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ΚΙΝΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ
Συνεχίζεται το αφιέρωμα στο Γιώργο Πανουσόπουλο και οι προσβάσιμες προβολές
των ταινιών του.
Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά η Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών-Movement of
artists with disabilities συνεργάζεται με το Athens International Film Festival με στόχο
την επίτευξη συνθηκών προσβασιμότητας για όλους τους ανθρώπους στην
κινηματογραφική τέχνη.
Στο πλαίσιο του 24ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες
Πρεμιέρας Athens International film festival, που θα πραγματοποιηθεί από 19 έως
30 Σεπτεμβρίου, η συνεργασία μας για επιδίωξη ανεμπόδιστης πρόσβασης των
ανάπηρων θεατών/τριών και δημιουργών στο Φεστιβάλ, αλλά και στην
κινηματογραφική τέχνη γενικότερα, αφορά στο αφιέρωμα στο μαγικό σινεμά του
Γιώργου Πανουσόπουλου, με διαρκή αγώνα για άρση των εμποδίων για πρόσβαση
στο δομημένο περιβάλλον, για το οποίο έχουν ακόμα πολλά να γίνουν, και στο
περιεχόμενο των ταινιών, ώστε να καθίστανται προσβάσιμες οι ταινίες για
Κωφούς/ές και ανάπηρους/ες.
Έτσι, στο φετινό αφιέρωμα στο σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο που
διοργανώνεται στις Νύχτες Πρεμιέρας η Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών επιμελείται
και πιστοποιεί την προσβασιμότητα 3 ταινιών στις προσβάσιμες αίθουσες της
Ταινιοθήκης της Ελλάδος και του Ideal, πραγματοποιώντας για 4η συνεχή χρονιά μία
προβολή καθολικής προσβασιμότητας.
Συγκεκριμένα, στις 20 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.00 μ.μ., στην
Ταινιοθήκη της Ελλάδος / Greek Film Archive, θα προβληθεί καθολικά προσβάσιμη
η ταινία "Σ’αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει" με Ακουστική περιγραφή για
ανθρώπους με προβλήματα όρασης [AD: Audio Description] και με Υπότιτλους για
Κ/κωφούς/ές και βαρήκοους/ες [SDH - Subtitles for the Deaf and hard of Hearing].
Επίσης θα προβληθούν στις 25 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ., στον
κινηματογράφο Ideal, η ταινία ΟΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ και στις 30 Σεπτεμβρίου, ημέρα
Κυριακή και ώρα 6.00 μ.μ., στον κινηματογράφο Ideal επίσης, η ταινία
ΤΕΣΤΟΣΤΕΡΟΝΗ με Υπότιτλους για Κ/κωφούς/ές και βαρήκοους/ες (SDH).
Οι παρουσιάσεις των ταινιών του αφιερώματος στο Γιώργο Πανουσόπουλο, πριν την
προβολή, θα συνοδεύονται από ταυτόχρονη Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική
Γλώσσα καθώς και η τελετή έναρξης-λήξης και η τελετή βράβευσης των ταινιών
μικρού μήκους.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Φεστιβάλ θα το βρείτε τυπωμένο σε γραφή Μπράιγ
(Braille) καθώς και σε μεγαλογράμματη γραμματοσειρά και σε Qr.
Oι (σινεφίλ) σκύλοι οδηγοί τυφλών είναι καλοδεχούμενοι.
Επιμέλεια και πιστοποίηση προσβασιμότητας:
Κίνηση Ανάπηρων Καλλιτεχνών - DisArtMove |disartmove@gmail.com|
Σημείωση: Όλες οι υπόλοιπες ταινίες του αφιερώματος θα προβληθούν με απλούς
ελληνικούς υπότιτλους βάσει διαλόγων.

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ
1. Προσβάσιμες Κινηματογραφικές αίθουσες
α. Πρόσβαση για Ανάπηρα και Εμποδιζόμενα Άτομα
Χώρος υγιεινής για όλους/όλες
Χώρος στάθμευσης οχημάτων Αναπήρων
ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134–136. Τηλ.:
210 3612046
ΔΑΝΑΟΣ 2: Λεωφ. Κηφισίας 109. Τηλ.: 210 6922655
ΙΝΤΕΑΛ: Πανεπιστημίου 46. Τηλ.: 210 3826720
ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Βασ.Σοφίας & Κόκκαλη - ΜΕΤΡΟ Μ. Μουσικής
β. Πρόσβαση για Ανάπηρα και Εμποδιζόμενα Άτομα
Χώρος υγιεινής για όλους/όλες
ΔΕΝ διατίθεται χώρος στάθμευσης οχημάτων Αναπήρων
ΠΑΛΛΑΣ: Βουκουρεστίου 5. Τηλ.: 2103213100
2. ΜΗ Προσβάσιμες κινηματογραφικές αίθουσες
α. Χώρος υγιεινής για όλους/όλες
Χώρος στάθμευσης οχημάτων Αναπήρων
ΔΑΝΑΟΣ 1: Λεωφ. Κηφισίας 109. Τηλ.: 210 6922655
β. ΔΕΝ διατίθεται χώρος υγιεινής για όλους/ες
ΔΕΝ διατίθεται χώρος στάθμευσης οχημάτων Αναπήρων
ODEON ΟΠΕΡΑ 1 & 2: Ακαδημίας 57. Τηλ.: 210 3622683
ΑΣΤΟΡ: Σταδίου 28 (Στοά Κοραή). Τηλ: 210 3211 950

Είσοδος/εισιτήρια:
Kάρτες ΑμεΑ
Σε όλες τις προβολές του Φεστιβάλ η είσοδος των θεατών με αναπηρία είναι δωρεάν
με την προμήθεια σχετικής κάρτας διαρκείας 5 προβολών (μέχρι εξάντλησης του
διαθέσιμου αριθμού καρτών).
Στείλτε στο accreditations@aiff.gr στοιχεία επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, e-mail)
για την έκδοση της σχετικής κάρτας διαρκείας 5 προβολών.
Η παραλαβή της κάρτας θα γίνεται:
Γραφείο Τύπου και Υποδοχής του Φεστιβάλ, Μητροπολιτικό Κολλέγιο (Ακαδημίας
42, ημιώροφος, τηλ. +30 210 3389137, email: press@aiff.gr) από την Πέμπτη 20/9
μέχρι την Πέμπτη 27/09 και ώρες 11.00-18.00
με την επίδειξη ενός από τα παρακάτω:
- κάρτα πολιτισμού AμεΑ (Υπ. Πολιτισμού)
- κάρτα ελεύθερης μετακίνησης ΑμεΑ (ΟΑΣΑ)
- κάρτα ανεργίας ΑμεΑ (ΟΑΕΔ)
- κάρτα σωματείου Κ/κωφών - βαρήκοων ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο
Η κάρτα διαρκείας ΑμεΑ είναι αυστηρά προσωπική και δίνει τη δυνατότητα στον/στην
κάτοχο να προμηθευτεί ένα μηδενικό εισιτήριο ανά προβολή για οποιεσδήποτε 5
προβολές (εξαιρείται η Ταινία Έναρξης), καθ’ όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ και
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα εισιτηρίων.
Τα μηδενικά εισιτήρια μπορείτε να τα προμηθεύεστε είτε από τις αίθουσες είτε
ηλεκτρονικά από το viva.gr.
Η είσοδος στις προβολές θα γίνεται αυστηρά με την επίδειξη της κάρτας και του
μηδενικού εισιτηρίου.
Περισσότερες πληροφορίες:
http://www.aiff.gr/nea/arthro/24es_nyxtes_premieras_ksekinise_h_propolisi_ton_kart
on_diarkeias-15553622/

