
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
H εποχή μας χαρακτηρίζεται από την ανάδειξη της εικόνας σε κυρίαρχο μέσο μετάδοσης 
μηνυμάτων αλλά και μέσο προσωπικής δημιουργικής έκφρασης. Είναι λοιπόν αναγκαία η 
κριτική προσέγγιση στις οπτικές πληροφορίες που μας κατακλύζουν καθημερινά και η γνώση 
των δυνατοτήτων που σου προσφέρει το μέσο για προσωπικές αναζητήσεις. Το 
Κινηματογραφικό Εργαστήρι του Δήμου Ζωγράφου στοχεύει στην προσφορά βασικών 
γνώσεων πάνω στη κινηματογραφική γλώσσα και στη δημιουργική έκφραση των 
συμμετεχόντων μέσα από τις πολυποίκιλες δυνατότητες έκφρασης που μπορεί να προσφέρει 
η σύγχρονη τεχνολογία της εικόνας. 

Η κινούμενη εικόνα περιλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα εφαρμογών, από την απλή καταγραφή 
και επεξεργασία video για ιδιωτική χρήση, τον κινηματογράφο και τη μυθοπλασία, μέχρι και 
την χρήση της ως καλλιτεχνικό εκφραστικό μέσο με την μορφή, video art, installation, κ.α.  

Στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν τα στάδια δημιουργίας μιας 
κινηματογραφικής ταινίας, από την ιδέα και την κατάλληλη προεργασία έως την 
οπτικοποίηση και την τελική της μορφή, με έμφαση στην αισθητική της αξία. 

Η δομή του προγράμματος θα περιλαμβάνει 6 άξονες: 

1. Ιστορική αναδρομή του μέσου. Η κινηματογραφική αφήγηση: μια ιστορία με εικόνες 
& ήχους 
Δομή και συγγραφή σεναρίου, Τεχνικές αφήγησης, Μη-αφηγηματικός κινηματογράφος, 
Κινηματογράφος και πραγματικότητα: το ντοκιμαντέρ 

 
2. Το κινηματογραφικό κάδρο. 

Αναλογίες και σύνθεση του κάδρου.  
 
3. Εικαστικά εργαλεία και τεχνικές. Χτίζοντας το χρόνο 

Η γωνία λήψης, Το βάθος πεδίου, Η προοπτική, Ο φωτισμός, Πλάνο και σκηνή, 
Ντεκουπάζ, Στόριμπορντ (storyboard) 

 
4. Ο ήχος 

Ενδο-αφηγηματικός και εξω-αφηγηματικός ήχος, Η απόδοση του ακουστικού χώρου, Η 
μουσική. 

 
5. Το μοντάζ  

Μέσα από την χρήση του κορυφαίου προγράμματος επεξεργασίας video, Adobe 
Premiere οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με την “σύνθεση” της κινούμενης 
εικόνας, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της και τις εκφραστικές δυνατότητες που προσφέρει  
 

6. Δημιουργία οπτικοακουστικού έργου 
Τελικός στόχος του εργαστηρίου είναι η δημιουργία πειραματικής ταινίας ή ταινίας 
μικρού μήκους από τους συμμετέχοντες, είτε ομαδικά, είτε ατομικά. 

 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε οποιονδήποτε μαγεύεται από τον κόσμο της κινούμενης 
εικόνας και θέλει να κάνει τα πρώτα του βήματα για την κατανόησή του. Για τη συμμετοχή 
δεν απαιτείται προηγούμενη γνώση και εμπειρία στο αντικείμενο ή σε λογισμικά 
προγράμματα επεξεργασίας εικόνας και video 



ΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΡΟΣ BIO 
 
Σπουδές στις εικαστικές τέχνες και στις νέες τεχνολογίες με εξειδίκευση στο Video 
Art και στις πολυμεσικές εφαρμογές (Ecole Nationale Superieure des Beaux Arts, 
Paris). Ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού προγράμματος «Σχεδιασμός Φωτισμού – 
Πολυμέσα MA» του ΕΑΠ. Διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Εφαρμοσμένες 
Πολιτικές και Τεχνικές Προστασίας Περιβάλλοντος» (ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. – ΕΠΚ) 
σχεδιασμό φωτισμού στον δομημένο χώρο. Επίσης έχει διδάξει το μάθημα 
“Διδακτική της Τέχνης με χρήση νέων τεχνολογιών” σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα της 
Μαρασλείου Παιδαγωγικής Ακαδημίας (Πανεπιστημίου Αθηνών) καθώς και στις 
θεραπευτικές κοινότητες εφήβων “ΕΞΑΝΤΑΣ” και ενηλίκων “ΔΙΑΒΑΣΗ” του Κέντρου 
Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.). Έχει οργανώσει πολλά εργαστήρια 
κινηματογράφου και οπτικοακουστικών τεχνών σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 
Εργάζεται ως καθηγητής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το 2005. Έχει 
συμμετάσχει, διακριθεί και βραβευθεί σε πολλά φεστιβάλ σε Ελλάδα και εξωτερικό. 


