8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Σύρου (SIFF)

Ενηµερωτικό δελτίο # 1

#siff2020 #offseason

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Σύρου αναπροσαρµόζεται
και επεκτείνει τις δράσεις του κατά τη διάρκεια του έτους σε µια
«Off Season / Εκτός εποχής» εκδοχή.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Σύρου (SIFF), λαµβάνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες που
επικρατούν ανά την υφήλιο λόγω της πανδηµίας του Covid-19, αναπροσαρµόζεται και συστήνει ένα νέο
πρόγραµµα δράσεων σε Αθήνα και Σύρο. Ο 8ος φεστιβαλικός κύκλος του SIFF, που ξεκινά τον Ιούλιο
του 2020 και ολοκληρώνεται µε τη λήξη του έτους, εξερευνά την θεµατική µε τίτλο «Off Season /
Εκτός εποχής». Μία θεµατική που λειτουργεί τόσο ως τοποθέτηση απέναντι στην παρούσα κατάσταση
όσο και ως µέθοδος εργασίας σε αυτή την ιδιαίτερη εκδοχή του Φεστιβάλ.
Οι εκδηλώσεις της φετινής διοργάνωσης ξεκινούν αρχές Ιουλίου στην Αθήνα για να ταξιδέψουν στη
Σύρο τον Αύγουστο, ενώ περισσότερες δράσεις θα ανακοινώνονται σταδιακά µέσα στο χρόνο.
Το SIFF υλοποιείται µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

To SIFF στην Αθήνα | 8–9 Ιουλίου 2020 | Goethe-Institut Athen (αίθριο):
Η έναρξη των καλοκαιρινών δράσεων του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Σύρου
σηµατοδοτείται, σε συνεργασία µε την ταινιοθήκη Cimatheque – Alternative Film Centre του Καΐρου
και µε την υποστήριξη του Goethe-Institut Athen (Ινστιτούτο Γκαίτε της Αθήνας), µε ένα διήµερο
πρόγραµµα προβολών, στις 8 & 9 Ιουλίου, στο αίθριο του Ινστιτούτου (Οµήρου 14-16).
Συγκεκριµένα, την Τετάρτη 8 Ιουλίου η οµάδα του SIFF σε συνεργασία µε το Goethe-Institut Athen
παρουσιάζει τη δουλειά δύο κορυφαίων Γερµανών σκηνοθετών: τη µικρού µήκους Filmbücher
(1986) του Harun Farocki και τη µεσαίου µήκους Room 666 (1982) του Wim Wenders. Το πρώτο
ντοκιµαντέρ αποτελεί ένα σπάνιο δοκίµιο που γύρισε ο ριζοσπάστης καλλιτέχνης της αβάν γκαρντ για
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λογαριασµό του κρατικού καναλιού της Δυτικής Γερµανίας WDR, ενώ στο δεύτερο, εν µέσω του
Φεστιβάλ των Καννών, ο Wenders καλεί στο δωµάτιό του στην Κρουαζέτ κάποιους συναδέλφους του,
όπως τον Werner Herzog, τη Chantal Akerman, τον Jean-Luc Godard (και άλλα µεγαθήρια), ώστε να
συζητήσουν για το µέλλον της έβδοµης τέχνης. Δύο ξεχωριστά ντοκιµαντέρ που σήµερα, σε µια
κρίσιµη καµπή στην ιστορία του σινεµά, στην οποία όλη η βιοµηχανία αγωνιά για το µέλλον της
κινηµατογραφικής αίθουσας, έρχονται να υπενθυµίσουν την αξία του κινηµατογράφου ως συλλογική
εµπειρία θέασης.
Την επόµενη ηµέρα, την Πέµπτη 9 Ιουλίου θα προβληθεί στον ίδιο χώρο ένα αφιέρωµα στο έργο της
Atteyat Al Abnoudy (1939-2018), µιας εµβληµατικής Αιγύπτιας δηµοσιογράφου και
κινηµατογραφίστριας, και µιας από τις πρώτες γυναίκες που κράτησαν κάµερα στον αραβικό κόσµο.
Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει τα ντοκιµαντέρ της Horse of Mud (1971), The Sandwich (1975) και
Seas of Thirst (1981), τρεις σπάνιες ταινίες που αποκαλύπτουν όψεις του µεσογειακού τοπίου και
τρόπους ζωής που ίσως έχουν βρεθεί οριστικά «εκτός εποχής».
Οι ταινίες του προγράµµατος θα προβληθούν µόνο µε αγγλικούς υπότιτλους.
Διεύθυνση: Αίθριο του Goethe-Institut Athen (Οµήρου 14-16, 100 33 Αθήνα)
Ώρα έναρξης: 21:00
Είσοδος ελεύθερη κατόπιν κράτησης µέχρι εξαντλήσεως των θέσεων. Η προκράτηση θέσεων γίνεται
µε την αποστολή των στοιχείων σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: iris.asimakopoulou@goethe.de

Το σινεµά των ατραξιόν | Αύγουστος 2020 | Σύρος:
Tον επόµενο µήνα, το SIFF ταξιδεύει στη βάση του, τη Σύρο, για την πρώτη εκδήλωση από µία σειρά
δράσεων που θα ακολουθήσουν στο αγαπηµένο του νησί. Συγκεκριµένα, την 1η Αυγούστου του 2020
θα παρουσιαστεί στην Ερµούπολη, µία δράση βασισµένη σε µία επιλογή ταινιών, που γυρίστηκαν µε
το κινητοσκόπιο του Edison. Σύµφωνα µε τις ιστορικές πηγές (τεκµηρίωση του ΕΛΙΑ), η Ερµούπολη
φιλοξένησε µόλις τη δεύτερη κινηµατογραφική προβολή στην επικράτεια του ελληνικού κράτους το
1900 – δύο χρόνια µετά την πρώτη προβολή στην Αθήνα. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της
Σύρου προετοιµάζει τη χαρτογράφηση και δηµιουργική αναπαραγωγή µέρους αυτού του
προγράµµατος προβολών του κινητοσκοπίου του Edison, µε τα εργαλεία της ψηφιακής τεχνολογίας
και µε στόχο την ενεργοποίηση της ελληνικής κινηµατογραφικής κληρονοµιάς.
Η δράση θα προγραµµατιστεί για το βράδυ της 1ης Αυγούστου του 2020, όταν και συµπληρώνονται
120 χρόνια από εκείνη την ιστορική προβολή, ενώ οι ταινίες θα είναι διαθέσιµες και διαδικτυακά στην
ιστοσελίδα και το κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube για όλο τον Αύγουστο.
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«Off Season / Εκτός εποχής» | Λίγα λόγια για την θεµατική:
Η ανάπτυξη της θεµατικής «Off Season / Εκτός εποχής» για το 2020 ξεκίνησε αµέσως µετά
τη λήξη του έβδοµου SIFF. Ωστόσο, η επικαιρότητα έδωσε νέες διαστάσεις στη θεµατική:
Ποια είναι η ερµηνεία µας για τη φράση «Off Season», όταν η προοπτική της επανεκκίνησης
της τουριστικής δραστηριότητας µοιάζει µακρινή και αβέβαιη; Τι είναι «εκτός» και τι
«εντός» εποχής σε µια περίοδο που έχει διαταράξει την αντίληψή µας για τον χρόνο,
κάνοντας να εστιάζουµε µόνο στην επείγουσα συνθήκη του παρόντος, στο επιτακτικό «εδώκαι-τώρα»; Μέσα από αυτό το συγκεκριµένο θέµα, το Φεστιβάλ επιθυµεί να εξετάσει το
αποτύπωµα που αφήνει στην κοινωνία µια διοργάνωση σαφώς καθορισµένη χρονικά, αλλά
και τη σχέση ανάµεσα στην επικαιρότητα και τη διαχρονικότητα των κινούµενων εικόνων.

Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Σύρου τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και πραγµατοποιείται µε την οικονοµική υποστήριξή του.
Σταδιακά θα ανακοινωθούν και οι υπόλοιπες ξεχωριστές εκδηλώσεις και δράσεις της
παρούσας έκδοσης του SIFF, όπως και το πρόγραµµα προβολών της κεντρικής διοργάνωσης
του Φεστιβάλ.
Μπορείτε να ενηµερώνεστε αναλυτικά για όλες τις λεπτοµέρειες και τις επόµενες
ανακοινώσεις του προγράµµατος του #siff2020 µέσα από την επίσηµη ιστοσελίδα του
syrosfilmfestival.org, καθώς και στα επίσηµα µέσα κοινωνικής δικτύωσης του Φεστιβάλ:
Facebook
facebook.com/syrosfilmfest
@syrosfilmfest

Instagram
instagram.com/syrosinternationalfilmfestival
@syrosinternationalfilmfestival

Χορηγός επικοινωνίας: ΕΡΤ

Προς Δηµοσιογράφους:
Για περισσότερες πληροφορίες και οπτικό υλικό, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την Κατερίνα Τριχιά:
E: press@syrosfilmfestival.org & ablaze.meursault@gmail.com | Κ: 6938300975
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