
 
 

Ελληνικό Animation στο Λουξεµβούργο  
µε τον Ιορδάνη Ανανιάδη 

(13-21 Νοεµβρίου 2010) 
 

Οργάνωση: Ελληνική Κινηµατογραφική Λέσχη και Θεατρική Εταιρεία Λουξεµβούργου,  
µε την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου και της Association Luxembourg-Chypre αsbl 

 

 
Προβολές ελληνικών ταινιών 
στον κινηµατογράφο Utopia (αίθουσα 3) 

Τρίτη 16 Νοεµβρίου στις 19.30 και 
Τετάρτη 17 Νοεµβρίου στις 21.30 

Ο Ιορδάνης Ανανιάδης θα είναι παρών για συζήτηση µε το κοινό. 
 

Θα προβληθούν οι ταινίες 
 

του Ιορδάνη Ανανιάδη 

Ο Κύκλος, 5' -Ελληνικά (χωρίς διαλόγους) 
Αδάµ, 11' Αγγλικά 

Εµείς οι Έλληνες, 8' (αγγλικά) 
Η τρύπα, 7' (ελληνικά) 

Overground - Η τρύπα 2,  10' 50''(ελληνικά) 
Μην πετάξεις τίποτα, 7' (ελληνικά) 

12.410 +1 τριαντάφυλλα- 14'  (ελληνικά) 

άλλων δηµιουργών 

Περίπατος του Στράτου Στασινού 5' , (γαλλικά)  
Του Κολυµβητή του Στράτου Στασινού, 15' (γαλλικά)  
Τζιτζίκι και µυρµήγκι, του Αλέκου Παπαδάτου, 3' (γαλλικά)  
Mirror Stage (35mm)του Σπύρου Σιάκα -9' (χωρίς διαλόγους)  
Star System του Σπύρου Σιάκα -5' ελληνικά   
Τι θα γίνεις όταν µεγαλώσεις  
της Ναταλίας Κωστοπούλου  6' 20'', (γαλλικά)  

 
 
 
 

Εργαστήριο παραγωγής ταινίας 
κινουµένου σχεδίου 

 
 

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ελληνόφωνους και αγγλόφωνους 
ενήλικες και παιδιά γυµνασίου. 

Με την καθοδήγηση του Ιορδάνη Ανανιάδη, ενός από τους εµπειρότερους 
Έλληνες δηµιουργούς και δασκάλους κλασικού κινουµένου σχεδίου, 

οι συµµετέχοντες θα δηµιουργήσουν µία ταινία εµψύχωσης µικρού µήκους 
και θα έρθουν σε επαφή µε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής της, 

από το σενάριο και το στόριµπορντ 
µέχρι το σχέδιο και την κινηµατογράφηση. 

 
Το εργαστήριο θα έχει διάρκεια περίπου 25 ώρες,  
θα πραγµατοποιηθεί σε δύο συνεχόµενα Σαββατοκύριακα,  
13+14 και 20+21 Νοεµβρίου 2010  
στην αίθουσα του Syndicat d'initiative στο Niederaven  
(απέναντι από την εκκλησία του Hostert, στη γωνία  Rue principale και Rue de la gare). 
 

Η εγγραφή κοστίζει 100 ευρώ.  
Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να ενηµερώσουν για το ενδιαφέρον τους  

το αργότερο µέχρι τις 8 Νοεµβρίου  
ώστε να εξασφαλιστεί ο απαραίτητος εξοπλισµός και τα υλικά για το σχέδιο.  

 
Πληροφορίες-εγγραφές Σπύρος Πηλός (spyridon.pilos@ec.europa.eu). 
 

mailto:spyridon.pilos@ec.europa.eu


 
 
Ο Ιορδάνης Ανανιάδης είναι µια από αυτές τις παράξενες υπάρξεις των 
κινουµενάδων, όπου βιώνουν την τέχνη τους ταυτόχρονα ως σκιτσογράφοι και 
ως κινηµατογραφιστές. Με σπουδές στη ζωγραφική, στη διακόσµηση και στη 
διαφήµιση, ασχολείται µε το κινούµενο σχέδιο από την παιδική του ηλικία. Ίσως 
το «µικρόβιο» των ταινιών να το κληρονόµησε και από τον Μικρασιάτη πατέρα 
του, όπου αγαπούσε πολύ τον κινηµατογράφο. Παρακινηµένος και από την 
ευχέρεια του στο σχέδιο, ο Ιορδάνης άρχισε να παθιάζεται και να πειραµατίζεται 
µε τα κινούµενα σχέδια. Επιρροές από τις Ντισνεϊκές υπερπαραγωγές, από τα 
σκίτσα του περιοδικού Mad, αλλά και από τους κορυφαίους καρτουνίστες του 
πρώην ανατολικού µπλόκ. 
 

Γέννηµα θρέµµα Θεσσαλονικιός ο Ιορδάνης, εκεί ξεκίνησε να φτιάχνει το 1966, τα πρώτα διαφηµιστικά 
φιλµάκια κινουµένων σχεδίων. Παράλληλα, άρχισε να υλοποιεί και την πρώτη του ταινιούλα «Πανδαισία», 
µε θέµα σατιρικά εµπνευσµένο από την Ελληνική Μυθολογία . Η δεκάλεπτη «Πανδαισία» παίχτηκε το 1971 
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης όπου και βραβεύτηκε ως πρωτοεµφανιζόµενος σκηνοθέτης και δηµιουργός 
κινουµένων σχεδίων.  
 
Το 1972 κατεβαίνει στην Αθήνα για ν’ αρχίσει έναν νέο αγώνα δηµιουργίας κι επιβίωσης. ∆ουλεύει για 
διαφηµιστικές εταιρίες και ταυτόχρονα υλοποιεί µε πείσµα και υποµονή, τις κεφάτες ιδέες του. Ξεκινά µια 
ταινία 30 λεπτών που δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε λόγω των επαγγελµατικών του υποχρεώσεων.  
 
Η συνέχεια έρχεται το 1979 µε τον «Ζάχο τον Μαζόχα» τον αποτυχηµένο αυτόχειρα, όπου εκτός από το 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, παίζεται µ' επιτυχία και στην Verona της Ιταλίας. Το 1981 παρουσιάζει τον 
«Κύκλο», την ιστορία του ...ανθρώπου όπου από παιδί µέχρι την ενηλικίωσή του, εγκλωβίζεται σε ρόλους 
και καταναγκασµούς όπως η εκπαίδευση, οι κοινωνικές συµπεριφορές και η πολιτική, τις περισσότερες 
φορές , ερήµην του. Με την ιδιαίτερη σάτιρά του, ο «κύκλος» καταφέρνει να κερδίσει στο Φεστιβάλ της 
γενέτειρας, όχι µόνο το βραβείο καλύτερης ταινίας µικρού µήκους αλλά και τα βραβεία των κριτικών, το 
βραβείο χωρών µελών της ΕΟΚ και το κρατικό βραβείο.  
 
Το 1983 εµφανίζεται η πρώτη «Τρύπα»! Επίσης 
πολυβραβευµένη: Ξανά πρώτο βραβείο καλύτερης ταινίας 
µικρού µήκους, βραβείο κριτικών, βραβείο χωρών µελών της 
ΕΟΚ, κρατικό βραβείο, αλλά και βραβείο στο διεθνές 
φεστιβάλ του Bilbao της Ισπανίας και διεθνή προβολή σε 
πολλά φεστιβάλ κινουµένων ανά τον κόσµο.  
 
Ο «Αδάµ» (12 λεπτά) είναι µια άλλη σπαρταριστή ταινιούλα 
που είδε το φως της προβολής το 1986 και κερδίζει µε τη 
σειρά της το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, το 
βραβείο χωρών µελών της ΕΟΚ αλλά και το βραβείο 
καλύτερης παραγωγής των τελευταίων 3 χρόνων στη Lucca 
της Ιταλίας και επίσηµη συµµετοχή στο φεστιβάλ του 
Βερολίνου. Επόµενη δηµιουργία το «Εµείς οι Έλληνες», ταινία 
8 λεπτών όπου προβάλλεται και βραβεύεται το 1996 στο 
φεστιβάλ της ∆ράµας µε τιµητική διάκριση χωρίς όµως 
χρηµατικό έπαθλο (για µια τόσο επίπονη δουλειά) και ο 
Ανανιάδης αποχωρώντας, σκίζει το βραβείο!  
 
Και να που φτάνουµε το 2002 µε την υποστήριξη του 
Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου στην «Τρύπα νούµερο 2 
- Overground ». Η Τρύπα 2 προβλήθηκε το 2003 στο δεύτερο 
φεστιβάλ Κινουµένου Σχεδίου στην Αθηναΐδα, στα πλαίσια 
ενός ευρύτερου αφιερώµατος για το σύνολο της δουλειάς του 
Ανανιάδη. Και οι Τρύπες δεν σταµατούν εδώ.» 
 
Το 2005 ο Ιορδάνης έφτιαξε την Τρύπα νούµερο 3 µε τίτλο «Μην πετάξεις τίποτα» ενώ το 2009 
ολοκλήρωσε την ταινία «12410 και ένα τριαντάφυλλα» που αγγίζει µ’ ένα πρωτότυπο τρόπο τα γεγονότα 
του Πολυτεχνείου-1973, µε αφετηρία τη σηµερινή εποχή και µε τίτλο.  
 
Ο Ανανιάδης δεν κρατάει την τέχνη του και τα µυστικά τερτίπια της, για τα ντουβάρια του εργαστηρίου της 
οδού Μπόταση. ∆ίδαξε κινούµενο σχέδιο για δέκα χρόνια στη σχολή σκίτσου «Ορνεράκης». 
 
 

Το µεγαλύτερο µέρος αυτού του κειµένου προέρχεται από το άρθρο  
«Ο άνθρωπος που φτιάχνει ...τρύπες» του Soloup  

που δηµοσιεύθηκε στο περιοδικό Ως3 (http://www.os3.gr/)  


