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* ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ * DAILY SCHEDULE *
ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ / SATURDAY, OCTOBER 10th
13.00 - 13.30 Εισαγωγική παρουσίαση εργαστηρίου – BCK (EL)
13.30 - 15.00 The beginner's guide to film curatorship – Flavia Dima (EN)
ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ / SUNDAY, OCTOBER 11th
11.00 - 12.30 Κινηματογραφικά αρχεία: Από την επιμέλεια στη φροντίδα
– Γκέλυ Μαδεμλή (EL)
ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ / SATURDAY, OCTOBER 17th
10.00 - 11.00 How archives teach us curating – Ingo Starz & Konstantinos
Kardakaris (EN)
11.00 - 12.30 The Free Zone Experience: On curating the Human Rights Film
Festival – Branka Pavlović (EN)
ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ / SUNDAY, OCTOBER 18th
13.30 - 15.00 Διασχίζοντας
τη Χαμένη
Λεωφόρο
του
Ελληνικού
Σινεμά.
Προγραμματισμός και επιμέλεια μιας ιδιότυπης κινηματογραφικής
λέσχης ή πώς να κάνεις ιστορία κινηματογράφου στην πράξη
– Αλέξης Αλεξίου & Αφροδίτη Νικολαΐδου (EL)
15.00 - 16.00 Προγραμματισμός
ταινιών
και
επιμέλεια
κινηματογραφικών
προγραμμάτων στο πλαίσιο ενός αυτοοργανωμένου, συλλογικού
κινηματογραφικού εγχειρήματος – Μαριάννα Καπλατζή, BCK (EL)
*****
Επιμέλεια & συντονισμός εργαστηρίου:
Μαριάννα Καπλατζή (Balkan Can Kino)
Επικοινωνία & υποστήριξη:
Φωτεινή Στεφανή (Balkan Can Kino)
Διοργάνωση:
Balkan Can Kino - 3BCKFS
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* ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ * INFO *

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 film curatorship
So, you've made it - you've landed your first programming gig at a festival or a film club. Where
do you go from here? In this class, we will discuss the most important aspects of curatorship
within a festival and outside of it, considering how to work around (and subvert) the concept
of competition and competitiveness, while considering the impact of curatorship on critical
discourse and the conceptions of contemporary cinema and cinematic canons alike. Passing
though techniques and structures to different typologies of events, this crash course on
curatorship will try to also ask itself what the future entails for the profession, in a postpandemic society.
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Γκέλυ Μαδεμλή
Η Γκέλυ Μαδεμλή (1982) είναι υποψήφια διδάκτορας στο
Amsterdam School of Cultural Analysis του Πανεπιστημίου
του Άμστερνταμ, óπου εκπονεί την έρευνά της για την έννοια
της κρίσης σε διαφορετικές εκφράσεις της ελληνικής
κινηματογραφικής κληρονομιάς. Άρθρα της έχουν
δημοσιευτεί σε διεθνή (peer-reviewed) επιστημονικά
περιοδικά και συλλογικούς τóμους, ενώ επίσης έχει εργαστεί
ως δημοσιογράφος για τον ελληνικó έντυπο και διαδικτυακó
περιοδικó τύπο. Απó το 2003 συνεργάζεται με το Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης σε διάφορα πóστα, μεταξύ
άλλων και ως βοηθός προγράμματος (2009-2010) και
συντονίστρια, κειμενογράφος και επιμελήτρια ύλης των
ετήσιων εκδόσεων του Φεστιβάλ (2012-σήμερα). Απó το
2017 είναι μέλος της ομάδας προγράμματος του Διεθνούς
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου (SIFF). Έχει επιμεληθεί
κινηματογραφικά προγράμματα για χώρους όπως το LIMA (lima.nl), η ΟΤ301 (ot301.nl) και η Ταινιοθήκη της Βραζιλίας (Mostra de Cinema Grego). Είναι
επίσης μέλος της εκδοτικής ομάδας της επιστημονικής επιθεώρησης FilmIcon : Journal of
Greek Film Studies. [*photo credit: Μυρτώ Τζίμα / Myrto Tzima]
Κινηματογραφικά αρχεία: Από την επιμέλεια στη φροντίδα
Πώς προσεγγίζουν οι νέοι επιμελητές ένα κινηματογραφικό αρχείο, τόσο στη θεωρία όσο και
στην πράξη; Πώς αντιλαμβανόμαστε στην ψηφιακή εποχή το οικοσύστημα κάθε
οργανωμένης συλλογής οπτικοακουστικού υλικού; Πώς μετακινούμαστε από την εμπειρία
του χρήστη στη διεύρυνση του δημόσιου χώρου; Πώς μπορεί η διαχείριση μιας αχανούς
δεξαμενής αναπαραστάσεων να οδηγήσει στην κριτική αντιμετώπιση των δομών και της
λειτουργίας κάθε αρχειακού σχηματισμού; Έχοντας ως αφετηρία τα παραπάνω ερωτήματα,
η εισήγηση θα εξετάσει τι συνιστά κινηματογραφικό γεγονός στην εποχή της πανδημίας,
κατά τη διάρκεια της οποίας διαφορετικοί οργανισμοί και φορείς «άνοιξαν» τα αρχεία τους
μέσω του διαδικτύου. Έτσι, αποσκοπεί στο να ενθαρρύνει τη συλλογική σκέψη γύρω από την
κυριολεκτική έννοια του επιμελητή: ενός ατόμου που φροντίζει με επιμονή και
συστηματικότητα μια κατάσταση που συχνά επιδέχεται αλλαγή, βελτίωση ή θεραπεία.
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Ingo Starz
Ingo Starz was born in Heilbronn/Germany and
lives in Athens. He studied art history,
archaeology and history in Wurzburg, Freiburg
and Basel. He supervised a private art
collection and archive in Switzerland (19962004) and did research in the fields of visual
arts, theatre and sound at the Zurich University
of the Arts (2008-2013). He has edited
numerous articles and audio books
("Theaterstimmen", "Schiller", "Max Frisch.
Nicht weise werden, zornig bleiben" et al.) and
curated exhibitions on fine arts and literature for instance "Anna Blume meets Zuckmayer. Poets in original recordings 1901-2004"
(2005/06, together with Stefan Bertschi) and "Poets on the apparatus. Literature meets Film,
Radio and Internet" (2009), both shows commissioned by the Museum Strauhof in Zurich.
Between 2010 and 2012, he realized together with Senad Halilbasic the radio feature
"Burning Memory. The dead books of Sarajevo" (WDR/RBB 2012) and the book anthology
"Library Sarajevo. Literary Surveying of a City" (Drava/Zoro 2012). Konstantinos Kardakaris
and he curated programs with experimental and artist films for the fair Art Athina and the
National Museum of Contemporary Art (EMST) in Athens. They presented the program
"Transitions - European cinema and the change of 1989" at the Tirana International Film
Festival 2019. He is currently preparing a program on Swiss film for the Athens Avant Garde
Film Festival 2020.
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Konstantinos Kardakaris
Konstantinos Kardakaris was born in Athens. He
studied Cinema and he is currently enrolled in
the Directing Department of the Drama School
of the National Theater of Greece. Recently, he
was selected for a full scholarship from the
National Centre of Audiovisual Media and
Communication (EKOME) to attend a program
in Nu Boyana Film Studios in Sofia. He has
worked as an assistant theater director in
Athens & Epidaurus Festival and in the National
Theater of Greece, he participated in “Transmedia Labworks” of the Greek National Opera
and he has composed music for television and cinema productions. Last year he curated the
program “Transitions” of the 17th Tirana International Film Festival and in 2017 the program
“Focus on Belgium” for the National Contemporary Art Museum (EMST). The same year he
was the Greek Ambassador of the LUX European Film Prize and he was selected in the Jury
team of the Venice Days award of the 74th Venice International Film Festival. His last short
film “Oxytocin” premiered at the Competition Programme of the Athens International Film
Festival 2019.
How archives teach us curating
One could say visiting and using archives shape our way of thinking. At least it tells us about
how to structure material and to contextualise it. An archive produces history and it starts in
the present. Ingo Starz and Konstantinos Kardakaris will talk to young curators about a
`historical` approach to film programming. They will show and comment on a work process
that led to last year's contribution to the Tirana International Film Festival. By presenting
different material and sorting it, they develop an interdisciplinary thinking of how to curate
a program about an event of recent European history. It becomes a playful action.

BALKAN CAN KINO
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΝΕΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ” / “YOUNG CURATORS” WORKSHOP
Οκτώβριος / October 2020

Branka Pavlović
Editor and video artist. She graduated Film and TV Editing
at the Faculty of Dramatic Arts in Belgrade and MA Kunst
im Kontext at the University of Arts in Berlin (UdK Berlin).
She works as an editor, video artist and art outreach
educator for documentary film, theatre and projects
dealing with the culture of memory and (video)
performance. She currently works as an educator for the
use of film and digital media at the Center for Digital
Systems (CeDiS) at the Freie Universtät in Berlin, Germany.
She has been the co-selector and artistic director of the
Free Zone Belgrade Human Rights Film Festival since 2009.
She lives and works in Berlin and Belgrade.
The Free Zone Experience - On curating the Human Rights FF
In my presentation I will present the activities of the Slobodna Zona / Free Zone Film Festival
in Belgrade, one of the most important human rights film festivals in south-eastern Europe.
Founded in 2005, the festival opened space for debate, promotion, re-thinking and
understanding of current human rights and related issues, social phenomena and problems
in the world and the Balkan region. I will discuss the concept of the festival, it’s program
segments and the decisions that we make in the process. Our festival encourages its audience
to rethink their values, prejudices and sharing of responsibility within the social and cultural
context they/we live in.
I’ll also share some dilemmas and strategies of programming the human rights film festival
and introduce our next edition in context of online vs. live edition.
On average, Free Zone FF screens 30 to 40 feature fiction and documentary films that do make
a difference on a local level. It is a part of a broader initiative that continues throughout the
year and includes a festival tour (40 cities in Serbia) and educational programs (Free Zone
Junior, Teacher and Student Manual for using Film as Supplementary Teaching Tool in Civic
Education in Elementary and High-schools).
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Αλέξης Αλεξίου
Σπούδασε Φυσική και Κινηματογράφο. Σκηνοθέτησε 4 ταινίες
μικρού μήκους (Τούγκο Τούγκο 1998, Ο Κλαρκ Κεντ Είναι ο
Σούπερμαν! 2000, Με Θυμάσαι; 2001, Αριστείδης ο Αλόπεκας
2003) πριν την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, ΙΣΤΟΡΙΑ 52
(2008), η οποία προβλήθηκε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του
φεστιβάλ του Ρότερνταμ, και σε περισσότερα από 40 διεθνή
φεστιβάλ, ανάμεσά τους το Τορόντο και το διεθνές φεστιβάλ
φανταστικού κινηματογράφου του Sitges όπου κέρδισε το
βραβείο σεναρίου.
Η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του, ΤΕΤΑΡΤΗ 04:45 (2015),
συμμετείχε στο διαγωνιστικό πρόγραμμα του φεστιβάλ της
Tribeca και, μεταξύ άλλων, στα φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι και του Λονδίνου. Η ταινία
τιμήθηκε με 9 βραβεία από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων
καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας.

Αφροδίτη Νικολαΐδου
Η Αφροδίτη Νικολαΐδου είναι επίκουρη
καθηγήτρια στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του
Πανεπιστημίου της Αθήνας και διδάσκει
κινηματογραφική και τηλεοπτική παραγωγή. Έχει
ολοκληρώσει μεταδιδακτορική έρευνα στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο (υπότροφος ΙΚΥ). Έχει
γράψει άρθρα για θέματα που αφορούν τον
ελληνικό κινηματογράφο, τη σχέση πόλης και
κινηματογράφου και το ντοκιμαντέρ. Τελευταία
επιμελήθηκε με την Άννα Πούπου την έκδοση Η
Χαμένη Λεωφόρος του Ελληνικού Σινεμά (εκδ. Νεφέλη). Από το 2003 ως το 2007 ήταν
συντονίστρια του ελληνικού προγράμματος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
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Διασχίζοντας τη Χαμένη Λεωφόρο του Ελληνικού Σινεμά: προγραμματισμός και
επιμέλεια μιας ιδιότυπης κινηματογραφικής λέσχης
ή
πώς να κάνεις ιστορία κινηματογράφου στην πράξη
Πώς συνδέεται η θεωρία και η ιστορία του κινηματογράφου με την επιμέλεια
κινηματογραφικών προγραμμάτων; Πώς ο προγραμματισμός σχετίζεται με την
κινηματογραφική παραγωγή, την πολιτιστική επικοινωνία και την τεχνολογία; Πώς ένα
πρόγραμμα σαν τη Χαμένη Λεωφόρου του Ελληνικού Σινεμά θέτει ζητήματα που σχετίζονται
με την κινηματογραφική μας κληρονομιά, τα δικαιώματα, την προώθηση
και τη σινεφιλία;
Σε αυτή την παρουσίαση θα μιλήσουμε για το πώς ξεκίνησε, πήρε μορφή και τελικά
οργανώθηκε η Χαμένη Λεωφόρος του Ελληνικού Σινεμά. Η σειρά προβολών ξεκίνησε ως
πρωτοβουλία της Ένωσης Σκηνοθετών–Παραγωγών Ελληνικού Κινηματογράφου (ΕΣΠΕΚ) και
υλοποιήθηκε από τους Ελίνα Ψύκου, Γιάννη Βεσλεμέ, Αλέξη Αλεξίου και Αφροδίτη
Νικολαΐδου. Η πρώτη χρονιά εγκαινιάστηκε τη χειμερινή σεζόν 2016-2017 με τέσσερις
ταινίες τον μήνα, που συνοδεύτηκαν από συζητήσεις, παρουσιάσεις, παραγωγή καινούριου
προωθητικού υλικού και ντοκιμαντέρ, αλλά και μεταμεσονύχτιες προβολές και πάρτι στον
κινηματογράφο Άστορ. Το 1ο αφιέρωμα κάλυπτε τριάντα χρόνια, δίνοντας έμφαση στις
δεκαετίες του ‘60, ‘70 και ‘80, προβάλλοντας αρχικά τριάντα πέντε ταινίες σε φιλμ 35 χλστ.
Μέχρι σήμερα έχουν προβληθεί περισσότερες από 100 ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους.
Ένα παράλληλο πρότζεκτ της χαμένης λεωφόρου είναι η συμβολή της στην εύρεση σπάνιων,
δυσεύρετων ή και χαμένων ταινιών και στην ψηφιακή αποκατάσταση των κατεστραμμένων
υλικών όποτε αυτό είναι εφικτό.
Η Χαμένη Λεωφόρος του Ελληνικού Σινεμά είναι μια πρόταση για αναθεώρηση της ιστορίας
του ελληνικού κινηματογράφου, της έννοιας του auteur, μια πρόταση για να ξανασκεφτούμε
τις διακειμενικές σχέσεις των ταινιών αλλά και για τις τακτικές επιμέλειας και επικοινωνίας
του ελληνικού κινηματογράφου.
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Μαριάννα Καπλατζή
Από το 2006 δραστηριοποιούμαι στον χώρο της διοργάνωσης
κινηματογραφικών εκδηλώσεων, έχοντας συνεργαστεί με
σημαντικά φεστιβάλ, θεσμικούς και ανεξάρτητους φορείς,
πρωτοβουλίες και εγχειρήματα στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές
χώρες (Ινστιτούτο Οπτικοακουστικών Μέσων, Ταινιοθήκη της
Ελλάδος, Filmmuseum Potsdam, Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης, κ.ά.) Τα τελευταία χρόνια, είμαι μέλος του
συλλογικού κινηματογραφικού εγχειρήματος Balkan Can Kino,
έχοντας επιμεληθεί και συν-επιμεληθεί πολλά προγράμματα και
δράσεις στην Αθήνα, την Ελλάδα και το εξωτερικό (Berlin Critics’
Week, 2 Sides Short FF Izmir). Ερευνητικά και επαγγελματικά με
ενδιαφέρει η σχέση δημόσιας σφαίρας και κινηματογράφου και η
επαναπροσέγγιση του κινηματογράφου ως ιδιαίτερης κοινωνικο-πολιτιστικής εμπειρίας και
καλλιτεχνικού αγαθού. Παράλληλα, ασχολούμαι επαγγελματικά με τη μετάφραση και την
επιμέλεια κειμένων, με γλώσσες εργασίας τα ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά.
Προγραμματισμός ταινιών και επιμέλεια κινηματογραφικών προγραμμάτων στο πλαίσιο
ενός αυτοοργανωμένου, συλλογικού κινηματογραφικού εγχειρήματος.
Μια αναδρομή στις δράσεις και την επιμέλεια προγραμμάτων του Balkan Can Kino, μέσα από
την προσωπική εμπειρία μελών-επιμελητών της ομάδας. Η προσπάθεια δημιουργίας ενός
εναλλακτικού δικτύου υποστήριξης και προβολής νέων και ανεξάρτητων έργων, δημιουργών
και εγχειρημάτων. Μια νέα αναδυόμενη μορφή σινεφιλίας.
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