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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Στο πλαίσιο της εικαστικής έκθεσης - αφιέρωμα στον Στράτο Στασινό (1945~2009), που θα 
φιλοξενείται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας από τις 18 Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου 2013, 
προγραμματίζεται η υλοποίηση εκπαιδευτικής δράσης με τίτλο «Ο μαγικός κόσμος του Στράτου 
Στασινού», την εβδομάδα από 21 έως 24 Μαΐου 2013. 

Η εκπαιδευτική δράση απευθύνεται σε μαθητές Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπαίδευσης και έχει ως 
στόχο τη γνωριμία των παιδιών με το έργο του σπουδαίου ηπειρώτη σκηνοθέτη, animator, 
κομικογράφου, κατασκευαστή κούκλας και ζωγράφου Στράτου Στασινού, μέσα από την:  

α) παρουσίαση του υλικού της εικαστικής έκθεσης, με έμφαση στα επιμέρους στοιχεία της 
διαδικασίας παραγωγής των ταινιών animation "Περίπατος" και "του Κολυμπητή" (storyboards, 
σκίτσα και ζωγραφικά πορτρέτα των βασικών χαρακτήρων, πρωτότυπες κούκλες και προπλάσματα) 
και τα σκίτσα για την ταινία με κινούμενες κούκλες "ο Χορευτής", που δεν υλοποιήθηκε. 

β) προβολή των ταινιών animation 

• "Περίπατος " (Ταινία κινούμενων σχεδίων - διάρκεια: 5΄) 
Ήρωας ένας χαρακτήρας που περπατά σε μια ασπρόμαυρη, φλύαρη, φασαριόζικη πολιτεία, μέχρι 
που η αυτή απορροφά όλα του τα χρώματα και γίνεται γκρίζος και αυτός. Η ταινία είναι φτιαγμένη με 
τη δύσκολη τεχνική του cut-out (ντεκουπαρισμένα χαρτιά). 

• "του Κολυμπητή " (Ταινία με κινούμενες κούκλες  - διάρκεια: 18΄) 
Πρόκειται για την πρώτη παραγωγή με κινούμενες κούκλες (puppet animation) στην Ελλάδα, 
γυρισμένη με την τεχνική του στοπ καρέ. Η ταινία, που χρειάστηκε 3 ½ χρόνια για να ολοκληρωθεί, 
βασίστηκε στους στίχους ομώνυμου δημοτικού τραγουδιού - παραλογής και αφηγείται, με 
αλληγορία, τη δραματικότητα των ανθρώπινων σχέσεων. 
Μας παρουσιάζει ένα νέο που βγαίνει να κυνηγήσει, χάνεται στα υπέροχα τοπία της Ηπείρου, 
συναντά μια κόρη να κλαίει σε ένα πηγάδι και την ρωτά τι έχει. Η κόρη απαντά πως έπεσε το 
δαχτυλίδι της στο πηγάδι, και ότι εκείνον που θα μπει να το βρει θα τον παντρευτεί. Ο νέος 
θαμπωμένος από την ομορφιά της μπαίνει στο πηγάδι κατεβαίνοντας από τα μακριά της μαλλιά. 
Ψ άχνει στον πυθμένα και δεν βρίσκει τίποτα, παρά μόνο πέντε φίδια. Η κόρη μεταμορφώνεται σε 
δράκο και τον φυλακίζει στο πηγάδι. 
Διάρκεια υλοποίησης: 21 Μαΐου (Τρίτη) έως 24 Μαΐου (Παρασκευή) 2013 

Ώρες διεξαγωγής: 9.00-10.00, 10.30-11.30 

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: τηλ. 2665 0 21417, 28539, e-mail: 
lbepka@culture.gr, fax: 2665 0 25113 (κκ. Αντωνία Τζωρτζάτου - Θεοδώρα Λάζου) 
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