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Ο Απόστολος Καρουλάς δραστηριοποιείται ενεργά στο χώρο του κινηματογράφου και του video με το 

ρόλο του σκηνοθέτη, του δ. φωτογραφίας και του μοντέρ ενώ παράλληλα είναι εισηγητής σε σεμινάρια 

και workshops κινηματογράφου στην πόλη της Θεσσαλονίκης.   

Το 2019 ιδρύει την INDIEBOX, μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο χώρο της παραγωγής 

κινηματογραφικών και διαφημιστικών ταινιών καθώς και της παροχής υπηρεσιών κινηματογράφησης 

και επεξεργασίας βίντεο.  

Οι σπουδές του ξεκινούν από τη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου  ενώ 

σήμερα είναι απόφοιτος του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Παράλληλα κατέχει δίπλωμα πολιτικού μηχανικού MSc με 

σπουδές στο ΑΠΘ και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  

 
INDIEBOX:  https://www.indiebox.gr 

imdb: https://www.imdb.com/name/nm8452318/?ref_=tt_ov_dr 

 
 
ΦΙΛΜΟΓΡΑΦΙΑ -ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ 

 

Ως σκηνοθέτης: 
 

- Η Επίσκεψη (2015), μικρού μήκους, κοινωνικό δράμα.  
 

- Τρούφα (2016), μικρού μήκους, κοινωνικό δράμα  
 

- Ουδός (2017), μικρού μήκους ποιητικό δράμα με τη φιλοσοφία του πλάνου-σεκάνς  
 

- Post Tenebras (2018), μικρού μήκους πειραματική ταινία φαντασίας  
 

- For Sale (2020), μικρού μήκους κοινωνικό κωμικόδραμα  
 

- Κανελόριζα (2021), μεσαίου μήκους ντοκιμαντέρ  

 

 

Ως διευθυντής φωτογραφίας: 
 

- The Stone Fish (2016), μικρού μήκους, πολιτικό δράμα. 
 

- The delicate question (2017), μικρού μήκους σουρεαλιστικό δράμα. 
 

- Σύγχρονοι Παραδοσιακοί Μουσικοί (2018), Τηλεοπτική εκπομπή στην ΕΡΤ3.  Δ. Φωτογραφίας σε 3 

επεισόδια 
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- Giorgos Christianakis, a discreet music presence (2019), μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ / 21ο Φεστιβάλ 

Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης 

 

 

Ως μοντέρ: 
 

- Βότανα Καρποί της γης (2017) , Α’ κύκλος – Τηλεοπτική εκπομπή 55 λεπτών στην ΕΡΤ3 με θέμα τα 

Βότανα. Μοντάζ 4 επεισοδίων. 
 

- Light Thickens (2020) – Ντοκιμαντέρ . Μοντάζ τηλεοπτικής εκδοχής της ταινίας (TV editing). 
 

- Βότανα Καρποί της Γης (2020-2021) , Β’ κύκλος – Τηλεοπτική εκπομπή 30 λεπτών στην ΕΡΤ3 με θέμα τα 

Βότανα. Μονταζ όλου του κύκλου. 
 

- Στους παραπάνω τίτλους: Επίσκεψη(2015), Τρούφα(2016), Ουδός (2017), Post Tenebras (2018), For 

Sale (2020), Κανελόριζα (2021) 

 
 

 


