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Ένα πρωτοποριακό εγχείρημα
στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο
του Πανεπιστημίου Πατρών:

Ταυτόχρονη ψηφιακή μετάδοση (live streaming project)
του 13ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης
«Εικόνες του 21ου Αιώνα»
15-18 Μαρτίου 2011
Α. Το ηεσνολογικό εγσείπημα
Σν Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο ζε ζπλεξγαζία κε ην Εξγαζηήξην
Ηιεθηξαθνπζηηθήο θαη Σειενπηηθώλ πζηεκάησλ ηεο Πνιπηερληθήο ρνιήο ηνπ
Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (ΑΠΘ) εθαξκόδνπλ γηα πξώηε ρξνληά
θέηνο έλα πξσηνπνξηαθό εγρείξεκα, κε ζηόρν ηελ πνιηηηζηηθή απνθέληξσζε ηνπ
Φεζηηβάι ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Σαηλίεο, παξνπζηάζεηο ζθελνζεηώλ, ηειεηέο,
εθδειώζεηο, εθπαηδεπηηθά νπηηθναθνπζηηθά πξνγξάκκαηα θαη έλα κεγάιν θάζκα
δξαζηεξηνηήησλ πνπ δηνξγαλώλεη ην Φεζηηβάι, ζα εμαπισζνύλ ζε 4 διαθοπεηικέρ
πόλειρ ζηην Ελλάδα και ηην Κύππο (Κέπκςπα, Ρέθςμνο, Πάηπα, Λεςκωζία) κέζσ
ηνπ παλεπηζηεκηαθνύ δηθηύνπ GRNET, δίλνληαο έηζι ηη δςναηόηηηα ζε κάθε θίλο
ηος νηοκιμανηέπ να ηο παπακολοςθήζει σωπίρ να σπειαζηεί να επιζκεθθεί ηη
Θεζζαλονίκη.
Η λέα απηή πξσηνβνπιία ηνπ Φεζηηβάι θαη ηνπ Εξγαζηεξίνπ, αποηελεί παγκόζμια
καινοηομία, θαζώο για ππώηη θοπά ένα διεθνέρ Φεζηιβάλ Νηοκιμανηέπ θα
μεηαδοθεί ηαςηόσπονα ζε άλλα γεωγπαθικά ζημεία σάπη ζηιρ νέερ ηεσνολογίερ,
γεγνλόο πνπ ζα ζπκβάιεη ελεξγά ζηελ επξεία πξνβνιή θαη δηάδνζε ηνπ ληνθηκαληέξ
σο θηλεκαηνγξαθηθνύ είδνπο, ηελ απμαλόκελε επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζεαηώλ γηα ηηο
ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο θαη ηηο ζεκαηηθέο ηνπο, θέξλνληαο ζην επίθεληξν ην πξαγκαηηθό
ελδηαθέξνλ ηνπ είδνπο ηνπ ληνθηκαληέξ: ηνλ άλζξσπν.
Η επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ηνπ εγρεηξήκαηνο, ζηε δσληαλή κεηάδνζε κέξνπο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηνπ θεζηηβάι (live streaming), ζα γίλεη από ην Εξγαζηήξην Ηιεθηξαθνπζηηθήο θαη Σειενπηηθώλ πζηεκάησλ ηνπ ΑΠΘ, ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ
ρώξν ηνπ ήρνπ θαη ηεο εηθόλαο από ην 1980. ην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ
πξνγξάκκαηνο «Μεηάδνζε πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν θαη κέζσ
δηαδηθηύνπ» / «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο (ΕΚ ΚηΠ θαη ΕΠΕΑΕΚ), ην εξγαζηήξην
θαη ε νκάδα αζρνιείηαη κε ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ ρώξν ηεο δσληαλήο – live
streaming κεηάδνζεο νπηηθό-αθνπζηηθνύ πιηθνύ πςειήο επθξίλεηαο. Παξάδεηγκα
απηώλ θαη ε πξσηνπνξηαθή Δηαδηθηπαθή Παγθόζκηα Μεηάδνζε ζεηξάο ζπλαπιηώλ
ηεο Philadelphia Orchestra κέζσ ηνπ Εζληθνύ Δηθηύνπ Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο
(ΕΔΕΣ) / internet 2, ζην ΑΠΘ θαη ην Μέγαξν Μνπζηθήο Θεζζαινλίθεο, γηα ηηο
νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ξνκπνηηθέο θάκεξεο πςειήο επθξίλεηαο θαη ζύζηεκα
πεξηθεξηθνύ ήρνπ πξνηύπνπ Dolby Digital AC-3.

Σν πξόγξακκα ηεο ηαπηόρξνλεο κεηάδνζεο ζην πλεδξηαθό & Πνιηηηζηηθό Κέληξν
ζα πινπνηεζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Ομάδα Τεσνολογίαρ Ήσος και Ακοςζηικήρ
ηνπ Σκήκαηνο Ηιεθηξνιόγσλ Μεραληθώλ θαη Σ/Τ (Εξγαζηήξην Ελζύξκαηεο
Σειεπηθνηλσλίαο) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.
Οη πξνβνιέο ζα θηινμελεζνύλ ζην κηθξό ακθηζέαηξν ηνπ ΠΚ, θαζεκεξηλά από ηελ
Σξίηε έσο ηελ Παξαζθεπή, 15-18 Μαξηίνπ 2010.
Ώπα έναπξηρ: 20.00.
Η είζοδορ είναι ελεύθεπη για ηο κοινό.

Β. Τα νηοκιμανηέπ
Σν 13ν Φεζηηβάι Νηνθηκαληέξ Θεζζαινλίθεο πξαγκαηνπνηεί αθηέξσκα ζην έξγν ηνπ
ζπνπδαίνπ νπθξαλνύ δεκηνπξγνύ εξγθέη Λνδλίηζα, ν νπνίνο ζα παξαβξεζεί ζηε
δηνξγάλσζε, αιιά θαη ζην έξγν ηεο πνιπβξαβεπκέλεο ηζέραο ληνθηκαληεξίζηξηαο
Υειέλα Σξεζηίθνβα. Παξάιιεια, θαη ελ όςεη ηεο δηνξγάλσζεο ησλ Παγθόζκησλ
Αγώλσλ Special Olympics 2011, πξαγκαηνπνηεί αθηέξσκα κε ηίηιν «Έτσι είμαι –
Ανατρέποντας προκαταλήψεις», κε ληνθηκαληέξ πνπ αλαδεηθλύνπλ ηελ μερσξηζηή
πξαγκαηηθόηεηα ησλ αηόκσλ κε αλαπηπμηαθέο θαη λνεηηθέο δπζιεηηνπξγίεο.
Επηπιένλ, ην ειιεληθό ηκήκα ηεο δηνξγάλσζεο πξαγκαηνπνηεί αθηέξσκα ζηελ
Κπξηαθή Μάιακα, κηα δεκηνπξγό πνπ έρεη ραξάμεη ζην ληνθηκαληέξ ηηο δηθέο ηεο
δηαδξνκέο. Σέινο, ζεκαληηθή ζέζε ζην πξόγξακκα ηνπ 13νπ ΦΝΘ θαηέρεη ην
αθηέξσκα ζηε Μέζε Αλαηνιή, κε ηαηλίεο πνπ ζθηαγξαθνύλ ηελ ηδηαίηεξε
θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο θαη κε επίθεληξν θνηλσλίεο ζε αλαβξαζκό θαη κέξε πνπ
ζπληαξάζζνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε.
ην ΠΚ ζα πξνβιεζνύλ έμη ληνθηκαληέξ (δύν μέλεο θαη 4 ειιεληθέο παξαγσγέο), σο
εμήο:
Τρίτη 15/3/11:
«Sweeτ canary»(Καναπίνι μος γλςκό) (89΄) ηνπ Roy Sher
Σν ζπλαξπαζηηθό κνπζηθό ηαμίδη ηξηώλ λέσλ κνπζηθώλ απ’ ηελ Ειιάδα, ηελ Σνπξθία
θαη ην Ιζξαήι, πνπ αθνινπζεί ηα κνπζηθά βήκαηα ηεο θνξπθαίαο ηξαγνπδίζηξηαο ηνπ
ξεκπέηηθνπ Ρόδαο Εζθελάδη
Τετάρτη 16/3/11: (2 ταινίες)
«Μόνο οι λέξειρ σςνεσίζοςν»(53΄) ηεο Καιιηόπεο Λεγάθε
52 ζακώλεο ηνπ κπαξ «Dasein» ζηα Εμάξρεηα εμνκνινγνύληαη πξνζσπηθέο ηνπο
ηζηνξίεο.
«The Road to Here»(55΄) ηνπ Λεπηέξε Φπιαθηνύ
Η ηζηνξία κηαο 50ρξνλεο κε δηδαθηνξηθό ζηελ ςπρνινγία, αζιήηξηαο,
καξαζσλνδξόκνπ θαη ζύκαηνο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο, πνπ ζηελ εθεβεία
ηεο έραζε ηελ αθνή ηεο θαη ηελ επαλέθηεζε κόιηο ην 2008, θαη ε νπνία έηξεμε ηελ
δηαδξνκή ηνπ Κιαζηθνύ Μαξαζσλίνπ Αζελώλ.
Πέμπτη 17/3/11:

-«The Tillman story»(95΄) ηνπ Amir Bar-Lev
Σν 2002, ν Παη Σίικαλ εγθαηέιεηςε ηελ θαξηέξα ηνπ ζην επαγγεικαηηθό ακεξηθάληθν
πνδόζθαηξν γηα λα θαηαηαγεί ζηηο εηδηθέο δπλάκεηο ησλ ΗΠΑ. Απηόκαηα
κεηαηξάπεθε ζε ζύκβνιν παηξησηηζκνύ. Όκσο ε αιήζεηα γηα ηνλ Παη Σίικαλ είλαη
πνιύ πην ζύλζεηε –θαη ηειηθά πνιύ πην εξσηθή– απ’ ηελ θαξηθαηνύξα πνπ
δεκηνύξγεζαλ ηα ΜΜΕ.
Παρασκεσή 18/3/11: (2 ταινίες)
-«Greek crisis explained»(3΄) ηεο Οκάδαο Nomint
Η νπηηθή γσλία ηεο Νomint, πνπ εηδηθεύεηαη ζην ρώξν ηνπ motion design, ζρεηηθά κε
ηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή θξίζε.
-«Ππώτη Ύλη» ηνπ Υξήζηνπ Καξαθέπειε
Η θαηαγξαθή ηνπ κόρζνπ ηξηώλ Roma απ’ ηελ Αιβαλία, δύν Ιλδώλ, ελόο Σνύξθνπ θη
ελόο κόλν Έιιελα-αλάκεζά ηνπο θη έλα παηδί-, πνπ αλαθπθιώλνπλ ηα κέηαιια κηαο
νιόθιεξεο ρώξαο, κέζα ζηνλ θπζηθό θύθιν ησλ επνρώλ θαη κέζα ζηνλ θξελήξε
θύθιν ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο.
Πιεξνθνξίεο ζηε γξακκαηεία ηνπ πλεδξηαθνύ & Πνιηηηζηηθνύ Κέληξνπ:
2610-993.999, confer@upatras.gr
Αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηαηλίεο κπνξείηε λα βξείηε
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΠΚ: http://www.confer.upatras.gr/events.php

Πάτρα, 8 Μαρτίοσ 2011
Από τη Γραμματεία τοσ ΣΠΚ

