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Είναι ένας κύκλος σεµιναρίων που θα εστιάσουν στην δηµιουργική
διαδικασία µεταξύ της σύλληψης µιας ιδέας και στην τελική της µετατροπή
σε οπτικοακουστικό έργο. Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στις πρακτικές
µεθόδους που χρειάζεται να γνωρίζει ένας δηµιουργός, για να δηµιουργεί
περιεχόµενο στις βασικές δοµικές µονάδες µιας κινηµατογραφικής ταινίας.
(Πλάνα, σκηνές, σεκάνς). Θα παρουσιασθούν πρακτικές εφαρµογές από
την µελέτη, την προετοιµασία και την παρουσίαση της ταινίας στους
δηµιουργικούς συντελεστές, µέχρι και την εφαρµογή τους στο γύρισµα και
στα τελικά στάδια της παραγωγής. Επίσης θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση µε
πρακτική εξάσκηση, σε οπτικοακουστικά µηνύµατα µικρής διάρκειας, όπως
µηνύµατα κοινωνικού περιεχοµένου και διαφηµιστικά. 

 
Κατά την διάρκεια του σεµιναρίου θα  δίδονται στους σπουδαστές,
ασκήσεις που θα πρέπει να παρουσιάσουν στην επόµενη συνάντηση,
καθώς και να ολοκληρώσουν µια ταινία ενός λεπτού, η οποία θα
µπορεί να γυρισθεί µε µια οποιαδήποτε κάµερα ακόµη και µε απλό
κινητό.
 
Το σεµινάριο απευθύνεται σε νέους επαγγελµατίες σκηνοθέτες,
διευθυντές φωτογραφίας και art directors, καθώς και σε απόφοιτους,
δευτεροετείς και τριτοετείς σπουδαστές  αυτών των ειδικοτήτων.
 
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις λήψης και
µοντάζ, έστω και µε φορητές συσκευές. Το κάθε σεµινάριο θα είναι 
 3ωρης διάρκειας, και θα χωρίζεται σε  δυο µέρη. Στο πρώτο µέρος θα
γίνεται διάλεξη από τον εισηγητή και  τους καλεσµένους του, στο
δεύτερο θα γίνεται η παρουσίαση πρακτικών παραδειγµάτων των
ασκήσεων των φοιτητών και θα γίνεται συζήτηση στην θεµατική του
σεµιναρίου.

Οι εισηγήσεις και οι διαλέξεις θα γίνονται από τον Τάσο Μπουλµέτη
αλλά θα υπάρξουν και καλεσµένοι επαγγελµατίες από διάφορους
κλάδους.
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να µεταφράζουν τις ιδέες τους στην
οπτικοακουστική γλώσσα.

να αναζητούν και να βρίσκουν µέσα από έρευνα την
προσωπική τους σφραγίδα στην ιστορία που θέλουν
να πουν.

να χρησιµοποιούν δηµιουργικά τους διάφορους
φακούς για να δηµιουργήσουν production value.

να αξιοποιούν αφηγηµατικά τις νέες τεχνολογίες
(drones, gimbals ειδικοί φακοί κ.λ.π.)

να αναλύουν µια σκηνή και να δουλεύουν στις
πρόβες µε τους ηθοποιούς, να δουλεύουν µε µη
επαγγελµατίες ηθοποιούς (παιδιά-ηλικιωµένους και
extras.)

να ανταπεξέλθουν στα διάφορα απρόοπτα και τις
δυσκολίες ενός γυρίσµατος έχοντας πάντα
εναλλακτικές.

να εµβαθύνουν στον κόσµο του post production και
την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας καθώς και να
ενηµερωθούν για τα διάφορα λογισµικά που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή
οπτικοακουστικού έργου.

να µυηθούν στην τέχνη και στην τεχνική των
διαφηµιστικών ταινιών.

να αναλύουν διεξοδικά µια κινηµατογραφική ταινία
είδους.
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Α μέρος:
Ας γνωριστούµε µεταξύ µας.
Παρουσίαση σεµιναρίου.
Διάλεξη: Begin with an Image:
Τι περιέχει η πρώτη «εικόνα» ενός κινηµατογραφικού έργου.

Εισαγωγή στην ανάλυση σεναρίου και σκηνής.
Επισκόπηση του οπτικοακουστικού στυλ ενός δηµιουργού.
Μέθοδοι και πηγές έρευνας για την εδραίωση του στυλ ενός έργου.
Επιλέγοντας δηµιουργικούς συνεργάτες. 

Αναζητώντας την προσωπική σας υπογραφή.
Σύµβολα-Μεταφορές στην εικόνα.
Story Boards-Moodboards.
Βοηθητικές πηγές για σενάριο.
Χρήσιµα software.

Εισαγωγή στον κόσμο της διαφήμισης.
Hard and Soft sell διαφήµιση.
Το δηµιουργικό, η επικοινωνία, η παραγωγή.
Τι ακριβώς πουλάει µια διαφήµιση;
Η Αριστοτελική δοµή στην διαφήµιση.

Δουλεύοντας με ηθοποιούς.
Casting και πρόβες.
- Τι ζητάµε από τους ηθοποιούς στην προεργασία του ρόλου.
- Η πρώτη ανάγνωση, η πρώτη πρόβα.
Σκηνοθετώντας παιδιά, ηλικιωµένους και ερασιτέχνες.
- Τα µυστικά των x-tras.
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
Κινηµατογράφηση ενός προΐόντος.
Κινηµατογράφηση συνεντεύξεων/talking heads/foreground/background.
Δηµιουργικές κινηµατογράφησης µε ευρυγώνιο, τηλεφακό και ειδικούς
φακούς.

POST PRODUCTION ΕΙΔΙΚΑ ΕΦΦΕ ΚΑΙ CGI
Pre-visualization.
Διάφανα και αδιάφανα ειδικά εφέ.
Προετοιµασία των ειδικών εφέ.
Χρήση αρχειακού υλικού.

DOCUDRAMA AND DOCUFICTION
Case study: “1968”
Αρχεία και Έρευνα.
Η µνήµη φέρνει εµπόδια και συγκρούσεις.
Αναζητώντας τον συνδετικό κρίκο στην αφήγηση.
Μετουσιώνοντας πραγµατικά γεγονότα σε ιστορίες.

Θεωρητική και πρακτική ανάλυση µιας ταινίας είδους.
Το Ψυχολογικό θρίλερ.
Πως ο σκηνοθέτης κάνει χρήση διάφορων οπτικών και δραµατουργικών
τεχνικών για να πει την ιστορία του.

Παρουσίαση των τελικών ταινιών και συζήτηση εφ’ όλης της ύλης.
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ΤΑΣΟΣ ΜΠΟΥΛΜΕΤΗΣ
ΣΚΗΝΟΘΕΤΗΣ / ΣΕΝΑΡΙΟΓΡΑΦΟΣ / ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

 
www.boulmetis.gr

Ο Τάσος Μπουλµέτης γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ήρθε στην
Ελλάδα το 1964. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και Σκηνοθεσία
και Παραγωγή Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης στο Πανεπιστήµιο της
Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες (UCLA) µε υποτροφία του Ιδρύµατος Ωνάση.
Εργάστηκε ακαδηµαϊκά ως βοηθός καθηγητού στο ίδιο Πανεπιστήµιο και µετά
την επιστροφή του στην Ελλάδα εργάστηκε ως ελεύθερος σκηνοθέτης και
παραγωγός σε τηλεοπτικές εκποµπές.

Είναι παραγωγός, σεναριογράφος και σκηνοθέτης της µεγάλου µήκους ταινίας
«ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΟΝΕΙΡΩΝ», η οποία απέσπασε συνολικά 8 βραβεία στην Ελλάδα και
το Χρυσό Βραβείο Ταινιών του Φανταστικού Κινηµατογράφου στο Φεστιβάλ του
Χιούστον. Από το 1988 σκηνοθετεί διαφηµιστικές ταινίες για την Ελλάδα και το
εξωτερικό. Η «ΠΟΛΙΤΙΚΗ κουζίνα» η δεύτερη µεγάλου µήκους ταινία του,
απέσπασε 8 κρατικά βραβεία και το βραβείου κοινού στο φεστιβάλ
Θεσσαλονίκης του 2003 καθώς επίσης και έκανε ρεκόρ εισιτηρίων ξεπερνώντας
τα 1.600.000 εισιτήρια στην Ελλάδα ενώ έχει προβληθεί σε 45 χώρες στο
εξωτερικό.

Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Καλιφόρνια στο Λος
Αντζελες, έχει δώσει σεµινάρια και master classes σε διάφορα 
πανεπιστήµια, και έχει διδάξει µαθήµατα εφηρµοσµένης σκηνοθεσίας σε 
ιδιωτικά κολλέγια στην Ελλάδα. Το 2010 εκλέχτηκε πρώτος πρόεδρος της 
Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου και είναι µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ακαδηµίας Κινηµατογράφου. Ο “ΝΟΤΙΑΣ”, η τρίτη του ταινία µεγάλου µήκους 
είναι µια ιστορία ενηλικίωσης την εποχή της µεταπολίτευσης, ενώ το 
"1968" είναι ένα δραµατοποιηµένο ντοκιµαντέρ για τον µυθικό τελικό στο 
µπάσκετ που έγινε στο Καλλιµάρµαρο Στάδιο στις 4 Απριλίου του 68 όπου η 
προσφυγική ΑΕΚ κέρδισε την µυθική Σλαβια Πράγας µε 89-82. Ήταν το πρώτο 
διεθνές τρόπαιο που κατέκτησε ελληνική οµάδα σε συλλογικό επίπεδο.
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Πληροφορίες - εγγραφές:
New York College

Λεωφ. Βασ. Αµαλίας 38, Σύνταγµα-10558
Τηλ.: 210-3225961, website: www.nyc.gr

 
 
 
 
 
 

Υπεύθυνη ενηµέρωσης ενδιαφεροµένων:
Φιλίτσα Αρβανίτη

e-mail: farvaniti@nyc.gr
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