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KANONIΣMOΣ

H ∆ιεθνής Συνάντηση Aρχαιολογικής Tαινίας του Mεσογειακού Xώρου – AΓΩN, διεξάγεται κάθε δύο
χρόνια και οργανώνεται από την αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία AΓΩN, υπό την αιγίδα του Iδρύµατος
Λαµπράκη. O AΓΩN είναι ιδρυτικό µέλος της Oµοσπονδίας των Eυρωπαϊκών Φεστιβάλ Tαινίας
Aρχαιολογικού Περιεχοµένου και Πολιτιστικής Kληρονοµιάς (www.fedarcine.com).

Tην Oργανωτική Eπιτροπή του AΓΩNA αποτελούν οι: Mέµη Σπυράτου, σκηνοθέτης (πρόεδρος), Λένα
Σαββίδη (διευθύντρια), Mαρία Παλάτου (γενική γραµµατέας).

H έδρα της ∆ιεθνούς Συνάντησης AΓΩN βρίσκεται:
Xρ. Λαδά 3 – 7ος όροφος, 105 61  Aθήνα  
Tηλ.:  210 3312990, 210 3312991  Fax:  210 3312991
http://www.sitemaker.gr/agwn  —  E-mail: mpalatou@lrf.gr

• H 9η ∆ιεθνής Συνάντηση Aρχαιολογικής Tαινίας του Mεσογειακού Xώρου θα πραγµατοποιηθεί
στην Aθήνα, από 8 έως 13 Mαΐου 2012.

• YΠOBOΛH TAINIΩN
Στη Συνάντηση γίνονται δεκτές ταινίες κάθε είδους, όπως ντοκιµαντέρ, ρεπορτάζ, fiction, κινουµένου
σχεδίου, έρευνας, εκπαιδευτικές κ.λπ., ανεξαρτήτως διάρκειας, µε θέµα την Aρχαιολογία στην ευρύτερη
έννοια, (δηλαδή Aρχαιότητα, Mεσαίωνας, ακόµα και Bιοµηχανική αρχαιολογία), τις Λαϊκές Tέχνες και
Παραδόσεις που σήµερα πια χάνονται, και την Πολιτισµική Kληρονοµιά των λαών της Mεσογείου αλλά
και πέρα από τη Mεσόγειο.
• Στην Συνάντηση του 2012, γίνονται δεκτές ταινίες που έχουν ολοκληρωθεί από το 2008 και µετά. H
προηγούµενη δηµόσια προβολή µιας ταινίας δεν εµποδίζει την συµµετοχή της στον AΓΩNA.
• H προθεσµία υποβολής συµµετοχής λήγει στις 25 Noεµβρίου 2011 (σφραγίδα ταχυδροµείου).

O φάκελος συµµετοχής περιλαµβάνει:
 —  2 DVD της ταινίας
 — το δελτίο συµµετοχής υπογεγραµµένο από τον σκηνοθέτη και τον παραγωγό

— το πλήρες κείµενο της ταινίας (αφήγηση, διάλογοι).
— αγγλική, γαλλική ή άλλη µετάφραση (προαιρετικά).
— τουλάχιστον 2 φωτογραφίες από την ταινία (ψηφιακές)
— βιογραφικό, φιλµογραφία και 1 φωτογραφία του σκηνοθέτη (ψηφιακή)

• EΠIΛOΓH TAINIΩN
1. H επιλογή των ταινιών που θα προβληθούν στη Συνάντηση γίνεται από Προκριµατική Eπιτροπή, µε
αυστηρά κριτήρια. H απόφαση της Προκριµατικής Eπιτροπής είναι οριστική και αµετάκλητη και θα
ανακοινωθεί στους συµµετέχοντες τον Iανουάριο του  2012.
2. Όλες οι ταινίες που θα επιλεγούν από την Προκριµατική Eπιτροπή, θα προβληθούν στο ∆ιαγωνιστικό
Tµήµα του AΓΩNA, που χωρίζεται πλέον σε δύο θεµατικές ενότητες: α) Mεσόγειος β) Πέρα από τη
Mεσόγειο.
3.Tα DVD όλων των επιλεγµένων ταινιών παραµένουν στο αρχείο του AΓΩNA.
4. H σειρά προβολής των ταινιών και το τελικό πρόγραµµα του φεστιβάλ καθορίζονται αποκλειστικά από
την Oργανωτική Eπιτροπή του AΓΩNA, ανάλογα µε τη διάρκεια, το είδος και τις ιδιαιτερότητες της κάθε
ταινίας.
• H κόπια προβολής (BETASP, BETA Digital, DVD, mini DV) των επιλεγµένων ξενόγλωσσων ταινιών
πρέπει να αποσταλεί στη Γραµµατεία του AΓΩNA έως τις 31 Iανουαρίου 2012, και των ελληνικών έως τις
31 Mαρτίου 2010.

Oι επιλεγµένες ταινίες συνοδεύονται προαιρετικά από σύντοµο τρέιλερ. Tα τρέιλερ όλων των επιλεγµένων
ταινιών µπορούν να χρησιµοποιηθούν από την Oργανωτική Eπιτροπή αποκλειστικά και µόνο για την
προώθηση και προβολλή του AΓΩNA 2012. Eπίσης, ο AΓΩN µπορεί να χρησιµοποιήσει σύντοµα
αποσπάσµατα των επιλεγµένων ταινιών για την προβολή του φεστιβάλ.

• BPABEIA
1. H ∆ιεθνής Kριτική Eπιτροπή του AΓΩNA, αποτελούµενη από επιστήµονες του χώρου της αρχαιολογίας,
της ιστορίας, της λαογραφίας, αλλά και από ειδικούς των οπτικοακουστικών µέσων, θα απονείµει τα εξής
βραβεία: Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Φωτογραφίας, Eκπαιδευτικής ταινίας, Πρωτοτυπίας στη Σύλληψη,
Aρχαιολογικού Pεπορτάζ. H απόφαση της Kριτικής Eπιτροπής είναι οριστική και αµετάκλητη.
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2. Bραβείο Kοινού, στην ταινία που θα συγκεντρώσει το υψηλότερο ποσοστό προτίµησης µεταξύ των
θεατών.
3. Aνάλογα µε τον αριθµό και την ποιότητα των διαγωνιζοµένων ταινιών, ενδέχεται να θεσπισθούν κι άλλα
βραβεία.

• O AΓΩN TAΞI∆EYEI
Mετά τη λήξη της Συνάντησης, οι ταινίες του φεστιβάλ προβάλλονται σε διάφορες µη κερδοσκοπικές, µετα-
φεστιβαλικές εκδηλώσεις ανά την Eλλάδα. O AΓΩN διατηρεί το δικαίωµα να καθορίζει συµβολικό αντίτιµο
εισόδου, για την κάλυψη των εξόδων οργάνωσης της εκάστοτε εκδήλωσης.

• EΞO∆A AΠOΣTOΛHΣ - AΣΦAΛEIA
1. Tα έξοδα αποστολής στη Γραµµατεία βαρύνουν τους συµµετέχοντες, ενώ τα έξοδα επιστροφής των
ταινιών βαρύνουν τη Γραµµατεία του AΓΩNA.
2. Στα δελτία συµµετοχής ζητούµε να αναγράψετε το κόστος της κόπιας επιλογής και προβολής που
στέλνετε. Για το ποσό αυτό και µόνον, σε περίπτωση καταστροφής από φωτιά, κλοπή, πληµµύρα κ.λπ. είναι
υπεύθυνη η Γραµµατεία του AΓΩNA.

H συµµετοχή στη ∆ιεθνή Συνάντηση Aρχαιολογικής Tαινίας του Mεσογειακού Xώρου AΓΩN,
προϋποθέτει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισµού.


