (Balkan Can Kino), Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος
Επικοινωνία & υποστήριξη:
Φωτεινή Στεφανή (Balkan Can Kino)
Διοργάνωση:
Balkan Can Kino - 3BCKFS
www.balkan-can-kino.com
3bckfs.lab@gmail.com
balkancankino@gmail.com

BALKAN CAN KINO
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΝΕΟΙ ΚΡΙΤΙΚΟΙ” / YOUNG CRITICS WORKSHOP
Οκτώβριος / October 2020

* ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * INFO *

Γιάννης Καντέα-Παπαδόπουλος
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1994. Από τότε που
θυμάται τον εαυτό του έβλεπε ταινίες και
άκουγε μουσική, με απαραίτητα διαλείμματα
για τους αγώνες του ΠΑΟ και της Λίβερπουλ.
Ξεκίνησε να γράφει για σινεμά στο Toutέστιν
και το Reel.gr, παράλληλα διατηρούσε
ραδιοφωνική εκπομπή στον Poplie Radio και
έκανε τις πρώτες απόπειρές του πίσω από την
κάμερα σκηνοθετώντας και συμμετέχοντας σε
ταινίες μικρού μήκους. Προτού αποφοιτήσει
από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και
Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, έγινε
μέλος της ομάδας παραγωγής του φεστιβάλ
κινηματογράφου Zagoriwood. Τα τελευταία χρόνια γράφει για σινεμά στο Αθηνόραμα. Είναι μέλος
της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου.
Περιγραφή εισηγήσεων
Στο πέρας των συναντήσεων συζητάμε για τους πολλαπλούς ρόλους ενός σύγχρονου κριτικού
κινηματογράφου, εκείνου που μέσω των κειμένων του για το σινεμά κάνει πράξη την «αρμονική
συνύπαρξη πάθους και διαύγειας» (Ζαν Ντουσέ), όντας ταυτόχρονα ο άνθρωπος «που δρα ανάμεσα
στο θεατή και το διαφημιστή» (Πολίν Καέλ). Πέρα από τη λογική της αξιολόγησης ενός φιλμ, στις
συναντήσεις θα δοθεί έμφαση στην κατανόηση και την ερμηνεία μιας ταινίας, αλλά και στους
τρόπους που τα συναισθήματα και οι σκέψεις που γεννιούνται κατά τη διάρκεια της θέασης
μπορούν να μεταφραστούν στο χαρτί. Ακόμη, εξετάζονται οι διαφορετικές μορφές
κινηματογραφικής κριτικής, ο τρόπος με τον οποίο η στάση της επηρεάζει άμεσα το δημόσιο
διάλογο, αλλά και πώς οφείλει να παίρνει μέρος σε αυτόν. Το εργαστήριο απευθύνεται σε
αρχάριους αλλά και έμπειρους ενδιαφερόμενους, με μοναδική προϋπόθεση την αγάπη για το
γράψιμο και το σινεμά.
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Flavia Dima
Flavia Dima is a film critic and programmer based
in Bucharest, Romania. Her articles have been
published in international outlets such as MUBI
Notebook, Kinoscope and Reverse Shot, and the
local publications with which she collaborates
are Films in Frame and FILM MENU. She's an
alumni of Berlinale (2018) and Sarajevo (2017)
Talents, Locarno Critics Academy (2018) and the
Warsaw FIPRESCI Young critics workshop (2016),
and has presented some of her video essays at
Europalia Brussels and Balkan Can Kino. Last but
not least, she currently works as a curator for the
Bucharest International Film Festival and has presented lectures in various workshops for young
cinephiles.
The beginner's guide to festival reporting
How does one begin to report on film festivals in an industry that seems overwhelmingly opaque and
exploitative to young critics? What are the opportunities for young critics who wish to discover
international film festivals? And how do festivals even work like in the first place? In this presentation,
we will concentrate on the key elements that build up a festival - from it's structure and internal
processes to its curatorial angles - and the ways in which they can be covered from the perspective
of a young film critic. Last but not least, the question will be asked - has the pandemic changed
festivals and criticism? And if so, how?
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Κατερίνα Ανδρεάκου
Μεγάλωσε στον Πειραιά και το σινεμά έγινε ο πρώτος και
παντοτινός της έρωτας. Διετέλεσε μέλος του γραφείου
τύπου του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ Αθηνών, «Νύχτες
Πρεμιέρας», για δύο χρόνια, ξεκινώντας ταυτόχρονα να
δουλεύει και ως κριτικός κινηματογράφου για το περιοδικό
ΣΙΝΕΜΑ, στο οποίο παρέμεινε για επτά χρόνια, ενώ
συνεργάστηκε και με περιοδικά όπως Αθηνόραμα, ΤV
Zάπινγκ, Sonik, κλπ. Έχει πτυχίο Αγγλικής Λογοτεχνίας από
το Κολέγιο Goldsmiths του Λονδίνου και Μεταπτυχιακό
στην Ιστορία του Φιλμ και Οπτικών Media από το Κολέγιο
Birkbeck του Λονδίνου. Από το 2007 ζει μόνιμα στο Λονδίνο
και έχει συνεργαστεί με περιοδικά όπως το Sight & Sound.
Το 2016 ήταν υπεύθυνη τύπου και δημοσίων σχέσεων για
το ντοκιμαντέρ «The Seasons in Quincy: Four Portraits of
John Berger», συν-σκηνοθετημένο από την Τίλντα Σουίντον, το οποίο έκανε παγκόσμια πρεμιέρα
στο Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ έχει διατελέσει και διευθύντρια/υπεύθυνη προγράμματος για δυο
κινηματογραφικές λέσχες, το Birkbeck Film Society και το Sydenham Film Club. Εξακολουθεί να
γράφει κινηματογραφικές κριτικές για ελληνικές ιστοσελίδες, πιο πρόσφατα για το freecinema.gr.
Το μέλλον της κριτικής κινηματογράφου: από το Netflix, τον Κορονοϊό και μετά
Η λεπτή κόκκινη γραμμή που διαρκώς μετακινείται, αλλοιώνοντας και μετακινώντας τα σύνορα και
τους καθορισμούς του σινεμά στον 21ο αιώνα, θέτει αναρίθμητα και αναπόφευκτα ερωτήματα για
την ουσία, την ταυτότητα, τον προορισμό και το γενικότερο μέλλον του κινηματογράφου και, κατ’
επέκταση, της κριτικής του. Υπάρχει πρακτική βιωσιμότητα του επαγγέλματος σε ένα διαρκώς
εξελισσόμενο κινηματογραφικό τοπίο; Και αν ναι, ποιές θα μπορούσαν να είναι οι εκφάνσεις του;
Περισσότερα τα ερωτήματα από τις απαντήσεις, σε μια σύντομη απόπειρα να αναγνωρίσουμε τα
προβλήματα και τις συνεχώς νεοεμφανιζόμενες προκλήσεις, και να πειραματιστούμε έστω και με
υποθετικές αποκρίσεις για την αμφίβολη, μα όχι απαραίτητα πεσιμιστική, μελλοντική πορεία της
κριτικής κινηματογράφου.
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Γιάννης Κοντός
Ανήσυχος άνθρωπος, που προσπαθεί να ζει, να
ανακαλύπτει, να συνομιλεί, να ταξιδεύει, να
δημοσιογραφεί, να φωτογραφίζει και να
λειτουργεί πολιτικά με κυμαινόμενη -και
πάντως αμφίβολη- επιτυχία.
Απόφοιτος του Τμήματος ΕΜΜΕ Παν/μίου
Αθηνών, κάτοχος Μεταπτυχιακού στην
Επικοινωνία στο ίδιο Τμήμα και στην Ιστορία
του Κινηματογράφου & των Οπτικών Μέσων
στο Κολέγιο Birkbeck, Πανεπιστήμιο του
Λονδίνου.
Συντάκτης του site πόλη Κ, συνεργάτης του
περιοδικού Yusra, δημιουργός και διαχειριστής του προσωπικού μπλογκ Εναντιοδρομίες.
Δομώντας μια συνέντευξη, χτίζοντας μια σχέση
Συνέντευξη, συνομιλία, συζήτηση: ομοιότητες και διαφορές. Η ειλικρίνεια των προσωπικών
κινήτρων της επιλογής και η αρχική προσέγγιση του συνομιλητή/της συνομιλήτριας.
Η αναγκαιότητα εξοικείωσης με το έργο του/της, αλλά και η γοητεία του αιφνιδιασμού και της
έκπληξης. Η σημασία και οι περιορισμοί του (εκάστοτε) πλαισίου, της συγκυρίας, του τρόπου, του
χώρου.
Η επικοινωνιακή «προθέρμανση». Η υπέρβαση της αμηχανίας και των σιωπών και η χρήση τους
προς όφελος της διαδικασίας.
Αυτά -και άλλα- θα επιχειρήσουμε να εξερευνήσουμε από κοινού, μην ξεχνώντας ότι κάθε
συνέντευξη, όπως άλλωστε και κάθε ανθρώπινη σχέση, είναι διαφορετική- και δυνητικά
ανεπανάληπτη.
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