Γιώργος Τσιρογιάννης
Αρμένη Βράιλα 13, 49100 Κέρκυρα
Τηλ. 6976955005
Email: georgetsirogiannis@gmail.com
georgetsirogiannis.com

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ
KAI VIDEO

vimeo.com/georgetsirogiannis

facebook.com/georgetsirogiannis

Σκηνοθεσία & Διεύθυνση Φωτογραφίας
Κρυφτό (2013)
Ταινία μυθοπλασίας μικρού μήκους
Σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας και post production

Second Thoughts (2012)
Video art project
Ιδέα, σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας και post production

Barriers (2010)
Πειραματική ταινία μικρού μήκους
Συμπαραγωγή με την Αναστασία Μαστρακούλη στα πλαίσια εργασίας για το
πανεπιστήμιο

Πες μου τι σκέφτεσαι (2011)
Μουσικό video clip
Ιδέα, σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας και post production

Η παλέτα της ζωής μου (2011)
Μουσικό video clip
Ιδέα, σκηνοθεσία, διεύθυνση φωτογραφίας και post production
*Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες για τα παραπάνω στο georgetsirogiannis.com.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ
ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ

Δημιουργός-αρθρογράφος

FramesPerSecond (http://fps.com.gr)
Μάρτιος 2013 -

Πρόσφατα άνοιξα και διατηρώ την ιστοσελίδα FramesPerSecond, την πρώτη ελληνική
ιστοσελίδα με θεωρία, τεχνικές και συμβουλές για τον ανεξάρτητο κινηματογραφιστή
και δημιουργό βίντεο.

Creative Lead

Social Metric, Σιγκαπούρη (απομακρυσμένη εργασία μέσω Internet)
Αύγουστος 2012 - Ιούλιος 2013

Προϊστάμενος δημιουργικού (τμήματος γραφιστικής) σε social media agency με
πελάτες τοπικά παραρτήματα (Σιγκαπούρης) πολυεθνικών και τοπικές επιχειρήσεις:
3M, Qatar Airways, Absolut Vodka, xMini, Wacoal και άλλες εταιρίες δημοφιλείς στην
ασιατική αγορά.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου Πολυμέσων
Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα
2010 - 2011

Εθελοντική εργασία. Καθήκοντα: Επίβλεψη εργασιών του εργαστηρίου, μοντάζ και
δημιουργία βίντεο, παραγωγή DVD, γραφιστικές εργασίες, αρχειοθέτηση & οργάνωση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ
ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ (συνέχεια)

Graphic Design, Motion Graphics & Video Services
Freelancer (εξωτερικός συνεργάτης)
2010 -

Εξωτερικός συνεργάτης - συνεργασία με διάφορες επιχειρήσεις. Δημιουργία γραφικών
(λογότυπα, εκτυπώσεις), web design, παραγωγή εταιρικών και άλλων video, 2D/3D
animation

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΓΛΩΣΣΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

•

Adobe Creative Suite CS6 (όλες οι εφαρμογές της σουίτας)

•

DaVinci Resolve 9

•

Camera Tracking applications (PFTrack, Syntheyes, Boujou)

•

Maxon Cinema 4D r14

•

Microsoft Office 2010

•

Ελληνικά (μητρική)

•

Αγγλικά (άριστα - Proficiency, ECPE)

•

Γερμανικά (καλά - Grundstufe)

•

Ισπανικά (λίγα)

Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας
Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κέρκυρα
2008 -

Έχω διακόψει τις σπουδές μου από τα τέλη του 2012 λόγω της ενασχόλησης με τον
κινηματογράφο, με επιπλέον στόχο τη δημιουργία portfolio ώστε να κάνω αίτηση σε
σχολή κινηματογράφου στο Λονδίνο.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

The Camera Never Lies

University of London International Programmes (μέσω Coursera.org)
2013

Διαδικτυακό σεμινάριο 6 εβδομάδων μέσω της πλατφόρμας Coursera, με θέμα την
χρήση της φωτογραφίας από τους ιστορικούς ως αποδεικτικό στοιχείο και τους
τρόπους με τους οποίους έχει χρησιμοποιηθεί ιστορικά η φωτογραφία από πολιτικούς,
μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη βιομηχανία του θεάματος.

The Language of Hollywood: Storytelling, Sound, and Color
Weslyan University (μέσω Coursera.org)
2013

Διαδικτυακό σεμινάριο 5 εβδομάδων μέσω της πλατφόρμας Coursera, με θέμα την
ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου από θεωρητική και τεχνική σκοπιά.

PORTFOLIO

Μπορείτε να βρείτε το portfolio μου στην ιστοσελίδα
http://www.georgetsirogiannis.com

