
                                                                                                                                                                        1.

Επικοινωνία 

site :  www.anemicinema.gr

e-mail: xryssasu@yahoo.gr, anemicinema.lab@gmail.com 

τηλ. : 2310 266702, 2310 952603, 6946384026 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Xρύσα Τζελέπη

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1974. Η ενασχόλησή της με τη φωτογραφία ήταν η πρώτη της επαφή με την τέχνη της 
εικόνας. Από το 1992 συμμετείχε σε πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις.
Ιδρυτικό μέλος του Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης με επιμέλειες εκθέσεων φωτογραφίας Ελλήνων και 
ξένων φωτογράφων.
Το 2000 σπούδασε κινηματογράφο στην Αγγλία στο πανεπιστήμιο  University of Arts London, πτυχίο σκηνοθεσίας.
Η ταινία της “Ιt's a sad story” παρουσιάζεται στο National Film Theater στο Λονδίνο και παίρνει καλές κριτικές 
προτοεμφανιζόμενης σκηνοθέτιδας.
Παράλληλα συμμετέχει στη σύσταση του εργαστηρίου έρευνας παραστατικών τεχνών AlmaKalma  και στα πρώτα 
χάπενινκγς ΧΑΟΣ Ι, ΧΑΟΣ ΙΙ.
Από το 2002 οργανώνουν μαζί με τον σκηνοθέτη Άκη Κερσανίδη, όπου έχουν από κοινού την καλλιτεχνική επιμέλεια, 
το πρώτο διεθνές φεστιβάλ πειραματικού κινηματογράφου στην Ελλάδα “Παράξενη Οθόνη”/ Strange Screen .
Το φεστιβάλ φιλοξενεί για τα επόμενα 9 χρόνια (Μουσείο Κινηματογράφου, Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης), 
πληθώρα αναγνωρισμένων κινηματογραφιστών και των έργων τους, ενώ παράλληλα παρουσιάζει περφόρμανς- 
εναλλακτικές παραστάσεις αλλά και την underground μουσική σκηνή.Το φεστιβάλ ταξιδεύει σε διάφορες χώρες της 
Ευρώπης.
Επίσης έχει παρουσιάσει μικτές παραστάσεις με χορό – εικόνα – μουσική, όπως και θεατρικά έργα.
Από το 2009 αποτελεί ένα από τα βασικά μέλη του κινηματογραφικού εργαστηρίου – φεστιβάλ  Ζagoriwood, που 
πραγματοποιείται στα Ζαγοροχώρια, Ηπείρου.
Το 2007 συμμετέχει στην ίδρυση της ανεξάρτητης εταιρίας παραγωγής οπτικοακουστικών έργων anemiCinema. 
(www.anemicinema.gr ), όπου  εργάζεται, μέχρι σήμερα, ως σκηνοθέτιδα και παραγωγός οπτικοακουστικών έργων 
με συμμετοχές σε διεθνή φεστιβάλ και εκθέσεις ανά τον κόσμο.

 
ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ 
_2019
ΙΕΡΟΙ ΤΟΠΟΙ
Performance,1η Διεθνής Συνάντηση Performance Art
'Eπιστροφή στο σώμα' 'Return to Body', Αποθήκη Σταθμού Δράμας 
_2018  
IN SITU
Σκηνοθεσία-παραγωγή ντοκιμαντέρ με θέμα τον αυτοσχεδιασμό στην τζαζ μουσική (Ελλάδα,Γερμανία,Ιταλία).
Συμμετοχή στο επίσημο πρόγραμμα του 20ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης τον Μάρτιο.
Πρεμιέρα στο Φεστιβάλ FilmBox στο Βερολίνο. 12o Doc Fest, Βραβείο Σκηνοθεσίας.
Womex Festival, Las Palmas,Spain / MEDIMED Festival,France / Krakow film festival.
https://vimeo.com/249570008
'Eνα απόγευμα.... μιας κενής ημερομηνίας
Video installation, ένα δοκίμιο για το χρόνο και τον παράλληλο χρόνο. Art Panorama.

mailto:anemicinema.lab@gmail.com
mailto:xryssasu@yahoo.gr
https://vimeo.com/249570008
http://www.anemicinema.gr/
http://www.anemicinema.gr/
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_2017  
'Eνα απότομο ξύπνημα
Σκηνοθεσία σειράς ντοκιμαντέρ για την Ερτ.
Αφορά την περίοδο της Δικτατορίας στη Θεσσαλονίκη.
https://www.facebook.com/128769387660886/videos/128803507657474/
_2016
Μαρία Πενταγιώτισσα (Μποστ)Σκηνοθεσία θεατρικής παράστασης σε συνεργασία με μέλη της ομάδας του 
θεάτρου 'Εξω από τα τείχη.                                                                                                                                  
_2015  
Τι πάθος ατελείωτο
Σκηνοθεσία μουσικοθεατρικής παράστασης με αποσπάσματα από το ομώνυμο βιβλίο του Θωμά Κοροβίνη .
_2013  
Το χρονικό μιας καταστροφής
Σκηνοθεσία,μοντάζ και παραγωγή ντοκιμαντέρ για το ολοκαύτωμα του Χορτιάτη.Παρουσιάστηκε στο 15ο Διεθνές 
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.
https://vimeo.com/66718910
Ασκητική 1+1=1 
Σκηνοθεσία παράστασης με χορό, βίντεο (πολλαπλές προβολές), μουσική επί σκηνής βασισμένο στην Ασκητική του 
Ν.Καζαντζάκη.(Αλατζά Ιμαρέτ,Οκτώβριος 2013).
_2012   
25ος Μεσημβρινός   
Σκηνοθεσία και παραγωγή ντοκιμαντέρ για το νησί της Ίμβρου.Παρουσιάστηκε στο 14ο Διεθνές Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης , Κωνσταντινούπολη στο φεστιβάλ DOCUMENTARIST,Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας 
(Τρίτο Βραβείο Καλύτερης Ταινίας).
https://vimeo.com/manage/66716356/general
_2010 
Dark and shadows  Δημιουργία οπτικών τοπίων για την  παράσταση χορού «Dark and shadows» σε ιδέα-
χορογραφία της Αυγής Προγκίδη.
 Θέατρο της Μονής Λαζαριστών φεστιβάλ ΧΩΡΟΣ ΔΡΑΣΗΣ του Κ.Θ.Β.Ε.,  Γενί Τζαμί -Φεστιβάλ Χορού. 
https://vimeo.com/286527343
_2009 
Οργισμένος Δεκέμβρης  
Σκηνοθεσία ντοκυμαντέρ για την εξέγερση της νεολαίας τον Δεκέμβριο του 2008 στην Ελλάδα.
Παραγωγή Ομάδα Τεκμηρίωσης Κινητοποιήσεων Δεκέμβρη και anemicinema.Εύφημος μνεία.
13ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Χαλκίδας, Human Rights Film Festival 
Βιέννη, FilmHellenes Greek Film Fest CHICAGO.
Στιγμή σημείο 
Σκηνοθεσία βίντεο-εγκατάστασης που παρουσιάστηκε στα πλαίσια της καλλιτεχνικής εκδήλωσης ΑΝΑ-ΚΑΤΑ 221 
ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ με την ομάδα anemicinema κάτω απο τον γενικό τίτλο 24 ALPHABETIC FRAMES.
_2007 
Navarino 
Βιντεο-εγκατάσταση για τις ανάγκες της performance Περί Συμποσιασμού στα πλαίσια της Biennale 1.  
O κόσμος που ταξιδεύει
Σκηνοθεσία ντοκυμαντέρ για τον αποκλεισμό των ΡΟΜΑ.  
9ο Φεστιβάλ Nτοκυμαντέρ Θεσσαλονίκης 2007,Φεστιβάλ Οικολογικού Κινηματογράφου 2008  "ecofilms" , 3ο 
φεστιβάλ για τα ανθρώπινα δικαιώματα "IHRFFA  2007 " Τίρανα, 3ο φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ στη Χαλκίδα.
https://vimeo.com/70625212                                                                                                                        
_2006 
'Ολα αλλάζουν   
Σκηνοθεσία της μουσικό-θεατρικής παράστασης  'Ολα αλλάζουν αφιερωμένη στον Bertolt Brecht (σε συνεργασία 
με το Mουσείο Kιν/φου Θεσσαλονίκης,) με τον πιανίστα-συνθέτη Σάκη Παπαδημητρίου και εννιαμελή ορχήστρα που 
παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης.

https://vimeo.com/70625212
https://vimeo.com/286527343
https://vimeo.com/manage/66716356/general
https://vimeo.com/66718910
https://www.facebook.com/128769387660886/videos/128803507657474/
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_2006-2007
REVOLUTION I
Πειραματικό video για  performance σε συνεργασία με την Alma Kalma.
_2005
Κίτρινη Ζώνη 
Performance, Μουσείο Κινηματογράφου στα πλαίσια του Φεστιβάλ “Παράξενη Οθόνη”
_2004
Γαλάζιο
Σκηνοθεσία και παραγωγή οπτικοακουστικής παράστασης με δράση και ζωντανή μουσική σε συνεργασία με τον 
μουσικό Πάνο Νάνο (Νάνοι) που παρουσιάστηκε στα πλαίσια των Ολυμπιακών Αγώνων, στην πλατεία 
Αριστοτέλους-στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης.                                                                                                                
It΄s a sad story  
Σκηνοθεσία ντοκυμαντέρ με θέμα τη μετανάστευση.
1ο βραβείο Ντοκιμαντέρ, στο 3ο φεστιβάλ πειραματικού κιν/φου ‘Strange Screen’.Συμμετοχή στο 7ο διεθνές Φεστιβάλ
Nτοκυμαντέρ Θεσσαλονίκης το 2004, Διεθνές Φεστιβάλ Tαινιών για τα Ανθρώππινα Δικαιώματα στα Tίρανα. 
Προβλήθηκε στο παγκόσμιο forum για τους μετανάστες που έγινε στην Αθήνα-Βουλή το 2005.
_2003  
Little people   Σκηνοθεσία-παραγωγή ντοκυμαντέρ με θέμα μια βόλτα ενός επτάχρονου παιδιού στο κέντρο μιάς 
μεγαλούπολης (Λονδίνο).
_2002
The hole
Σκηνοθεσία στην ταινία μυθοπλασίας μικρού μήκους «The Hole», 16mm,   παραγωγή LCP, Λονδίνο.
Vauxhall Confusion    
Πειραματική ταινία με θέμα την περιοχή Vauxhall στο Λονδίνο. Παραγωγή London College of Cmmunication.
_2001-2002
ΧΩΡΟΣ ΜΠΕΚΕΤ
Σκηνοθεσία και παραγωγή πειραματικού Video (φωτεινά τοπία/εγκατάσταση) για την παράσταση ΧΩΡΟΣ ΜΠΕΚΕΤ 
με την ομάδα ΑlmaΚalma,της οποίας είναι μέλος.
Where the flies are
Διεύθυνση φωτογραφίας στην ταινία Where the flies are, 16mm, σκηνοθεσία-παραγωγή Κimmo Daniel, Λονδίνο.
_2002-2009
Παράξενη Οθόνη/Strange Screen
Kαλλιτεχνική διεύθυνση, επιμέλεια-οργάνωση παραγωγής του Φεστιβάλ Πειραματιικών Tαινιών και Δημιουργικού 
Nτοκιμαντέρ «ΠAPAΞENH OΘONH», Mουσείο Kινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Μακεδονικό Μουσείο Σύχγρονης 
Τέχνης, με τη συμετοχή πλήθους καλλιτεχνών με  performances , hapenings, προβολών,εργαστηρίων, διαλέξεων.
_2000
Ας κλείσουμε τα μάτια για λίγο
Ατομική έκθεση φωτογραφίας PHOTOSYNKYRIA 2000, Αλατζά Ιμαρέτ, Θεσσαλονίκη.
City: Landscape of Faces
Ατομική έκθεση φωτογραφίας στην 16η διοργάνωση φωτογραφικών ημερών, IFSAK, Κωνσταντινούπολη,Γυναίκες 
δημιουργοί της Μεσογείου,υπό την αιγίδα της UNESCO.
_1998
Το εμβαδόν της επιδερμίδας
Ατομική έκθεση φωτογραφίας, Αίθουσα Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, 5ος Διεθνής Μήνας Φωτοφραφίας, Αθήνα, 
Γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε Θεσσαλονίκης.                                                                                                            
_1997
Αφροδίτη. Η γέννηση του ωραίου 
Ατομική έκθεση φωτογραφίας, Γερμανικό Ινστιτούτο Γκαίτε, Θεσσαλονίκη.
_1996
Αφροδίτες
Ατομική έκθεση φωτογραφίας στα πλαίσια του διεθνούς Φεστιβάλ θεάτρου MOMENTI, Περούτζια, Ιταλία.
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_1996 
ΝΑ 7359 
Ατομική έκθεση φωτογραφίας.Θολή καταγραφή μιας κάποιας πόλης, Gallery Δημιουργία, Θεσσαλονίκη.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ  -  ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

_2007-2019
Σκηνοθέτις/παραγωγός,με λος της εταιρι ας παραγωγη ς οπτικοακουστικω ν ε ργων “Anemicinema”.                            
_2016
Ο ταν οι προφορικε ς ιστορι ες γι νονται ταινι α... 
Συμμετοχή στο 3ο Διεθνές Συνέδριο Προφορικής Ιστορίας σε στρογγυλό τραπέζι. Η ιστορία από τα κάτω, Μουσει ο
Βυζαντινου  Πολιτισμου .Διοργάνωση Ε νωση Προφορικη ς Ιστορι ας Τμη μα Ιστορι ας-Αρχαιολογι ας, Τμη μα 
Κινηματογρα φου, Αριστοτε λειο Πανεπιστη μιο Θεσσαλονι κης Τμη μα Μουσικη ς Επιστη μης και Τε χνης, 
Πανεπιστη μιο Μακεδονι ας Ιστορικο Αρχει ο Προσφυγικου  Ελληνισμου .
_2009-2012
Διδα σκει σκηνοθεσι α και θεωρι α κινηματογρα φου στο εργαστη ριο κινηματογρα φου “Ιρις” του δη μου 
Σταυρου πολης. 
_2002-2009
Kαλλιτεχνικη  διευ θυνση , επιμε λεια-οργα νωση παραγωγη ς του Φεστιβα λ Πειραματιικω ν Tαινιω ν και 
Δημιουργικου  Nτοκιμαντε ρ «ΠAPAΞENH OΘONH», Mουσει ο Kινηματογρα φου Θεσσαλονι κης, με τη συμετοχη  
πλη θους καλλιτεχνων,τη διοργα νωση εργαστηρι ων,διαλε ξεων. 
_2008-2009 
 Σκηνοθετική επιμέλεια και υπεύθυνη δημιουργίας τριών 10λεπτων ντοκιμαντέρ (“Μια φωτογραφία ένας ολόκληρος 
κόσμος” , “Σημείο συνάντησης”, “Παραλήπτης Αλεξανδρούπολη”) στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος 
minidoc (Λύκεια της Αλεξανδρούπολης), οργάνωση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 
_2007-2008
Διεύθυνση της Ακαδημίας Τέχνης στα ΙΙΕΚ ΑΚΜΗ με τμήματα κινηματογράφου,θεάτρου και φωτογραφίας. 
Σχεδιασμός προγράμματος μαθημάτων,επιλογή καθηγητών, συντονισμός στις ειδικότητες σκηνοθεσίας κιν/φου- 
θεάτρου, εικονοληψίας, μοντάζ, φωτογραφίας, σεναρίου, υποκριτικής.
_2008
Βοηθος σκηνοθε τη, εκτε λεση παραγωγη ς στο ντοκιμαντε ρ « Μουσικοι  στο δρο μο » παραγωγη  της ΕΡΤ3. 
_2004-2006
Διδα σκει δημιουργικη  φωτογραφι α, εισαγωγη  στη λη ψη βι ντεο, θεωρι α και τεχνικη  διαπορα ματος στο 
Πολιτιστικο  Iεκ και στο Iεκ Tριανδρι ας. 
_2004
Συμμετοχη  στο εκπαιδευτικο προγραμμα «Πα με σινεμα » με δυ ο Λυ κεια της Θεσσαλονι κης,παραγωγη  δυ ο 
ταινι ων, ε χοντας τη σκηνοθετικη  καθοδη γηση και την οργα νωση παραγωγη ς.                                                        
_2000
Συμμετε χει στη συ σταση του εργαστηρι ου ε ρευνας παραστατικω ν τεχνω ν Αlma Kalma, χα πενινκγ ΧΑΟΣ ΙΙ 
Γυναίκες δημιουργοί της Μεσογείου 
Συμμετοχή σε ομαδική έκθεση φωτογραφίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της 
UNESCO.
_2000-2001
Διευ θυνση παραγωγη ς στο ντοκιμαντε ρ “Με φως και με θα νατο...” με θε μα την περι οδο της γερμανικη ς κατοχη ς 
στη Θεσ/νι κη. Εκτε λεση παραγωγη ς του ντοκυμαντε ρ “Μια καινουργια ζωη ” με θε μα την περι οδο του εμφυλι ου 
πολε μου στη Θεσ/νικη. Διευ θυνση φωτογραφι ας στο ντοκιμαντέρ “BALKANGATE”
Εκτέλεση παραγωγής στο ντοκιμαντέρ «Το πέρασμα του Τορωναίου» και βοηθός σκηνοθέτη στην ταινία «Πήρεν ο 
Μάρτης δώδεκα», για την ΕΤ3 σε σκηνοθεσία ‘Ακη Κερσανίδη.                                                                               
_1995-2001
Ιδρυτικο με λος του Φωτογραφικου Κε ντρου Θεσσαλονι κης, με λος του διοικητικου  συμβουλι ου,υπευ θυνη 
δημοσι ων σχε σεων, επιμε λεια- οργα νωση εκθε σεων,διαλε ξεων,σεμιναρι ων,διαγωνισμω ν. 
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_1997-2001:
Αναλαμβα νει τη διευ θυνση των φωτογραφικω ν ομα δων στο Φωτογραφικο  Κε ντρο Θεσσαλονι κης, επιμελει ται 
πληθω ρας εκθε σεων, διαλε ξεων, βιντεοπροβολω ν, σεμιναρι ων,μαθημα των.Δημιουργει  την  φωτογραφική ομα δα 
“13”. 
_1998
Βοηθος διευθυντη  φωτογραφι ας στη σειρα  ντοκιμαντε ρ «Οδοιπορικο  στη Δρα μα», σκηνοθεσι α Τα νια 
Χατζηγεωργι ου, παραγωγη  Prosengishi. 
_1996-1997 
Bοηθος σκηνοθε τη στο ντοκιμαντε ρ «Υπο γειες Διαδρομε ς» για την ΕΤ3, σε σκονοθεσι α Α κη Κερσανι δη. 
_1997
Διοργα νωση και επιμε λεια του πανελλη νιου φωτογραφικου  διαγωνισμου  με θε μα «Παιδικο  Πορτραι το» σε 
συνεργασι α με το Ιδρυμα Μελι να Μερκου ρη. 
Oργα νωση και συμμετοχη  στην ε κθεση φωτογραφι ας με θε μα «Η αναζη τηση του ωραι ου» με διεθνη  συμμετοχη  
καλλιτεχνω ν στο Ινστιτου το Γκαι τε Θεσσαλονι κης. 
Εκτε λεση παραγωγη ς στο ντοκιμαντε ρ «Το πε ρασμα του Τορωναι ου» και βοηθος σκηνοθε τη στην ταινι α 
«Πη ρεν ο Μα ρτης δω δεκα», για την ΕΤ3 σε σκηνοθεσι α ‘Ακη Κερσανι δη. 
_1997-1998
Eκτε λεση παραγωγη ς στο ωριαι ο ντοκιμαντε ρ «Τα λουτρα  της Μυτιλη νης» σκηνοθεσι α Τα νια Χατζηγεωργι ου, 
παραγωγη  Prosengishi. 
_1997-1998
Δημιουργει  και διευθυ νει το εργαστη ριο οπτικοακουστικη ς ε κφρασης στο Φωτογραφικο Κε ντρο Θεσσαλονι κης. Στο
εργαστη ριο γι νονται μαθη ματα σκηνοθεσι ας-παραγωγη ς και ιστορι ας κινηματογρα φου. 
_1996-1998
Υπευ θυνη λειτουργι ας της Φωτογραφικη ς Ομα δας του δη μου Τριανδρι ας (ασπρομαυρη-ε γχρωμη 
φωτογραφι α).Διδα σκει ασπρομαυρη φωτογραφι α , ειδικε ς τεχνικε ς, αισθητικη . Αναλαμβα νει την οργα νωση και τη
διευ θυνση των εργαστηρι ων φωτογραφι ας στα ΝΕΛΕ Κιλκι ς. 
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