8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Σύρου (SIFF)

Eνηµερωτικό δελτίο #3

#siff2020 #offseason

Το σινεµά των ατραξιόν
1 Αυγούστου 2020
Ερµούπολη, Σύρος
120 χρόνια µετά την πρώτη κινηµατογραφική προβολή στη Σύρο,
οι πρώτες µέρες του σινεµά ξαναζωντανεύουν στην Ερµούπολη
σε µία επετειακή προβολή-εγκατάσταση
σε επιµέλεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Σύρου (SIFF)
Το βράδυ της 1ης Αυγούστου του 2020, όταν και συµπληρώνονται ακριβώς 120 χρόνια από την
ιστορική προβολή στην Ερµούπολη της Σύρου των πρώτων ταινιών του στούντιο του Edison,
φτιαγµένες για το κινητοσκόπιο, το SIFF παρουσιάζει ένα επαναλαµβανόµενο πρόγραµµα προβολών
µε ταινίες µικρού µήκους, µεταµορφώνοντας το οικιστικό περιβάλλον της πρωτεύουσας του νησιού
σε ένα διευρυµένο κινηµατογραφικό σκηνικό.
Πιο συγκεκριµένα, ο κεντρικός χώρος της δράσης είναι το Νησάκι, στην παλιά κοσµοπολίτικη
παραλία της Ερµούπολης, στο σηµείο όπου υψωνόταν ένα εµβληµατικό κτίριο που φιλοξενούσε ένα
θέατρο, ένα δηµοτικό καφενείο και ένα από τα πρώτα υδροθεραπευτήρια της χώρας.
Αυτή η προβολή-εγκατάσταση θα αποτελέσει και τον προάγγελο του 8ου SIFF, που θα
πραγµατοποιηθεί από τις 3 έως και τις 6 Σεπτεµβρίου στη Σύρο. Ένα τετραήµερο προβολών και
πρωτότυπων εκδηλώσεων, αποκλειστικά σε ανοιχτούς χώρους, από το οποίο σίγουρα δεν θα λείψει
ούτε φέτος το drive-in!
Ο όρος «Cinema of Attraction» πρωτοχρησιµοποιήθηκε για να περιγράψει την πρώιµη περίοδο του
σινεµά, την εποχή που η κινούµενη, βωβή εικόνα ξυπνούσε πρωτόγνωρες αισθήσεις και
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εντυπώσεις στο κοινό του. Tο SIFF ανατρέχει στην ιστορία αυτής της «ατραξιόν» στο φυσικό του
χώρο, το νησί της Σύρου, που σύµφωνα µε τις ιστορικές πηγές (τεκµηρίωση του Ελληνικoύ
Λογοτεχνικού και Ιστορικού Αρχείου ΕΛΙΑ), φιλοξένησε στην Ερµούπολη µόλις τη δεύτερη
κινηµατογραφική προβολή στην επικράτεια του ελληνικού κράτους το 1900 – δύο χρόνια µετά την
πρώτη προβολή στην Αθήνα και τρία µετά την προβολή στη Θεσσαλονίκη, η οποία τότε ανήκε στην
επικράτεια της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας.
Αν στα πρώτα χρόνια του ο κινηµατογράφος συνιστούσε µια πρωτόγνωρη κινηµατογραφική
εµπειρία που έφερνε το θέαµα στους χώρους συνεστίασης (µιας που οι πρώτες µηχανές προβολής
ήταν ιδιαίτερα ευκίνητες και παρουσίαζαν το πρόγραµµά τους σε πλατείες, καφενεία και
ζαχαροπλαστεία), η κινούµενη εικόνα διατηρεί τη δυνατότητά της να µεταµορφώνει τον δηµόσιο
χώρο, υπενθυµίζοντας και πάλι τη σηµασία του να βλέπεις σινεµά ως µέλος µιας κοινότητας.
Για όσους δεν καταφέρουν να παρευρεθούν στο Νησάκι την 1η Αυγούστου, οι ταινίες θα είναι
διαθέσιµες διαδικτυακά στην ιστοσελίδα και το κανάλι του SIFF στο YouTube για όλο τον Αύγουστο.
Τ ο Φεστιβάλ, λαµβάνοντας υπόψη του τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδηµίας
του COVID-19, διοργανώνει όλες τις δράσεις του στο νησί της Σύρου µε τέτοιο τρόπο, ώστε να
αποφευχθεί ο συνωστισµός µεγάλου πλήθους σε ένα και µοναδικό χώρο προβολής.
Οι χώροι θα είναι προσβάσιµοι σε χρήστες αµαξιδίων.

Το SIFF στην ΕΡΤ2
Στη συνέχεια του Αυγούστου, το SIFF θα παρουσιάσει ένα κινηµατογραφικό πρόγραµµα τεσσάρων
(4) εβδοµαδιαίων προβολών σε συνεργασία µε την ΕΡΤ, επεκτείνοντας τις δράσεις της νέας
θεµατικής «Off Season» σε ένα νέο µέσο προβολής. Το εν λόγω πρόγραµµα, µε τίτλο «Μόνιτορ»,
θα προβάλλεται κάθε Πέµπτη του Αυγούστου 2020 (6, 13, 20, 27/8), στις 23:30 στην ΕΡΤ2.

Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηµατογράφου της Σύρου πραγµατοποιείται υπό την αιγίδα και µε την
οικονοµική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού (ΥΠ.ΠΟ.Α.).
Το SIFF υλοποιείται µε την υποστήριξη του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).
Χορηγός επικοινωνίας: ΕΡΤ

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:
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Facebook
facebook.com/syrosfilmfest
@syrosfilmfest

Instagram
instagram.com/syrosinternationalfilmfestival
@syrosinternationalfilmfestival

Προς δηµοσιογράφους:
Για περισσότερες πληροφορίες και οπτικό υλικό, παρακαλούµε επικοινωνήστε µε την Κατερίνα Τριχιά:
E: press@syrosfilmfestival.org & ablaze.meursault@gmail.com
Κ: 693 830 0975
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