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Το Stretching the Boundaries είναι ένα εντυπωσιακό σε εικόνα και 
αφήγηση animation �lm διάρκειας 61’’, σχεδιασµένο ολόκληρο στο χέρι 
από την Ελληνίδα σκηνοθέτη Κλεοπάτρα Κοραή. ∆ηµιουργήθηκε έπειτα 
από ειδική ανάθεση, σαν µέρος της τελετής έναρξης των 8ων Ασιατικών 
Παρα-Αγώνων, που πραγµατοποιήθηκαν στη Σιγκαπούρη το ∆εκέµβριο 
του 2015.

Στην έναρξη των αγώνων, που είναι οι Παραολυµπιακοί της Ν.Α. Ασίας, 
πήραν µέρος πάνω από 3.000 αθλητές και επίσηµοι από 10 χώρες. Η 
µεγαλοπρεπής τελετή  σκηνοθετήθηκε από τον βραβευµένο Creative 
Director της Philbeat Philip Tan και µεταδόθηκε ζωντανά σε πάνω από 600 
εκατοµµύρια θεατές, ενώ έγινε ταυτόχρονα livestream σε πολλά 
ηλεκτρονικά µέσα. Με γενικό τίτλο Celebrate the Extraordinary,  ήταν µια 
γιορτή αφιερωµένη στη δύναµη του µυαλού και του σώµατος όλων των 
ανθρώπων µε ειδικές ικανότητες.

Το φιλµ της Κλεοπάτρας Κοραή παρουσίασε µέσα από ένα εξαιρετικό 
animation τα 15 αθλήµατα των αγώνων και λειτουργούσε σαν ένα µαγικό 
background για ένα ιδιαίτερο κοµµάτι χορού, µε πρωταγωνίστρια µια 15
χρονη χορεύτρια µε αυτισµό και φοιτητές χορού από την Ακαδηµία Τεχνών 
της Nanyang. Οι εικόνες των αθληµάτων ήταν τόσο εντυπωσιακές και 
επιβλητικές που χρησιµοποιήθηκαν η καθεµία ξεχωριστά στις ζωντανές 
µεταδόσεις της κρατικής τηλεόρασης, ενώ frames τους χρησιµοποιήθηκαν 
και στο επίσηµο πρόγραµµα των αγώνων.

To Stretching the Boundaries επιλέχθηκε για το διαγωνιστικό τµήµα του 
2016 Annecy Festival (13-18 June 2016), του πιο διάσηµου διεθνούς 
φεστιβάλ για ταινίες animation. (Για το διαγωνιστικό τµήµα επιλέχτηκαν 
συνολικά 230 �lms, ανάµεσα σε 2.680 συµµετοχές)
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΚΟΡΑΗ
https://vimeo.com/lokey
https://www.lokey.gr 

Η Κλεοπάτρα Κοραή είναι µια σκηνοθέτης και animator, µε ειδίκευση στο 
video, τα motion graphics και το stop motion animation. Σπούδασε 
φωτογραφία στην Αθήνα, στη σχολή Blow Up και σκηνοθεσία στο 
European Film School της ∆ανίας. Στη συνέχεια ολοκλήρωσε το Animation 
Program του Bristol, µια συνεργασία του τοπικού Πανεπιστηµίου µε την 
πολυβραβευµένη εταιρία Aardman Animations, όπου επίσης δούλεψε για 
ένα διάστηµα ως βοηθός παραγωγής. Έχει δηµιουργήσει, σκηνοθετήσει και 
κάνει την παραγωγή σε ταινίες µικρού µήκους και µουσικά videos,  καθώς 
και σε πολλά animation projects για την τηλεόραση, τον κινηµατογράφο 
και τη διαφήµιση, ενώ σκηνοθετεί και video για θεατρικές παραγωγές και 
3D art installations. Από το το 2005, είναι µέλος της οµάδας Lokey που 
δηµιούργησε µαζί µε τον art director Γιάννη Λώλη. Ταυτόχρονα είναι από 
τα ιδρυτικά στελέχη της καλλιτεχνικής κολεκτίβας Medea Electronique, 
που δουλειά της παρουσιάστηκε στη στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, το 
Μουσείο Μπενάκη, το Ίδρυµα Μιχάλης Κακογιάννης και αλλού.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: PHILBEAT 
http://philbeat.com 

Η Κλεοπάτρα Κοραή είναι ένας Creative Associate της Philbeat, µια 
εταιρίας που ειδικεύεται στην παραγωγή δηµιουργικού υλικού. Η Philbeat 
δηµιουργήθηκε από τον Philip Tan, που είναι επικεφαλής της αλλά και 
Creative Director των Τελετών Έναρξης και Λήξης των 8ων ASEAN Para 
Games. Αυτό που κάνει τη Philbeat να ξεχωρίζει είναι η διαφορετική της 
δηµιουργική προσέγγιση, που δίνει ιδιαίτερη έµφαση στις συνεργασίες 
και µε µη επαγγελµατίες καλλιτέχνες από όλους τους χώρους, µε σκοπό τη 
δηµιουργία θεαµάτων υψηλής αισθητικής µε έντονη θετική ενέργεια. Ο 
Philip Tan είναι ένας δηµιουργός µε µεγάλο παρελθόν στη διδασκαλία, 
που έχει την ικανότητα να ανακαλύπτει και να εξελίσσει τις δηµιουργικές 
ικανότητες ανθρώπων διαφορετικών ικανοτήτων. Αυτή η σύνθεση 
πρωτοποριακής αισθητικής και κοινωνικής συνείδησης έχει ντύσει µε τις 
ιδέες της πολλά διαφορετικά µεγάλα γεγονότα τα τελευταία χρόνια (20th 
World Orchid Conference 2011, Opening of the Gardens by the Bay 2012, 
27th SEA Games Closing Ceremony 2013, Garden Rhapsody Light and 
Sound show 2012-2013, Grand Opening of the Sports Hub 2015 κα), µε 
εντυπωσιακά αποτελέσµατα. Ανάµεσα στους άλλους Creative Associates 
της Philbeat, βρίσκουµε την ειδική σε θέµατα εκπαίδευσης Arleen Tan 
(Singapore), τον σκηνοθέτη Michael Larsson (Sweden), την Dr Kai Syng Tan 
(UK) αλλά και το συγγραφέα Richard Wright (UK). 
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