Η Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων
ο ∆ήµος Χανίων, η ΚΕΠΕ∆ΗΧ – ΚΑΜ
η εφηµερίδα Χανιώτικα Νέα
η Λέσχη Φωτογραφίας και Κινηµατογράφου Χανίων
η Πολιτιστική Εταιρεία Κρήτης και η Πυξίδα της Πόλης
έχουν την χαρά να σας προσκαλέσουν
την Κυριακή 21 Νοεµβρίου 2012 στις 19:00
στα εγκαίνια της δράσης

«Εικόνες από Επαγγέλµατα και ∆ραστηριότητες
που Χάνονται ΙΙ»
140 φωτογραφικές,
24 κινηµατογραφικές καταγραφές
και µια σειρά από παράλληλες δράσεις συναντιούνται µε
φόντο τα επαγγέλµατα στο χρόνο…
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου, Ενετικό Λιµάνι Χανίων

21 Οκτωβρίου έως 04 Νοεµβρίου 2012
Καθηµερινά

9–2 το πρωί και 6-9 το απόγευµα

Η δράση υλοποιείται µε την υποστήριξη της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών
και Εµπόρων Νοµού Χανίων, Του Εµποροβιοµηχανικού Επιµελητήριου Χανίων, του
Μουσείο Τυπογραφίας των Χανιώτικων Νέων, της Πολιτιστικής Εταιρείας
Επιχειρηµατιών Βορείου Ελλάδος, του
Πολιτιστικού
Ιδρύµατος Τράπεζας
Πειραιώς, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, του Μουσείου Κινηµατογράφου
Θεσσαλονίκης και της Equvus Production

Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

Επίσης έχουν την χαρά να σας προσκαλέσουν στις παράλληλες
εκδηλώσεις της δράσης
Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012, ώρα 19:00, Μεγάλο Αρσενάλι
∆ουλειές µε Φούντες
Παρουσίαση του βιβλίου «∆ουλειές Φούντες» της ιστορικού κινηµατογράφου και
∆ρ.Κινηµατογραφικών Σπουδών του ΑΠΘ Αγγελικής Μυλωνάκη για την ιστορία της
επιχειρηµατικότητας στον παλιό ελληνικό κινηµατογράφο. Η παρουσίαση πλαισιώνεται
από την προβολή µιας ταινίας 28΄που συνοδεύει την έκδοση και δίνει ανάγλυφα µε
αποσπάσµατα από τον ελληνικό κινηµατογράφο τις «∆ουλειές µε Φούντες».
∆ευτέρα 29 Οκτωβρίου 2012, ώρα 19:00 , Μεγάλο Αρσενάλι
Ο κύκλος της κλωστής
Αφήγηση παραµυθιών, µουσικές και τραγούδια που διαπραγµατεύονται την τέχνη της
ύφανσης.Από την πρώτη ύλη στην κλωστή και από την κλωστή στο πανί, οι συµµετέχοντες θα
παρακολουθήσουν και θα βιώσουν το συναρπαστικό ταξίδι µιας κλωστής. µε την Μαρία
Τσουκνάκη, αφηγήτρια-εικαστικό και τον Άλκη Πασχαλίδη, µουσικό, εµψυχωτή
Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2012, ώρα 18:00, Μουσείο Τυπογραφίας
«Αφηγήσεις από το χθες»
Παράλληλη εκδήλωση που διοργανώνει το µουσείο τυπογραφίας της εφηµερίδας
"Χανιώτικα νέα". Η εκδήλωση είναι αφιερωµένη στους ανθρώπους που βρίσκονται
πίσω από τις εικόνες των παλιών επαγγελµάτων, στις αναµνήσεις τους και τη σχέση που
είχαν αναπτύξει µε το αντικείµενο της δουλειάς τους.
Εστιάζοντας στην παραδοσιακή τυπογραφία και βιβλιοδεσία, κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης θα πραγµατοποιηθούν εργαστήρια και επιδείξεις.
Το ταξίδι στο χρόνο θα ολοκληρωθεί µε την προβολή της µικρού µήκους ταινίας του
Ανδρέα Σιαδήµα "Κινητά στοιχεία".
Σάββατο 3 Νοεµβρίου 2012, ώρα 10:00 ,Μεγάλο Αρσενάλι
«Ο ρόλος των παραδοσιακών επαγγελµάτων στο νέο τοπίο»
Ηµερίδα για την εµπειρία και την χρησιµότητας της καταγραφής αλλά και την
ανίχνευση µε την συνδροµή τοπικών φορέων, αρχών, επιστηµόνων αλλά και
επαγγελµατιών των προοπτικών των επαγγελµάτων στο σηµερινό τοπίο.

Επαγγέλµατα και Επαγγελµατίες στον Κινηµατογραφικό Φακό
Καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης θα προβάλλεται ένα κινηµατογραφικό αφιέρωµα στον
κόσµο των επαγγελµάτων. Για δεκατέσσερις ηµέρες καθηµερινά 7 – 8 το απόγευµα 24
ταινίες καταγραφής δίνουν την εικόνα όπως καταγράφεται από 17 σκηνοθέτες σε
διαφορετικό βάθος χρόνου.

