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Opening access to arts and cultural heritage has constituted a fundamental engagement of the Stavros Niarchos 
Foundation’s (SNF) philanthropic work in Greece and beyond, since its establishment in 1996. Our partnership with 
the Syros International Film Festival dates back to 2014 when a team of young people, fueled by enthusiasm and their 
passion for ‘the movies’ joined efforts in order to realize their dream to provide singular cinematic experiences in a 
unique island setting.
 
Today, seven years later, the Festival has grown into its own, becoming an annual institution for the inhabitants and 
visitors of Syros island, yet managing to steadily remain a vehicle for the creation of opportunities for young people who 
enjoy the experience of participating in such a vibrant initiative, which they further develop and enrich. As we continue 
to navigate the challenges of the Covid-19 pandemic, the need for such initiatives that offer creative outlets, particularly 
for young people, as well as opportunities for dialogue, exchange, and collaboration in the public realm are in fact more 
pronounced than ever.   
 
We look forward to the original cinematic narratives, the specialized workshops for youth groups and the combination 
of the big screen with other forms of creative production which are distinctive of SIFF. SNF is proud to be the exclusive 
supporter of the Syros International Film Festival in this final year of our support, and we wish SIFF success on its 
journey ahead.

––– Katerina Triantafyllou
Stavros Niarchos Foundation

Η πρόσβαση στις τέχνες και στην πολιτιστική κληρονομιά αποτέλεσε μια βασική δέσμευση της φιλανθρωπικής δράσης 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ήδη από το έτος ίδρυσής του, το 1996. Η συνεργασία μας με το Διεθνές Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Σύρου (SIFF) ξεκίνησε το 2014, όταν μια ομάδα νέων ανθρώπων, με κίνητρο τον ενθουσιασμό 
και το πάθος τους για «τις ταινίες», ένωσαν τις δυνάμεις τους για να κάνουν πραγματικότητα το όνειρό τους να 
προσφέρουν ανεπανάληπτες κινηματογραφικές εμπειρίες σε ένα μοναδικό νησιωτικό σκηνικό.
 
Σήμερα, επτά χρόνια αργότερα, το Φεστιβάλ έχει προχωρήσει από μόνο του, συνιστώντας έναν ετήσιο θεσμό για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού, αλλά καταφέρνοντας να παραμένει σταθερά ένα όχημα για τη δημιουργία 
ευκαιριών για νέους που απολαμβάνουν την εμπειρία της συμμετοχής σε ένα τόσο ζωντανό εγχείρημα, το οποίο 
εξελίσσουν και εμπλουτίζουν περαιτέρω. Καθώς συνεχίζουμε να πλοηγούμαστε στις προκλήσεις της πανδημίας του 
Covid-19, η ανάγκη για τέτοια εγχειρήματα που προσφέρουν δημιουργικές διεξόδους –και ιδιαίτερα για νέα άτομα–, 
όπως και ευκαιρίες για διάλογο, ανταλλαγή και συνεργασία στη δημόσια σφαίρα, πραγματικά διατυπώνεται πιο 
εμφατικά από ποτέ.  
 
Ανυπομονούμε για τις πρωτότυπες κινηματογραφικές αφηγήσεις, τα εξειδικευμένα ομαδικά εργαστήρια για νέους 
και για τον συνδυασμό της μεγάλης οθόνης με άλλες μορφές δημιουργικής παραγωγής – στοιχεία που συνιστούν τα 
διακριτικά χαρακτηριστικά του SIFF. Το ΙΣΝ είναι περήφανο που αποτελεί αποκλειστικό δωρητή του Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Σύρου αυτή την τελευταία χρονιά της υποστήριξής μας, κι ευχόμαστε στο SIFF κάθε επιτυχία στο 
μελλοντικό του ταξίδι.

 
––– Κατερίνα Τριανταφύλλου

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
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It is a great pleasure and honor for the National Centre of Audiovisual Media and Communication (EKOME) to be 
amongst the organizations supporting the Syros International Film Festival as of this year. 

Since its inception, the festival has produced an array of activities, workshops, special screenings, and unique 
audiovisual presentations, highlighting the magical qualities of the cinematic image in a variety of ways to its audience, 
with increasingly far-reaching and encouraging reception. 

Our partnership with the Festival affirms our joint understanding of cinema as authentic artistic expression; the medium 
itself holds a central position in the development strategy for the audiovisual sector as promoted by EKOME, through 
its investment incentives and the development of its network of Film Offices throughout Greece. It is also a means 
of preserving historical memory and audiovisual heritage, as addressed by operation of the National Repository 
of Audiovisual Archives implemented by EKOME, and an educational tool that promotes knowledge, as defined by 
EKOME’s educational strategy. 

Through the manner in which it addresses the cinematic image, the 9th Syros International Film Festival constitutes an 
important cultural institution amidst the cultural activities on a Cycladic and national scale. We plan on setting out on 
more journeys together in the future, alongside the innovative routes the festival traces each year. 

––– Panos Kouanis
President and CEO, EKOME

Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) να 
συγκαταλέγεται από φέτος μεταξύ των φορέων που στηρίζουν το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου (SIFF). 

Ένα φεστιβάλ που σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του προσφέρει μια πληθώρα δράσεων, εργαστηρίων, ειδικών 
προβολών και πρωτότυπων οπτικοακουστικών παρουσιάσεων, αναδεικνύοντας με ποικίλους τρόπους τη μαγεία της 
κινηματογραφικής εικόνας σε ένα κοινό με διαρκώς αυξανόμενη και ένθερμη ανταπόκριση.

Η συνεργασία μας με το Φεστιβάλ επιβεβαιώνει την κοινή μας αντιμετώπιση του κινηματογράφου ως γνήσιας 
καλλιτεχνικής έκφρασης – μιας αντιμετώπισης που μάλιστα κατέχει κεντρική θέση στην αναπτυξιακή στρατηγική για 
τον οπτικοακουστικό κλάδο, όπως την προωθεί το ΕΚΟΜΕ μέσω των επενδυτικών του κινήτρων και της ανάπτυξης 
του Δικτύου των Film Offices σε όλη την Ελλάδα. Επιβεβαιώνει επίσης την κοινή αντιμετώπιση του κινηματογράφου ως 
μέσου διαφύλαξης της ιστορικής μνήμης και της οπτικοακουστικής κληρονομιάς, την οποία υποστηρίζει η λειτουργία 
του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Αρχείων που υλοποιεί το ΕΚΟΜΕ, αλλά και ως εκπαιδευτικού εργαλείου 
που προάγει τη γνώση, σύμφωνα με την εκπαιδευτική στρατηγική του ΕΚΟΜΕ.

Με τον τρόπο που προσεγγίζει την κινηματογραφική εικόνα, το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου (SIFF) 
αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό θεσμό για τα πολιτιστικά δρώμενα των Κυκλάδων και της χώρας. Στα τόσο πρωτότυπα 
ταξίδια που διοργανώνει κάθε χρόνο, σχεδιάζουμε περισσότερες κοινές διαδρομές για το μέλλον.

––– Πάνος Κουάνης
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΕΚΟΜΕ
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For the ninth consecutive year, we welcome the renowned Syros International Film Festival (SIFF) with great pleasure. 

This festival, which has chosen our island, was met with welcoming arms; as it has developed, it carves a unique, 
successful path through the wonderful world of films. Undoubtedly, this success is due to the love, passion, inspiration, 
and tireless work of the organizers.

Especially in this difficult period, due to the special conditions of the Covid-19 pandemic, the Festival team released 
new forces and ideas. Its continually upward course affirms the high level of artistic, educational and entertainment 
activities it produces, which enable spectators and participants alike to activate their creative forces.

This year, exceedingly true to its word and annual appointment, it continues the investigation of its “Off-Season” theme, 
presenting a wide array of short and feature films in its program. 

We continue with joy and pride to support the International Festival of Syros (SIFF), and look forward to traveling 
through the magical world of cinema again this year. Good luck to our beloved SIFF!

––– Aliki Leontariti
Deputy Mayor of Culture Syros – Hermoupolis

Για ένατη συνεχή χρονιά υποδεχόμαστε με ιδιαίτερη χαρά το καταξιωμένο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου (SIFF).

Το Φεστιβάλ που επέλεξε το νησί μας, γεννήθηκε βρίσκοντας το έδαφος γόνιμο, αναπτύσσεται και χαράσσει μια 
ξεχωριστή, επιτυχημένη διαδρομή στον υπέροχο κόσμο του σινεμά. Είναι βέβαιο πως η επιτυχία αυτή οφείλεται στην 
αγάπη, στο πάθος, στην έμπνευση και στην άοκνη δουλειά των διοργανωτών.

Ιδιαίτερα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, με αφορμή τις ειδικές συνθήκες της πανδημίας Covid-19, η ομάδα του 
Φεστιβάλ απελευθέρωσε νέες δυνάμεις και ιδέες. Η συνεχής ανοδική πορεία του αποδεικνύει το υψηλό επίπεδο των 
καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δράσεων που δίνουν τη δυνατότητα σε θεατές και συμμετέχοντες να 
ενεργοποιήσουν τις δημιουργικές τους δυνάμεις.

Απόλυτα πιστό και φέτος στο ραντεβού του, συνεχίζει τη διερεύνηση της «Off Season / Εκτός εποχής» θεματικής, 
παρουσιάζοντας στο πρόγραμμά του ένα πλήθος ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους.

Συνεχίζουμε με χαρά και περηφάνια να υποστηρίζουμε το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου (SIFF), 
ανυπομονώντας να μας ταξιδέψει και φέτος στον μαγικό κόσμο του κινηματογράφου. Καλή επιτυχία, αγαπημένο SIFF!

––– Αλίκη Λεονταρίτη 
Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Σύρου - Ερμούπολης 
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In response to the extended situation provoked by the ongoing global pandemic, the SIFF team approaches this ninth 
edition of the Festival as the culmination of its activities over a two-year period, examining the continuing theme of “Off 
Season.” The 8th edition of the Festival began in July of 2020, followed by a series of physical events in both Syros 
and Athens; film programs were presented online and on national television, while focused projects and workshops 
were held both in person and online, in addition to the main Festival event that took place in September 2020. We 
considered these unprecedented circumstances an opportunity to experiment with the usual structure of a seasonal 
festival, extending its activities throughout the rest of the year in various forms, seeking to engage the widest possible 
community of viewers and participants, despite rapidly changing conditions of limited mobility. 

The theme of “Off Season” is especially relevant to the current situation in which tourism, travel and by extension the 
social, cultural, and economic activities linked with these experiences have been unsettled on a global scale. This 
theme was chosen in 2019 as the focus of the 8th Festival edition with the aim of producing a program that creatively 
examined contemporary aspects and meanings of tourism and its relationship with the moving image. With the 
outbreak of Covid-19 in early 2020, SIFF decided to explore the limits of this theme through a different lens, recognizing 
not only its relevance to this historic moment (and the drastic revision of our notions of a touristic “season”) but also 
the possibility of organizing a festival beyond the bounds of its established summer dates, and exploring topics and 
conditions of a general “Off Season,” not limited to the touristic experience, but related to a broader understanding of 
what it means to move and interact. 

For the 9th edition of SIFF, held from July 22–26, 2021, the chosen theme of “Off Season” finishes this exploratory 
cycle, proposing an alternative view on this era of crisis: the films in this program zoom in on different notions of the 
passage of time: the different “speeds” at which humanity operates (speeds determined exclusively by geography and 
culture); forced movement and compulsory immobility in the era of global mobility; the management of personal and 
“free” time as a fundamental human right. Thus, the 9th edition of SIFF seeks to expand its scope with a program that, 
extending through time itself, successively revises our established perceptions of place, commissioning new artistic 
and filmic works from near and far, in circumstances determined both by the specific, unique landscape of Syros, and 
by collaborations that collapse geographic boundaries between people and groups located on far-flung places across 
Greece and the globe. As we gather together again this summer, collective viewing becomes even more important as a 
generative space, encouraging us to continue making links with each other and the places we find ourselves in. 

––– The SIFF Team
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Σε απάντηση της παρατεταμένης συνθήκης που διαμόρφωσε η παγκόσμια πανδημία, η ομάδα του SIFF προσεγγίζει 
την ένατη διοργάνωσή του ως το αποκορύφωμα μιας σειράς δράσεων που επεκτάθηκαν στον χρόνο και τον χώρο, 
σε μια περίοδο δύο ετών και στο πλαίσιο της εξερεύνησης της θεματικής «Off Season / Εκτός εποχής». Ο όγδοος 
φεστιβαλικός κύκλος του SIFF ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2020 και συνεχίστηκε με εκδηλώσεις μέχρι το τέλος του 
ημερολογιακού έτους – με προβολές στην Αθήνα και τη Σύρο, με κινηματογραφικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν 
online και στην τηλεόραση, με εστιασμένα projects και εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν διά ζώσης και διαδικτυακά, και 
ασφαλώς με την κεντρική διοργάνωση που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2020. Το Φεστιβάλ αντιμετώπισε 
αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία ως μια ευκαιρία για να πειραματιστεί με τη συνήθη δομή και λειτουργία ενός εποχιακού 
φεστιβάλ, επεκτείνοντας τη δραστηριότητά του σε όλη τη διάρκεια του έτους, δοκιμάζοντας ποικίλες μορφές, 
αποσκοπώντας στο να διευρύνει τη συμμετοχή του κοινού και της κοινότητας σε αυτές τις δράσεις, ακόμη και υπό το 
διαρκώς μεταβαλλόμενο καθεστώς της περιορισμένης κινητικότητας.

Η θεματική «Off Season / Εκτός εποχής» αποδείχθηκε ιδιαίτερα επίκαιρη στην τρέχουσα συγκυρία, στην οποία ο 
τουρισμός, τα ταξίδια και, κατά συνέπεια, οι κοινωνικές, πολιτιστικές και οικονομικές δραστηριότητες που συνδέονται 
με αυτές τις εμπειρίες, έχουν αλλάξει σε παγκόσμια κλίμακα. Η θεματική αυτή επιλέχθηκε το 2019 ως άξονας της 
όγδοης διοργάνωσης την επόμενη χρονιά, με στόχο τη διαμόρφωση ενός προγράμματος που θα εξέταζε δημιουργικά τις 
σύγχρονες πρακτικές και εννοιολογήσεις του τουρισμού και της σχέσης του με την κινούμενη εικόνα. Με το ξέσπασμα 
της πανδημίας του Covid-19 στις αρχές του 2020, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου αποφάσισε να 
διερευνήσει εκ νέου τα όρια αυτής της θεματικής, διακρίνοντας όχι μόνο τη συνάφειά του με την ιστορική συγκυρία (και 
τη δραστική αναθεώρηση της έννοιας της «τουριστικής σεζόν»), αλλά και την προοπτική της έμπρακτης διοργάνωσης 
ενός φεστιβάλ «εκτός» της καθιερωμένης «εποχής» διεξαγωγής του, το οποίο δεν θα περιοριζόταν στην τουριστική 
εμπειρία, αλλά θα διατύπωνε έναν ευρύτερο προβληματισμό για το τι σημαίνει κίνηση και αλληλεπίδραση. 

Έτσι, στην ένατη διοργάνωση του SIFF (22-26 Ιουλίου 2021), η επιλεγμένη θεματική «Off Season / Εκτός εποχής» θα 
κλείσει τον κύκλο αυτής της εξερεύνησης προτείνοντας μια εναλλακτική οπτική στην εποχή της κρίσης: οι ταινίες του 
προγράμματος εστιάζουν στις διαφορετικές αντιλήψεις για τον χρόνο που περνά· τις διαφορετικές «ταχύτητες» στις 
οποίες λειτουργεί η ανθρωπότητα (ταχύτητες που καθορίζονται αποκλειστικά από τη γεωγραφία και την κουλτούρα)· 
την αναγκαστική μετακίνηση και την αναγκαστική στάση στην εποχή της παγκόσμιας κινητικότητας· τη διαχείριση. 
Με αυτόν τον τρόπο, το 9ο SIFF επιχειρεί να διευρύνει την εμβέλειά του με ένα πρόγραμμα που, μαζί με τον χρόνο, 
αναθεωρεί συνεκδοχικά και τις παγιωμένες αντιλήψεις μας για τον τόπο, δοκιμάζοντας παραγωγές καλλιτεχνικών έργων 
εκ του σύνεγγυς και εκ του μακρόθεν, σε μια συνθήκη που καθορίζεται τόσο από το συγκεκριμένο, χαρακτηριστικό 
τοπίο της Σύρου, όσο και από τις συνεργασίες που καταργούν τα γεωγραφικά σύνορα, μεταξύ ατόμων και ομάδων που 
βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία του παγκόσμιου χάρτη. Καθώς θα μαζευτούμε στο νησί για άλλη μια φορά αυτό το 
καλοκαίρι, η συλλογική θέαση θα αναδειχθεί ακόμα πιο εμφατικά ως παράγοντας διαμόρφωσης ενός δημιουργικού 
χώρου, ενθαρρύνοντάς μας να συνεχίζουμε να χτίζουμε δεσμούς μεταξύ μας και με τους τόπους στους οποίους 
βρισκόμαστε κάθε φορά.

––– Η ομάδα του SIFF
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Daughters of the Dust 
Julie Dash, USA, 1991, 113΄ 

In 1902, a multigenerational family in the Gullah 
community on the Sea Islands off of South Carolina, 
USA – former West African slaves who carried on 
many of their ancestors’ Yoruba traditions – struggle 
to maintain their cultural heritage and folklore while 
contemplating a migration to the mainland, even 
further from their roots. Awash in gorgeously poetic, 
sun-dappled images at once dreamlike and precise, 
the film forges a new visual language rooted in black 
femininity and the rituals of Gullah culture. 

Daughters of the Dust 
Τζούλι Ντας, ΗΠΑ, 1991, 113΄  

To 1902 μια πολυγενεακή οικογένεια από την κοινότητα 
Γκάλα στα Θαλάσσια Νησιά της Νότιας Καρολίνας 
στις ΗΠΑ –πρώην σκλάβοι από τη Δυτική Αφρική 
που συνέχισαν να τηρούν πολλές από τις παραδόσεις 
των Γιορούμπα προγόνων τους– αγωνίζονται για να 
διατηρήσουν την πολιτισμική κληρονομιά και τα έθιμά 
τους, ενώ παράλληλα συλλογίζονται το ενδεχόμενο να 
μεταναστεύσουν στην ενδοχώρα, ακόμα πιο μακριά από 
τις ρίζες τους. Πλημμυρισμένο με υπέροχα ποιητικές, 
ηλιόλουστες εικόνες, ονειρικές και ταυτόχρονα ακριβείς, 
η ταινία σφυρηλατεί μια νέα οπτική γλώσσα, ριζωμένη 
στη μαύρη θηλυκότητα και τις τελετουργίες της 
κουλτούρας των Γκάλα. 
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Cheirographon
Ian Nagoski and Harout Arakelian, USA, 2021, 49 ́ 

Cheirographon is a moving-image work commissioned 
by SIFF, featuring images conceived by musician 
and music archivist Ian Nagoski. Along with Harout 
Arakelian, Nagoski weaves together found footage 
images – sourcing from both archival material and 
feature films – to poetically explore displacement, 
longing and the experience of migration to America 
in the first half of the 20th century. Nagoski’s original 
soundtrack mimics the archival-digging process used in 
the images, blending recordings from various immigrant 
communities made in the US. Excerpts of texts curated 
by Nagoski will be read aloud during the screening by 
actors and storytellers, blending archival, mash-up, 
and performative techniques to create an invocation of 
movements past. 

The film is presented at Syros with live narration by 
Giorgos Kallaniotis, Georgia Matsouka, and Loukia 
Palaiologou. 

Rather than developing new material, Cheirographon 
is made from what was at hand. The images are edited 
from American studio films (acting and conflicts having 
been removed). The parallel sound program is made 
from early and mid-20th century discs that I transferred 
and from which I restored the sound myself; all but 
one of them were commercially released. My own 
view is that all of our ancestors experienced travel and 
displacement. It has been, and is now for many of us, 
very difficult. It can be hopeful and disappointing, and it 
can be terrifying or fatal. But it is deeply human.

––– Ian Nagoski

FILMS 
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Cheirographon [Χειρόγραφον]
Ίαν Ναγκόσκι και Χαρούτ Αρακελιάν, ΗΠΑ, 2021, 49΄

Το Χειρόγραφον είναι ένα έργο κινούμενης εικόνας 
που δημιουργήθηκε κατόπιν ανάθεσης του SIFF και 
παρουσιάζει μια ιδέα του μουσικού και μουσικοσυλλέκτη 
Ίαν Ναγκόσκι. Σε συνεργασία με τον Χαρούτ Αρακελιάν, 
o Ναγκόσκι συνυφαίνει πλάνα τόσο από υλικό αρχείου 
όσο και από ταινίες μυθοπλασίας, για να εξερευνήσει 
με τρόπο ποιητικό τον εκτοπισμό, τη νοσταλγία και την 
εμπειρία της μετανάστευσης από τη Μεσόγειο στην 
Αμερική στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Το πρωτότυπο 
σάουντρακ του Ναγκόσκι μιμείται τη διαδικασία της 
αρχειακής ανασκαφής που εφαρμόζεται στις εικόνες, 
ανασύροντας από το αρχείο του πρώιμες ηχογραφήσεις 
από διάφορες κοινότητες μεταναστών στις ΗΠΑ. Μια 
συρραφή από κείμενα που επιμελήθηκε ο Ναγκόσκι 
θα διαβαστούν ζωντανά από ηθοποιούς και αφηγητές 
κατά τη διάρκεια της προβολής, σε μια δράση που 
ενώνει αρχειακές πρακτικές, mash-up μεθόδους και 
παραστασιακές τεχνικές, ανακαλώντας ρεύματα του 
παρελθόντος.

Η προβολή παρουσιάζεται στη Σύρο συνοδεία ζωντανής 
αφήγησης από τον Γιώργο Καλλιανιώτη, τη Γεωργία 
Ματσούκα και τη Λουκία Παλαιολόγου. 

Αντί να προκύψει από νέο υλικό, το Χειρόγραφον 
δημιουργήθηκε από το υλικό που βρισκόταν ήδη 
διαθέσιμο. Το μοντάζ φέρνει κοντά εικόνες από 
παραγωγές των αμερικανικών στούντιο (έχουν 
παραλειφθεί οι ηθοποιοί και συγκρούσεις συμφερόντων. 
Η παράλληλη ηχητική μπάντα έχει διαμορφωθεί από 
δίσκους των αρχών και των μέσων του 20ού αιώνα που 
μετέγραψα και αποκατέστησα ο ίδιος. Με μία εξαίρεση, 
όλοι αυτοί οι δίσκοι κυκλοφόρησαν στο εμπόριο. 
Κατά την άποψή μου, όλοι οι πρόγονοί μας έζησαν την 
εμπειρία του ταξιδιού και του εκτοπισμού. Ήταν –και 
εξακολουθεί να είναι για πολλούς από εμάς– κάτι πολύ 
δύσκολο. Μπορεί να φέρνει ελπίδα και απογοήτευση, 
και μπορεί να είναι τρομακτικό ή ολέθριο. Αλλά σε κάθε 
περίπτωση είναι βαθιά ανθρώπινο.

––– Ίαν Ναγκόσκι
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Launching Ceremony 
Audiovisual Installation by Marina Gioti 
Music Performance by May Roosevelt, 18΄

Launching Ceremony is a site-specific audiovisual 
installation commissioned by SIFF and conceived by 
filmmaker and visual artist Marina Gioti, realized with 
the support of NEON Organization for Culture and 
Development, and in partnership with the Greek Film 
Archive. Gioti’s new project focuses on the ceremonial 
launch of a new vessel, compiling a montage of mid-
century archival footage from Greek and international 
newsreels aiming to bring an intentional anachronism 
face to face with the present moment. Composer and 
thereminist May Roosevelt composes the film’s score, to 
be performed live at the opening. 

Following this opening performance, the installation will 
be open to the public from July 24–26 (visiting hours: 
21:00–23:00). 

On July 24, Marina Gioti will engage in an open 
discussion with the public at Hotel Ploes (18:00). 

More information on the project can be found on p. 60. 

Τελετή καθέλκυσης
Οπτικοακουστική εγκατάσταση από τη Μαρίνα Γιώτη 
Μουσική περφόρμανς από τη May Roosevelt, 18΄

Η Τελετή καθέλκυσης είναι μια τοποειδική 
οπτικοακουστική εγκατάσταση που δημιούργησε η 
κινηματογραφίστρια και εικαστική καλλιτέχνις Μαρίνα 
Γιώτη κατόπιν ανάθεσης του SIFF, με την υποστήριξη 
του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και 
σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας. Το νέο 
πρότζεκτ της Γιώτη επικεντρώνεται στην τελετουργική 
καθέλκυση ενός νέου πλοίου, συνιστώντας ένα φιλμικό 
κολάζ φτιαγμένο από αρχειακό υλικό από ελληνικά 
και διεθνή επίκαιρα και φιλμ των μέσων του αιώνα, 
το οποίο στοχεύει να φέρει στο παρόν έναν σκόπιμο 
αναχρονισμό. Η συνθέτρια και θερεμινίστρια από τη 
Θεσσαλονίκη May Roosevelt υπογράφει τη μουσική της 
ταινίας/εγκατάστασης, η οποία θα εκτελεστεί ζωντανά 
την ημέρα των εγκαινίων.

Μετά την περφόρμανς των εγκαινίων, η εγκατάσταση 
θα είναι ανοιχτή στο κοινό από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου 
(ωράριο λειτουργίας: 21:00-23:00). 

Στις 24 Ιουλίου η Μαρίνα Γιώτη θα συνομιλήσει με το 
κοινό σε μια ανοιχτή συζήτηση (Hotel Ploes, 18:00). 

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο βρίσκονται στη 
σελίδα 60. 

ΤΑΙΝΙΕΣ

USS KNIGHT (DD-633) – Photo Courtesy of the Naval History and Heritage Command / USS KNIGHT (DD-633) – Η φωτογραφία 
αναδημοσιεύεται με την ευγενική παραχώρηση του Naval History and Heritage Command.
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SHORT FILMS PROGRAM 

22 DAY 2

SHORT FILMS PROGRAM 
Films that beckon from the edges of 
their frames, invitations to see behind 
the backdrop.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ 
ΜΗΚΟΥΣ
Ένα πρόγραμμα ταινιών που 
αναζητούν τις χειρονομίες πέρα 
από τα όρια του κινηματογραφικού 
κάδρου, μετρούν την απόσταση 
ανάμεσα στο θέμα και στον θεατή, και 
μας προσκαλούν να δούμε πίσω από 
την επιφάνεια του φόντου. 

As You are Coming Closer 
Marcus Meicher, Austria, 2017, 3΄ 

A continuous zoom from the inner to the outer world 
projects the viewer into a phantasmatic reality that is 
becoming more and more unstable the closer we get. 
Is film a window to the world, or is the world already 
an image? 

As You are Coming Closer [Καθώς πλησιάζεις] 
Marcus Meicher, Αυστρία, 2017, 3 ́ 

Ένα διαρκές ζουμ από τον μέσα στον έξω κόσμο 
προσγειώνει τον θεατή σε μια φαντασματική 
πραγματικότητα που γίνεται όλο και πιο ασταθής όσο 
την πλησιάζουμε. Είναι μια ταινία ένα παράθυρο στον 
κόσμο ή είναι ο κόσμος ήδη μια εικόνα;

The___________World
Peixuan Ouyang, USA, 2021, 18΄ 

A personal essay about connection and disconnection, 
in and through different realities. 

The___________World [Ο___________κόσμος] 
Peixuan Ouyang, ΗΠΑ, 2021, 18 ́ 

Ένα προσωπικό δοκίμιο για τη σύνδεση και την 
αποσύνδεση, εντός και μέσω διαφορετικών 
πραγματικοτήτων.

Earth in the Mouth 
Ewelina Rosinska, Germany, 2020, 20 ́ 

Like a photo book, the film creates new images and 
relationships between shots, reassembling a journey 
of impressions where the outlines of the world 
undulate. In a sensual sequence, images search freely 
for the stories that shape lives — faith, patriotism, 
anarchism, tourism in Poland and Germany, returns, 
arrivals, sketches of everyday life in Portugal, gestures, 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ

moments and sounds from Brazil and Greece. Shot on 
16mm, in seven chapters. 

Earth in the Mouth [Η γη στο στόμα] 
Ewelina Rosinska, Γερμανία, 2020, 20 ́ 

Σαν ένα φωτογραφικό λεύκωμα, η ταινία δημιουργεί 
νέες εικόνες και σχέσεις ανάμεσα στα πλάνα, 
συναρμολογώντας από την αρχή ένα ταξίδι εντυπώσεων 
όπου τα όρια του κόσμου ταλαντεύονται. Οι εικόνες, 
τοποθετημένες σε μια αισθησιακή αλληλουχία, 
αναζητούν ελεύθερα τις ιστορίες που διαμορφώνουν 
την ανθρώπινη ζωή – την πίστη, τον πατριωτισμό, τον 
αναρχισμό, τον τουρισμό στην Πολωνία και τη Γερμανία, 
επιστροφές, αφίξεις, σκίτσα από την καθημερινή ζωή 
στην Πορτογαλία, χειρονομίες, στιγμές και ήχους από 
τη Βραζιλία και την Ελλάδα. Μια ταινία γυρισμένη σε 
φιλμ 16 χιλ. και χωρισμένη σε επτά κεφάλαια.

Live to Live 
Laida Lertxundi, USA, 2015, 11 ́ 

A certain trajectory of being lost is drawn across 
sparsely populated mountain regions while physical 
processes from heartbeat to orgasm shape image, 
sound and color patterns until the horizon is reached. 

Live to Live [Ζεις για να ζεις] 
Laida Lertxundi, ΗΠΑ, 2015, 11 ́ 

Μια συγκεκριμένη τροχιά μιας αίσθησης 
αποπροσανατολισμού διαγράφεται κατά μήκος 
αραιοκατοικημένων ορεινών περιοχών, καθώς κάποιες 
σωματικές διεργασίες –από τους χτύπους της καρδιάς 
έως τον οργασμό– σχηματίζουν μοτίβα εικόνας, ήχου 
και χρώματος, ώσπου ν’ αγγίξουν τη γραμμή του 
ορίζοντα.

The Film 
Eleni Bagaki, Greece, 2017, 28 ́ 

She wanted to be a filmmaker. She had no idea what 
to film though. How can making a film (as a process) 
become itself a strategy to process? Part of the project 
“A book, a film, and a soundtrack,” which draws 
inspiration from a failed romantic relationship between 
a female artist and a male filmmaker, the “film” leads us 
to an unlikely encounter between tones, forms, scenes, 
moods, and desires. The film was commissioned by 
Radio Athènes and was realized with the support of 
NEON Organization for Culture and Development.

The Film [Η ταινία] 
Ελένη Μπαγάκη, Ελλάδα, 2017, 28 ́ 

Ήθελε να κάνει ταινίες. Αλλά δεν είχε ιδέα τι να 
τραβήξει με την κάμερα. Πώς μπορεί η δημιουργία μιας 
ταινίας (ως διαδικασία) να γίνει η ίδια μια στρατηγική 
προς επεξεργασία; Μέρος του πρότζεκτ «A book, a 
film, and a soundtrack», που αντλεί έμπνευση από 
μια αποτυχημένη ρομαντική σχέση ανάμεσα σε μια 
καλλιτέχνιδα και έναν σκηνοθέτη, η «ταινία» μάς οδηγεί 
σε μια απρόσμενη συνάντηση ανάμεσα σε τόνους, 
φόρμες, σκηνές, διαθέσεις και επιθυμίες. Το έργο είναι 
μια ανάθεση του Radio Athènes και πραγματοποιήθηκε 
με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και 
Ανάπτυξης ΝΕΟΝ.
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A Matter of Life and Death
Michael Powell and Emeric Pressburger, United 
Kingdom, 1946, 104 ́ 

After miraculously surviving a jump from his burning 
plane, RAF pilot Peter Carter encounters the American 
radio operator to whom he has just delivered his 
dying wishes, and, face-to-face on a tranquil English 
beach, the pair fall in love. When a messenger from the 
hereafter arrives to correct the bureaucratic error that 
spared his life, Peter must mount a fierce defense for 
his right to stay on earth – painted as a rich Technicolor 
Eden – climbing a wide staircase to stand trial in a 
starkly beautiful, black-and-white modernist afterlife. 
Intended to smooth tensions between the wartime 
allies Britain and America, Michael Powell and Emeric 
Pressburger’s richly humanistic film traverses time and 
space to make a case for the transcendent value of love. 

A Matter of Life and Death [Ζήτημα ζωής και θανάτου] 
Michael Powell και Emeric Pressburger, Ηνωμένο 
Βασίλειο, 1946, 104 ́ 

Έχοντας επιβιώσει ως εκ θαύματος, αφού πήδηξε από 
ένα φλεγόμενο αεροπλάνο, ο πιλότος της RAF Πίτερ 
Κάρτερ συναντάει την Αμερικανίδα ασυρματίστρια 
στην οποία είχε μόλις εκμυστηρευτεί τις τελευταίες του 
επιθυμίες και, μόλις αντικρίζουν ο ένας τον άλλον σε μια 
γαλήνια παραλία της Αγγλίας, το ζευγάρι ερωτεύεται. 
Όταν ένας αγγελιοφόρος από το υπερπέραν καταφθάνει 
για να διορθώσει το γραφειοκρατικό λάθος που του 
έσωσε τη ζωή, ο Πίτερ πρέπει να προβεί σε μια δριμεία 
υπεράσπιση του δικαιώματός του να παραμείνει στη Γη –
χρωματισμένη με Technicolor ως εύφορος παράδεισος– 
καθώς ανεβαίνει μια πλατιά σκάλα για να δικαστεί 
στην ψυχρά όμορφη, ασπρόμαυρη μοντερνιστική μετά 
θάνατον ζωή. Με διάθεση άμβλυνσης των εντάσεων 
ανάμεσα στη Βρετανία και την Αμερική, συμμάχους εν 
καιρώ πολέμου, η βαθιά ανθρωπιστική ταινία των Μάικλ 
Πάουελ και Έμερικ Πρεσμπέργκερ διασχίζει τον χρόνο 
και τον χώρο για να προασπιστεί την υπερβατική αξία 
της αγάπης.

ΤΑΙΝΙΕΣ
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Backyard with a View
Dimitra Kondylatou, Greece, 2021, 10 ́  

The short film Backyard with a View records the 
presence and absence of various forms of life, matter 
and activity inside and around the Lazaretto building on 
Syros. Built in 1839 as a quarantine station for travelers, 
the Lazaretto was later used as a refugee shelter, a 
prison and a mental asylum, until closing in 1974. In 
1978, the Greek state designated the Lazaretto as a 
historical monument, but the building has yet to undergo 
preservation treatments. The touristic gaze is introduced 
in the film as a means that recomposes the material, 
historic, anecdotic and everyday fragments that remain 
in the abandoned building and the surrounding area. 

The film is the outcome of the workshop Alternate Paths 
held in September 2020 within the framework of the 8th 
Syros International Film Festival (“Off Season”) and led 
by Dimitra Kondylatou. The artist will share her insight 
into her work and methods in an open discussion with 
the public on July 25 (Hotel Ploes, 18:00).

In early February 2020, after having been invited to 
design and lead the inaugural session of the Alternate 
Paths workshop series for the Syros International 
Film Festival, I was struck by the history of a building 
that may go unnoticed if you don’t retain a peripheral 
vision when entering the Ermoupolis port. Originally 

constructed in 1839 to function as a Lazaretto, i.e. 
a quarantine station for travelers, the building was 
subsequently used as a displacement center for Cretan 
refugees, a military camp, a mental asylum, a prison 
and last, a facility for Greek refugees from Romania. A 
few days after my introduction to the building’s history, 
the Covid-19 pandemic reached Athens and we all soon 
experienced unprecedented periods of confinement and 
quarantine. 

When later that summer I received the confirmation 
for the workshop’s realization, I decided that the 
walk should focus on the area around that building. 
Lazaretto finds itself in the limit between Ermoupolis 
and the countryside, Syros and the rest of the world, 
social life and isolation, health and disease, life and 
death. It was primarily constructed for and was always 
inhabited by passers-by. The area around it was given 
its name (Lazareta), and although the neighborhood 
was consistently inhabited, it too retained a liminal 
quality, connected and disconnected from Ermoupolis. 
Throughout its modern history, the area has hosted the 
island’s oil tanks, the telegraph and electricity cables, 
the airport, the landfill, the wastewater treatment 
building, and the center for stray animals. It was this 
liminality, associated with sanitary factors, that I thought 
of revisiting, together with the workshop’s participants, 
affected by our own experience of quarantine, disease, 
isolation, fear, mourning, restriction of personal 
freedoms, public health management and control. In 
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an attempt to unfold and understand different aspects 
of this location, my research took various forms – 
interactive, written and visual. 

Reflecting the Festival’s “Off-Season” framework that 
was further reinforced by the decreased tourist traffic 
last summer, the film Backyard with a View was the 
outcome of this invitation. After many edits in which I 
was negotiating and rethinking my own positionality 
as a passer-by, the film finally focused on the tourist’s 
somatic experience of this site, combining historical 
information about the building, fragmented recordings 
of the remains, and social sciences literature on tourism 
and travel. 

–– Dimitra Kondylatou 

Dimitra Kondylatou is a visual artist living in Athens. 
She works across video-making, editing, writing 
and hosting. She is interested in the limits of art 
and its entanglements with tourism and everyday 
life. She visually explores gestures, practices and 
correspondences within contexts and spaces of 
hospitality and exchange. Her methodology is informed 
by and crosses boundaries with other disciplines, 
such as anthropology, through her participation in 
collective projects, the realization of workshops and the 
presentation of her work in exhibitions, conferences and 
publications. From 2012 to 2018 her artistic research 
on art and tourism was enriched through her seasonal 
occupation as manager and worker of neion guest 
house in Lefkada, and through the residential project 
The Island-Resignified that she initiated and hosted 
there from 2015 to 2017. She is a co-founder and editor 
in kyklàda.press publications (2020–today). She was a 
member of TWIXTlab (2017-2018). She graduated from 
the Dutch Art Institute (2017) and the Athens School of 
Fine Arts (2012). In 2019 she received the ARTWORKS 
fellowship from Stavros Niarchos Foundation. Her 
artistic activity since 2008 includes workshops and 
group exhibitions.

ΤΑΙΝΙΕΣ
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Backyard with a View [Πίσω αυλή με θέα] 
Δήμητρα Κονδυλάτου, Ελλάδα, 2021, 10 ́ 

Η μικρού μήκους Πίσω αυλή με θέα καταγράφει την 
παρουσία και την απουσία διάφορων μορφών ζωής, ύλης 
και δραστηριότητας μέσα και γύρω από το Λαζαρέτο 
της Σύρου. Χτισμένο το 1839 ως σταθμός καραντίνας 
για ταξιδιώτες, το Λαζαρέτο χρησιμοποιήθηκε αργότερα 
ως καταφύγιο προσφύγων, φυλακή και ψυχιατρική 
κλινική, ωσότου έκλεισε το 1974. Το 1978, το ελληνικό 
κράτος χαρακτήρισε το Λαζαρέτο ιστορικό μνημείο, 
αλλά στο κτίριο δεν έχουν ακόμα διενεργηθεί εργασίες 
διατήρησης. Το τουριστικό βλέμμα εισάγεται στην 
ταινία ως μέσο που ανασυνθέτει το υλικά, ιστορικά, 
ανεκδοτολογικά και καθημερινά θραύσματα που 
παραμένουν μέσα στο εγκαταλειμμένο κτίριο και στη 
γύρω περιοχή. 

Η ταινία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του εργαστηρίου 
Εναλλακτικά μονοπάτια, το οποίο διοργανώθηκε στην 
8η διοργάνωση του Φεστιβάλ τον Σεπτέμβριο του 2020 
(«Off Season / Εκτός εποχής»), υπό την καθοδήγηση 
της Δήμητρας Κονδυλάτου. Η καλλιτέχνις θα μοιραστεί 
τις σκέψεις της για το έργο και τις μεθόδους της σε μια 
ανοιχτή συζήτηση με το κοινό στις 25 Ιουλίου (Hotel 
Ploes, 18:00).

«Στις αρχές του Φεβρουαρίου της περασμένης χρονιάς 
το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σύρου με 
προσκάλεσε να σχεδιάσω και να συντονίσω το πρώτο 

εργαστήριο της σειράς Εναλλακτικά μονοπάτια. 
Αναζητώντας πιθανές τοποθεσίες, μου προξένησε 
εντύπωση η ιστορία ενός κτιρίου που θα μπορούσε να 
περάσει σχεδόν απαρατήρητο αν η επισκέπτρια που 
φτάνει με το καράβι στην Ερμούπολη δεν διατηρούσε 
ενεργοποιημένη την περιφερειακή της όραση. Το 
κτίριο εγέρθηκε το 1839 για να λειτουργήσει ως 
λοιμοκαθαρτήριο (λαζαρέτο), δηλαδή ως σταθμός 
καραντίνας ταξιδιωτών. Αργότερα χρησιμοποιήθηκε για 
τη στέγαση προσφύγων της Κρητικής Επανάστασης, 
ως στρατώνας, ψυχιατρικό άσυλο και φυλακή, ενώ  
φιλοξένησε ξανά πρόσφυγες, αυτή τη φορά Έλληνες 
από τη Ρουμανία. Λίγες μέρες αφότου ξεκίνησα να 
διαβάζω περισσότερα για το κτίριο, η πανδημία του 
Covid-19 έφτασε και στην Αθήνα και μας οδήγησε σε 
πρωτόγνωρες περιόδους περιορισμού και καραντίνας. 

Όταν αργότερα, το καλοκαίρι του ίδιου έτους 
επιβεβαιώθηκε πως το Φεστιβάλ και το εργαστήριο θα 
πραγματοποιούνταν, αποφάσισα πως ο περίπατος του 
«Εναλλακτικού μονοπατιού» θα έπρεπε να επικεντρωθεί 
σε αυτό το κτίριο και στην περιοχή που βρίσκεται 
γύρω του. Το Λαζαρέτο βρίσκεται στο όριο μεταξύ της 
Ερμούπολης και της εξοχής, της Σύρου και του κόσμου, 
της κοινωνικής ζωής και της απομόνωσης, της υγείας 
και της ασθένειας, της ζωής και του θανάτου. Από την 
αρχή ως το τέλος της λειτουργίας του κατοικήθηκε 
από περαστικούς. Η περιοχή (Λαζαρέτα), η οποία πήρε 
το όνομά της από το κτίριο  ενώ, αν και απέκτησε 
μόνιμους κατοίκους, διατήρησε κατά κάποιο τρόπο 
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αυτή την κατάσταση της μεθοριακότητας, καθώς 
ήταν ταυτόχρονα συνδεδεμένη και αποκομμένη από 
την Ερμούπολη. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν 
τοποθετηθεί εκεί οι δεξαμενές πετρελαίου του 
νησιού, τα καλώδια του τηλέγραφου και της ΔΕΗ, 
το αεροδρόμιο, η χωματερή, οι εγκαταστάσεις του 
βιολογικού καθαρισμού, το καταφύγιο αδέσποτων ζώων. 
Πρόθεσή μου ήταν να επανεξετάσουμε, αυτή τη φορά 
μαζί με τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες του 
εργαστηρίου, αυτή τη μεθοριακότητα που σχετίζεται 
με υγειονομικούς παράγοντες, ενώ βρισκόμασταν 
ακόμα υπό την επήρεια της πρόσφατης εμπειρίας 
της καραντίνας, της ασθένειας, της απομόνωσης, του 
φόβου, του περιορισμού, του πένθους, του περιορισμού 
των προσωπικών μας ελευθεριών, της διαχείρισης της 
δημόσιας υγείας και του ελέγχου. Σε μια προσπάθεια 
να ξεδιπλώσω και να κατανοήσω τις διαφορετικές 
διαστάσεις αυτής της τοποθεσίας, η έρευνά μου πήρε 
διάφορες μορφές – διαδραστικές, γραπτές και οπτικές. 

Η μικρού μήκους ταινία Πίσω αυλή με θέα είναι μια 
ανταπόκριση στην πρόσκληση του Φεστιβάλ και 
στη θεματική “Off Season / Εκτός εποχής”, η οποία 
εντέλει ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο από τη 
μειωμένη τουριστική κίνηση. Μετά από αρκετά στάδια 
επεξεργασίας, η ταινία εστιάζει στη σωματική εμπειρία 
της τουρίστριας σε αυτή την τοποθεσία, μέσα από τη 
σύνθεση ιστορικών πληροφοριών, αποσπασματικών 
καταγραφών των όσων απομένουν στο χώρο και 
κειμένων σχετικών με τον τουρισμό και το ταξίδι, τα 

οποία προέρχονται κυρίως από το πεδίο των κοινωνικών 
επιστημών.» 

––– Δήμητρα Κονδυλάτου 

Η Δήμητρα Κονδυλάτου είναι εικαστική καλλιτέχνις που 
ζει στην Αθήνα. Ενδιαφέρεται για τα όρια της τέχνης και 
τη σχέση της με τον τουρισμό και την καθημερινή ζωή, 
στοιχεία τα οποία μελετά μέσω της σύνθεσης έργων 
κινούμενης εικόνας και της επεξεργασίας εικόνων και 
κειμένων. Διερευνά οπτικά τις χειρονομίες, τις πρακτικές 
και τις ανταποκρίσεις που εντοπίζει σε συγκείμενα και 
χώρους φιλοξενίας και ανταλλαγής. Η μεθοδολογία της 
αναπτύσσεται συχνά σε συνομιλία με άλλα πεδία, όπως 
η ανθρωπολογία, μέσω της συμμετοχής σε ομαδικά 
πρότζεκτ και της διοργάνωσης εργαστηρίων, και την 
παρουσίαση της δουλειάς της σε συνέδρια, εκδόσεις και 
εκθέσεις. Από το 2012 έως και το 2018 αντλούσε υλικό 
για την καλλιτεχνική της έρευνα από την επαγγελματική, 
εποχιακή της απασχόληση ως διαχειρίστριας και 
εργαζόμενης του τουριστικού ξενώνα Νήιον στη 
Λευκάδα, και από τη διοργάνωση του προγράμματος 
φιλοξενίας καλλιτεχνών The Island – Resignified που 
φιλοξένησε στον ξενώνα από το 2015 έως και το 2017. 
Είναι συνιδρύτρια της εκδοτικής ομάδας της kyklàda.
press (2020–σήμερα). Το 2017-2018 συμμετείχε στην 
ομάδα του TWIXTlab. Είναι απόφοιτος του Dutch Art 
Institute (2017) και της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 
(2012). 
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Beau Travail 
Claire Denis, France, 1999, 93΄ 

With her ravishingly sensual take on Herman Melville’s 
Billy Budd, Sailor, Claire Denis firmly established herself 
as one of the great visual tone poets of our time. Amid 
the azure waters and sunbaked desert landscapes 
of Djibouti, a French Foreign Legion sergeant (Denis 
Lavant) sows the seeds of his own ruin as his obsession 
with a striking young recruit (Grégoire Colin) plays 
out to the thunderous, operatic strains of Benjamin 
Britten. Denis and cinematographer Agnès Godard fold 
military and masculine codes of honor, colonialism’s 
legacy, destructive jealousy, and repressed desire into 
shimmering, hypnotic images that ultimately explode in 
one of the most startling and unforgettable endings in all 
of modern cinema. 

Beau Travail 
Claire Denis, Γαλλία, 1999, 93΄

Με αυτή τη σαγηνευτικά αισθησιακή απόδοση του 
Μπίλι Μπαντ, ναύτης του Χέρμαν Μέλβιλ, η Κλερ Ντενί 
αυτοσυστήθηκε ως μία από τις μεγάλες ποιήτριες της 
εικόνας στην εποχή μας. Ανάμεσα στα κυανά νερά και 
τα ηλιοκαμένα ερημικά τοπία του Τζιμπουτί, ένας λοχίας 
της γαλλικής Λεγεώνας των Ξένων καλλιεργεί τους 
σπόρους της καταστροφής του καθώς κορυφώνεται 
η εμμονή που αναπτύσσει με έναν εκθαμβωτικής 
ομορφιάς νεαρό εκπαιδευόμενο. Δυο γυναίκες –η 
Ντενί και η διευθύντρια φωτογραφίας Ανιές Γκοντάρ– 
καταπιάνονται με τους ανδρικούς κώδικες τιμής, 
την κληρονομιά της αποικιοκρατίας, την παράφορη 
ζήλια και την καταπιεσμένη επιθυμία, δημιουργώντας 
παλλόμενες, υπνωτικές εικόνες που τελικά εκρήγνυνται 
σε ένα από τα εκπληκτικότερα και πιο αξέχαστα φινάλε 
του σύγχρονου κινηματογράφου. 

30 DAY 3  ΤΑΙΝΙΕΣ
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The Hills are Alive
Anouk Nier-Nantes, France, 2019, 20 ́ 

Among the seven hills of Athens, there are Latomia, the 
disused marble mine, Alepotripa, “the Fox’s Hole,” and 
Lykavittos, the hill of wolves. These three hills are neither 
nature reserves nor public parks with well-marked 
paths. They have no determined status or purpose, 
allowing other ways to wander and coexist to emerge. 
They rise up out of the city like islands, and yet they 
form a kind of underground part of it, a mine of secret 
and more or less mythological stories.

The Hills are Alive [Οι λόφοι είναι ζωντανοί] 
Anouk Nier-Nantes, Γαλλία, 2019, 20 ́ 

Στους επτά λόφους των Αθηνών συγκαταλέγονται τα 
Τουρκοβούνια, όπου παλιά λειτουργούσαν λατομεία, 
η Αλεπότρυπα και ο Λυκαβηττός – ο λόφος των 
λύκων. Αυτοί οι τρεις λόφοι δεν είναι ούτε φυσικές 
προστατευόμενες περιοχές ούτε δημόσια πάρκα 
με χαραγμένα μονοπάτια. Δεν έχουν συγκεκριμένη 
υπόσταση ή σκοπό, επιτρέποντας έτσι την ανάδειξη 
άλλων τρόπων περιπλάνησης και συνύπαρξης. 
Αναδύονται μέσα από την πόλη σαν νησιά, κι ωστόσο 
αποτελούν κατά κάποιον τρόπο ένα υπόγειο κομμάτι 
της, ένα ορυχείο μυστικών ιστοριών ή και μυθολογιών.

The Years of the Big Heat 
Frida Liappa, Greece, 1991, 104 ́ 

A hot summer is coming to an end. A group of holiday-
goers continue their vacation on a beach. Electra, a 
girl who grew up on her own on an island tormented 
by the traumatic secret of her parents’ death, lives 
on that same beach. In the meantime, the world is 
under attack from an unknown virus caused by the 
high temperatures, which causes memory loss. A love 
affair between Electra and Pavlos is inevitable; on 
the last night, the night of the big heat, the landscape 
remembers its past and the pair of lovers immerse 
themselves in memory.

Τα χρόνια της μεγάλης ζέστης 
Φρίντα Λιάππα, Ελλάδα, 1991, 104 ́ 

Τέλος ενός καυτού καλοκαιριού. Μια παρέα 
παραθεριστών συνεχίζει τις διακοπές του σε μια 
παραλία. Στην ίδια παραλία ζει η Ηλέκτρα, μια κοπέλα 
που μεγάλωσε μόνη της σ’ ένα νησί και βασανίζεται από 
το τραυματικό μυστικό του θανάτου των γονέων της. Στο 
μεταξύ, ο έξω κόσμος προσβάλλεται από έναν άγνωστο 
ιό, συνέπεια της υψηλής θερμοκρασίας, ο οποίος 
προκαλεί απώλεια της μνήμης. Ο έρωτας ανάμεσα στην 
Ηλέκτρα και στον Παύλο είναι μοιραίος. Την τελευταία 
νύχτα, τη νύχτα της μεγάλης ζέστης, ο τόπος θυμάται 
το παρελθόν του και το ζευγάρι των εραστών βυθίζεται 
στη μνήμη.

ΤΑΙΝΙΕΣ



Salt for Svanetia 
Mikhail Kalatozov, USSR, 1930, 55 ́ 
Live Music by Costis Drygianakis 

In Soviet Svanetia, horses have to make space for 
a steam engine and nature has to be exchanged 
for machines. An underseen masterpiece of early 
ethnographic cinema (and Soviet propaganda), which 
documents with visual bravado the harsh conditions 
of life in the isolated mountain village of Ushkul. Sound 
artist Costis Drygianakis will present an original live 
score set to the film. The soundscape fuses historical 
and field recordings collected by Drygianakis in Russia 
and elsewhere, musical elements, and industrial noises. 
Drygianakis’s score dances on the tightrope between 
fiction and ethnography – the very tension that made the 
film so controversial in its original Stalinist context. 

On July 26, Kostis Drygianakis will engage in an open 
discussion with the public at Hotel Ploes (18:00). 

I made new music for the film Salt for Svanetia in Greece 
in 2021. I do not belong to its original circle of creators 
and I confront them critically, without trying to align 
with their spirit. Making the film, the Soviet filmmakers 
attempted to present the distant Svans to their own 
Muscovite environment; today, the filmmakers are as far 
away from me as the Svans were to the filmmakers: the 
distinction between them collapses under the weight 
of time and dislocation of place. Further, language 

itself is a crucial question. For the vast majority of 
spectators, here on the fringes of the Western world, 
Russian, Georgian and the Svan language are equally 
unintelligible and foreign. What is left of a language if 
we do not understand the meanings of the words? Is 
translation necessary? I chose to manage the uncanny 
not by translating but by implying and reinforcing 
the ambiguity. Ambiguity is often absent in cinema 
especially in ethnographic film; narrative and narration 
dominate sound and image. In fact, silent films often 
use written texts to dispel doubts. On the contrary, 
ambiguity is a feature of the musical language; here, 
further reinforcing, we have abolished the translation of 
the original Georgian subtitles.

When we see old films, we always see them through 
a telescope of place and time, a telescope created by 
the limitations of the technology of the epoch of their 
making, and by the perceptions that determined their 
production. What does the movie show? Is it real? Is 
there anything real when we try to depict something, or 
is there only what we want to show or what we manage 
to see? Maybe all ethnography is something like fiction, 
finally? Does it all depend on the observer’s viewpoint? 
Today, here, we observe the Soviet intelligentsia 
observing the Svans, and if one sees the film with my 
new music after a hundred years, he will observe us who 
observe, a kaleidoscopic vision fractalizing time, place, 
and observers.

–––Costis Drygianakis
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Costis Drygianakis was born in Volos, Greece, 1965. He 
studied Physics and Social Anthropology, got involved 
with music, loves dogs, collects ceramics, cooks 
spaghetti. Active as a composer and record producer 
since 1987. According to an old press release, “the 
music of Costis Drygianakis, usually assembled with the 
help of recording media (tapes, computers etc) belongs 
to the broader genre of electroacoustic music, though 
generally avoiding dogmatic approaches. Frequently 
using unorthodox relationships of composition, 
recording and re-composition, it employs and tames 
randomness and improvisation, balances in-between 
ambiance and surprise, makes references but denies 
identifications and, finally, explores without abandoning 
its sentimental space.”



Salt for Svanetia [Αλάτι για τη Σβανέτια] 
Mikhail Kalatozov, ΕΣΣΔ, 1930, 55 ́
Συναυλία του Κωστή Δρυγιανάκη 

Στη σοβιετική Σβανέτια, τα άλογα κάνουν χώρο για 
μια ατμομηχανή και η φύση γίνεται αντάλλαγμα 
για μηχανές. Ένα παραγνωρισμένο αριστούργημα 
πρώιμου εθνογραφικού κινηματογράφου (και 
σοβιετικής προπαγάνδας), που καταγράφει με οπτικούς 
λεονταρισμούς τις αντίξοες συνθήκες ζωής στο 
απομονωμένο ορεινό χωριό Ουσκούλ. Το ηχοτοπίο 
αναμειγνύει ιστορικές και επιτόπιες ηχογραφήσεις 
που συνέλεξε ο Δρυγιανάκης στη Ρωσία και σε 
άλλες περιοχές του κόσμου, μουσικά στοιχεία και 
βιομηχανικούς ήχους. Η πρωτότυπη σύνθεση που 
υπογράφει, ακροβατεί ανάμεσα στη μυθοπλασία και 
την εθνογραφία – μια αντίθεση που έκανε την ταινία 
ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη για την ιστορία του σινεμά, 
παραπέμποντας στο αρχικό πλαίσιο παραγωγής της, στη 
Σοβιετική Ένωση του Στάλιν. 

Στις 26 Ιουλίου ο Κωστής Δρυγιανάκης θα συνομιλήσει 
με το κοινό σε μια ανοιχτή συζήτηση (Hotel Ploes, 18:00).

Κάνω μουσική για την ταινία Αλάτι για τη Σβανέτια στην 
Ελλάδα το 2021. Δεν ανήκω στον αρχικό κύκλο των 
δημιουργών της ταινίας και στέκομαι απέναντι τους 
κριτικά, χωρίς να προσπαθώ να ευθυγραμμιστώ με το 
πνεύμα τους. Φτιάχνοντας την ταινία, οι Σοβιετικοί 
δημιουργοί επιχειρούν να παρουσιάσουν τους μακρινούς 
Σβάνους στο δικό τους μοσχοβίτικο περίγυρο· σήμερα, 
οι δημιουργοί της ταινίας είναι για μένα εξίσου μακρινοί 
με τους εθνογραφούμενους Σβάνους, ενώ οι διαφορές 
των δυο αυτών ομάδων καταρρέουν κάτω από το βάρος 
του χρόνου και την μετάθεση του τόπου. Επιπλέον, 
οι γλώσσες είναι καθοριστικό ερώτημα. Για τη μεγάλη 
πλειοψηφία των θεατών, εδώ στις παρυφές της Δύσης, 
τα ρωσικά, τα γεωργιανά και η γλώσσα των Σβάνων 
ακούγονται εξίσου ακατάληπτα και ξένα. Τι απομένει 
από μια γλώσσα αν δεν καταλαβαίνουμε τα νοήματα 
των λέξεων; Είναι απαραίτητη η μετάφραση; Διάλεξα 
να διαχειριστώ το ανοικείο, όχι μεταφράζοντας αλλά 
υποδηλώνοντας και ενισχύοντας την αμφισημία. Ειδικά 
στον εθνογραφικό κινηματογράφο, η αμφισημία συχνά 
απουσιάζει και η αφήγηση κυριαρχεί πάνω στον ήχο 
και την εικόνα. Ο βωβός κινηματογράφος μάλιστα 
καταφεύγει πολλές φορές στον γραπτό λόγο για 
να διαλύσει τις αμφιβολίες. Αντίθετα, η αμφισημία 
χαρακτηρίζει τη μουσική γλώσσα· και εδώ, ενισχύοντας 
περαιτέρω την αμφισημία, καταργήσαμε τη μετάφραση 
των πρωτότυπων γεωργιανών υπότιτλων.  

Βλέποντας παλιές ταινίες, τις βλέπουμε πάντα μέσα 
από ένα τηλεσκόπιο τόπου και χρόνου, ένα τηλεσκόπιο 
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που δημιουργούν οι περιορισμοί που επέβαλε η 
τεχνολογία της εποχής αλλά και οι αντιλήψεις που 
καθόριζαν την παραγωγή. Τι δείχνει η ταινία; Είναι άραγε 
πραγματικό; Υπάρχει πραγματικό στις καταγραφές μας 
ή υπάρχει μόνο αυτό που θέλουμε να δείξουμε ή που 
κατορθώνουμε να δούμε; Μήπως η εθνογραφία είναι 
πάντα κοντά στο μυθιστόρημα; Μήπως όλα εξαρτώνται 
από το σημείο θέασης του παρατηρητή; Εμείς εδώ, 
σήμερα, παρατηρούμε τη σοβιετική ιντελιγκέντσια 
να παρατηρεί τους Σβάνους, κι αν κάποιος δει την 
ταινία με την δική μου μουσική μετά από εκατό 
χρόνια, θα παρατηρήσει εμάς που παρατηρούμε· μια 
καλειδοσκοπική εικόνα που θρυμματίζει τον χρόνο, τον 
τόπο και τους παρατηρητές.

––– Κωστής Δρυγιανάκης

Ο Κωστής Δρυγιανάκης γεννήθηκε στον Βόλο 
το 1965. Σπούδασε Φυσική (Α.Π.Θ.) και Κοινωνική 
Ανθρωπολογία (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), ασχολήθηκε 
με τη μουσική, αγαπά τα σκυλιά, συλλέγει κεραμικά, 
μαγειρεύει μακαρονάδες. Από το 1987 είναι δραστήριος 
ως συνθέτης και ως παραγωγός δίσκων. Η μουσική 
του, όπως έλεγε και ένα παλαιότερο δελτίο Τύπου, 
«συναρμολογημένη συνήθως με τη βοήθεια μέσων 
ηχογράφησης, ανήκει στον ευρύτερο χώρο της 
ηλεκτροακουστικής μουσικής αποφεύγοντας τους 
δογματικούς περιορισμούς. Ακολουθώντας συνήθως 
ανορθόδοξες σχέσεις σύνθεσης, ηχογράφησης και 
ανασύνθεσης, αξιοποιεί και τιθασεύει την τυχαιότητα 
και τον αυτοσχεδιασμό, καταφέρνοντας να ισορροπεί 
μεταξύ ατμοσφαιρικότητας και έκπληξης, να 
παραπέμπει χωρίς να ταυτίζεται και να αναζητάει χωρίς 
να λησμονεί στιγμή τον συναισθηματικό της τόπο».

ΤΑΙΝΙΕΣ
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PERIPHERAL VISION SHORT FILMS 
PROGRAM & INSTALLATION

Peripheral Vision is an extended 
hybrid online and on-site workshop 
for filmmakers and artists focusing on 
cross-media interpretive strategies 
for audiovisual archives, moderated 
by filmmaker and Cimatheque co-
founder Tamer El Said. Held in 
cooperation with the Goethe-Institut 
Athen and in collaboration with the 
Cimatheque – Alternative Film Center 
in Cairo, Syros Sound Meetings, and 
the Historical Archive of Syros, the 
workshop has led to the development 
of the five short films, created 
by nine participating filmmakers: 
Theofanis Dalezios, Giannis 
Delagrammatikas, Elena Demetria 
Chantzis, Kamilla Gylfadóttir, Dimitra 
Mitsaki, Alex Morelli, Tram Nghiem, 
Joshua Olsthoorn, Ino Varvariti. 
Complementing the short films 
program, artists Alexandra Saliba and 
Anna Lioka present installations at 
the Cyclades Labor and Employment 
Center and the Kornilakis-Dendrinou 
Tannery respectively. 

Τhe leader and participants of the 
workshop will engage in an open 
discussion with the public on July 23 
(Hotel Ploes, 18:00). 

More information on the workshop can 
be found on page 48.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΉ ΌΡΑΣΉ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΙΚΡΟΥ ΜΗΚΟΥΣ / 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η Περιφερειακή όραση είναι ένα 
υβριδικό –διαδικτυακό και επιτόπιο– 
εργαστήριο που απευθύνεται σε 
κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες, 
εστιάζοντας σε διαμεσικές 
ερμηνευτικές στρατηγικές για 
οπτικοακουστικά αρχεία, υπό τον 
συντονισμό του Τάμερ Ελ Σαΐντ, 
κινηματογραφιστή και συνιδρυτή 
του Cimatheque – Alternative Film 
Center του Καΐρου. Σε συνεργασία 
με το Goethe-Institut Athen και 
συμπράττοντας με τo Cimatheque, 
τις Ηχητικές Συναντήσεις Σύρου 
και το Ιστορικό Αρχείο Σύρου, το 
εργαστήριο οδήγησε στην ανάπτυξη 
πέντε ταινιών μικρού μήκους, οι 
οποίες παρουσιάζονται σε αυτό 
το πρόγραμμα και τις οποίες 
υπογράφουν οι εννιά συμμετέχοντες 
καλλιτέχνες: Καμίλα Γιλφαντοτίρ, 
Τραμ Γκιεμ, Ινώ Βαρβαρίτη, Θεοφάνης 
Δαλέζιος, Γιάννης Δελαγραμμάτικας, 
Δήμητρα Μητσάκη, Άλεξ Μορέλι, 
Τζόσουα Όλστχοορν, Έλενα 
Δήμητρα Χαντζή. Παράλληλα με το 
πρόγραμμα ταινιών μικρού μήκους, οι 
καλλιτέχνιδες Αλεξάντρα Σαλίμπα και 
Άννα Λιόκα παρουσιάζουν τη δουλειά 
τους εν είδει εγκατάστασης. 

Ό συντονιστής και συμμετέχοντες του 
εργαστηρίου θα συνομιλήσουν με το 
κοινό σε μια ανοιχτή συζήτηση στις 23 
Ιουλίου (Hotel Ploes, 18:00).

Περισσότερες πληροφορίες για το 
εργαστήριο βρίσκονται στη σελίδα 48.



The Water Buffalo
Kamilla Gylfadóttir, Iceland, 2021, ≈16΄

Take a cloth and tie it over your eyes. Start walking 
counterclockwise in a circle. Imagine that you are able 
to repeat the same circular path again and again without 
ever stepping outside or inside the circle. Looping in 
familiar but obscure footsteps, just like a water buffalo.

The Water Buffalo [Ο νεροβούβαλος]
Καμίλα Γιλφαντοτίρ, Ισλανδία, 2021, ≈16΄

Πάρε ένα πανί και τύλιξέ το γύρω από τα μάτια σου. 
Άρχισε να περπατάς αριστερόστροφα διαγράφοντας 
έναν κύκλο. Φαντάσου ότι είσαι ικανός ή ικανή να 
επαναλάβεις την ίδια κυκλική πορεία ξανά και ξανά 
χωρίς να πατήσεις ποτέ εκτός ή εντός του κύκλου. Μια 
επανάληψη σε οικεία αλλά αμφίσημα βήματα, με τον 
τρόπο ενός νεροβούβαλου.
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The Other Moon
Dimitra Mitsaki, Greece, 2021, 11΄

Ιnspired by Oscar Wilde’s theater play Salome (1891), 
the film tells the story of the girl who transformed into 
the Moon, after posing repetitively one single question: 
What do you see when you look at her? The audiovisual 
materials are sourced from different archives, including 
the filmmaker’s personal collection of home movies, 
the Cimatheque – Alternative Film Centre in Cairo, the 
Rigopoulos Collection at the Historical Archive of Syros 
– GAK, Syros Sound Meetings, and NASA Image and 
Video Library. 

Η άλλη Σελήνη
Δήμητρα Μητσάκη, Ελλάδα, 2021, 11΄

Η ταινία, εμπνευσμένη από το θεατρικό έργο του Όσκαρ 
Ουάιλντ Σαλώμη (1891), αφηγείται την ιστορία του 
κοριτσιού που μεταμορφώθηκε σε Σελήνη, ρωτώντας 
επίμονα μια ερώτηση: τι βλέπεις όταν την κοιτάς; Το 
οπτικοακουστικό υλικό αντλεί από το προσωπικό 
αρχείο της σκηνοθέτιδας, το Cimatheque – Alternative 
Film Centre in Cairo του Καΐρου, τη Συλλογή της 
Οικογένειας Ρηγόπουλου του Ιστορικού Αρχείου της 
Σύρου, το εργαστήριο Syros Sound Meetings και την 
οπτικοακουστική βιβλιοθήκη της NASA.

All You Want is Greece
Alex Morelli, USA, 2021, 4΄

No European nation relies on foreign tourists as much 
as Greece. But when asked about new anti-migrant 
measures – concrete walls around refugee camps, ear-
shattering acoustic devices along borders – Greece’s 
Minister of Migration explained they don’t want to “send 
the wrong message of incentivizing people to come.” 
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With the help of a mysterious virus plaguing its Covid-
free tourism campaign, Greece sends the message it 
intended all along.

All You Want is Greece [Αυτό που θες είναι η Ελλάδα]
Άλεξ Μορέλι, ΗΠΑ, 2021, 4΄

Κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν βασίζεται τόσο πολύ 
στους ξένους τουρίστες όσο η Ελλάδα. Αλλά όταν ο 
υπουργός Μετανάστευσης της Ελλάδας ρωτήθηκε για 
τα νέα αντι-μεταναστευτικά μέτρα –τσιμεντένιοι τοίχοι 
γύρω από προσφυγικούς καταυλισμούς, εκκωφαντικές 
ακουστικές συσκευές στα σύνορα–, εξήγησε ότι δεν 
θα ήθελαν να στείλουν το «λάθος μήνυμα που θα 
παρακινούσε τους ανθρώπους να έρθουν». Με τη 
βοήθεια ενός μυστήριου ιού που μαστίζει την «Covid-
free» τουριστική καμπάνια της, η Ελλάδα στέλνει το 
μήνυμα που ήθελε εξαρχής να στείλει.

Echoes, Breaks, Traces
Tram Nghiem, USA, 2021, 4΄

As Valentina Napolitano writes, “Traces signal the limits 
of representation; they are the materials of knots of 
histories at the margins, as well as auratic presences.” 
Departing from this, the film explores a reprint of found 
footage from the Cinematheque in Cairo (a reel of 16 
mm. film found at a flea market) as media layered with 
unofficial histories, and the gestures of scratching as a 
form of investigation and re-making. Flowers and leaves 
found in the artist’s Toronto neighborhood are pressed 
onto strips of film, acting as a photochemical developer 
that metaphorically and practically give the footage 
another presence.

Echoes, Breaks, Traces [Αντίλαλοι, ρωγμές, ήχοι]
Τραμ Νγκιεμ, ΗΠΑ, 2021, 4΄

Όπως γράφει η Βαλεντίνα Ναπολιτάνο, «Τα ίχνη 
σηματοδοτούν τα όρια της αναπαράστασης· είναι 
τα υλικά των κόμπων των ιστοριών στο περιθώριο, 
καθώς και φασματικές παρουσίες». Παρεκκλίνοντας 
από αυτό τον ορισμό, το φιλμ εξερευνά μια κόπια 
αρχειακού υλικού από τη συλλογή του Cinematheque 
(μια μπομπίνα φιλμ 16 χιλ. που βρέθηκε σε μια υπαίθρια 
αγορά) ως μέσο όπου διαστρωματώνονται ανεπίσημες 
ιστορίες, όπως επίσης εξερευνά και τη χειρονομία 
της γρατζουνιάς στην επιφάνειά του ως μορφή 
έρευνας και ανα-δημιουργίας. Άνθη και φύλλα που 
μάζεψε η καλλιτέχνις από τη γειτονιά της στο Τορόντο 
τοποθετούνται πάνω σε λωρίδες φιλμ, συντελώντας 
έτσι στη φωτοχημική εμφάνισή του, που μεταφορικά και 
πρακτικά προσδίδει στο υλικό μια άλλη παρουσία.

I Can’t Really Hear You
Elena Demetria Chantzis, Theofanis Dalezios, Giannis 
Delagrammatikas, Joshua Olsthoorn, Ino Varvariti, 
Greece, 2021, 29΄29″

A group of humans and non-humans in a 
telecommunication are aiming to process an archive 
that seems exploding and imploding at the same time. 
Difficulties of connection and communication combined 
with the complex layers of ungraspable meanings create 
an ambiance of embarrassment and impossibility. 
Swapping between different media, spatialities and 
temporalities, the ongoing conversation of this unusual 
group attempts to look into issues of power dynamics, 
representation, collectivity and accessibility. Slowly 
it becomes clear that the archive is everywhere, and 
that they are actually part of it. Facing its oppressive 
fundamentals they have to find a way to sabotage its 
logic. Can they? Are they (still) real? Can you hear me?
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I Can’t Really Hear You [Δεν μπορώ να σε ακούσω 
καλά]
Ινώ Βαρβαρίτη, Θεοφάνης Δαλέζιος, Γιάννης 
Δελαγραμμάτικας, Τζόσουα Όλστχοορν, Έλενα Δήμητρα 
Χαντζή, Ελλάδα, 2021, 29΄29″

Μια ομάδα ανθρώπων και μη-ανθρώπων βρίσκονται 
σε επικοινωνία με στόχο να επεξεργαστούν ένα αρχείο 
που φαίνεται να κατακερματίζεται. Δυσκολίες σύνδεσης 
και επικοινωνίας σε συνδυασμό με περίπλοκα επίπεδα 
ακατανόητων νοημάτων δημιουργούν μια ατμόσφαιρα 
αμηχανίας και αδυνατότητας. Εναλλάσσοντας 
διαφορετικά μέσων, χωρικές και χρονικές ενότητες, η 
συνεχιζόμενη συνομιλία αυτής της ασυνήθιστης ομάδας 
επιχειρεί να εξετάσει θέματα εξουσίας, αναπαράστασης, 
συλλογικότητας και προσβασιμότητας. Σιγά σιγά γίνεται 
σαφές ότι το αρχείο βρίσκεται παντού και ότι όλοι είναι 
στην πραγματικότητα μέρος του. Για να αντιμετωπίσουν 
τις κανονιστικές αρχές του αρχείου, πρέπει να βρουν 
έναν τρόπο να σαμποτάρουν τη λογική του. Μπορούν; 
Είναι (ακόμα) αληθινοί; Μπορείς να με ακούσεις;
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NAIAS – New Archive of Syros Humans and Stories
Alexandra Saliba, 2021
Participatory Archive in Progress (installation, 
community events, individual meetings)

New Archive of Syros Humans and Stories invites 
people related to the island of Syros, to harvest and 
archive their own memories, moving beyond typical 
archival practices and inserting into the archive feelings, 
senses, colors, personal narratives, untold or even 
invented stories, as well as other elements of subjective, 
ordinary, ephemeral, and fragile memory materials.

ΝΑIAS – Νέο Αρχείο Ιστοριών Ανθρώπων Σύρου
Αλεξάνδρα Σαλίμπα, 2021
Συμμετοχικό αρχείο σε εξέλιξη (εγκατάσταση, κοινοτικές 
δράσεις, ατομικές συναντήσεις)

Το Νέο Αρχείο Ιστοριών Ανθρώπων Σύρου προσκαλεί 
ανθρώπους που σχετίζονται με το νησί της Σύρου να 
συλλέξουν και να αρχειοθετήσουν τις αναμνήσεις τους, 
υπερβαίνοντας τις τυπικές αρχειοθετικές πρακτικές 
και ενθέτοντας στο αρχείο συναισθήματα, αισθήσεις, 
χρώματα, προσωπικές αφηγήσεις, ανείπωτες ή ακόμα 
και επινοημένες ιστορίες, καθώς και άλλα εφήμερα, 
συνήθη, υποκειμενικά και εύθραυστα υλικά μνήμης.

Recontextualized Ambiances
Anna Lioka, 2021
Audiovisual installation, 15″ loop

Taking selected materials from the Cimatheque and 
Syros Sound Meetings archive, a new narration is 
created by reconstructing them into a new abstract 
form. The output of these processes creates an 
ambience that consists of both visual and sonic 
elements, where the discussion between these two 
different localities happens spatially, using these sonic 
and visual elements.

Recontextualized Ambiances [Αναπλαισιώνοντας τις 
ατμόσφαιρες]
Άννα Λιόκα, 2021
Οπτικοακουστική εγκατάσταση σε λούπα, 15″

Χρησιμοποιώντας μια επιλογή υλικού από το αρχείο 
του κέντρου Cimatheque του Καΐρου και των Ηχητικών 
Συναντήσεων Σύρου, μια νέα αφήγηση δημιουργείται 
από την ανασυγκρότησή τους σε μια νέα, αφηρημένη 
μορφή. Το αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών χτίζει 
μια ατμόσφαιρα που αποτελείται τόσο από οπτικά όσο 
και ακουστικά στοιχεία, όπου η συζήτηση ανάμεσα σε 
αυτές τις δύο τοπικότητες εκτυλίσσεται στον χώρο, 
μέσα από την αξιοποίηση των εν λόγω ακουστικών και 
οπτικών στοιχείων.

Σε συνεργασία με 
In Cooperation with
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Young Programmers Screening for Children and 
Teenagers 

Produced as part of the Young Programmers workshop, 
this screening is programmed, designed, and presented 
by youth participants from Syros. 

The participants work in a team and are called to watch 
youth films that resonate with the main theme of each 
festival edition, to research and gather information 
on the ways in which these were created, read the 
director’s thoughts and discover links with other 
films and other arts – and, mostly, to think creatively. 
Guided by the main tutor, a film educator, they analyze 
and discuss films, gathering stimuli and deciphering 
visual and narrative references. They later delve into 
the organization promotion and communication of the 
screening, preparing the entire event. 
   
This year, the selection was made from a variety of 
films whose makers responded to an open call. The 
workshop is produced by SIFF in collaboration with the 
Municipal Library of Syros – Hermoupolis. 

More information on the workshop can be found on  
p. 56.

Εργαστήριο Νεαροί προγραμματιστές ταινιών: 
Προβολή για παιδιά και νέους 

Μια προβολή που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 
εργαστηρίου Νεαροί προγραμματιστές ταινιών και 

σχεδιάζεται, υλοποιείται και παρουσιάζεται από παιδιά 
και εφήβους του νησιού. 

Οι συμμετέχοντες εργάζονται ομαδικά και καλούνται 
να παρακολουθήσουν ταινίες που αναφέρονται στη 
θεματική του φεστιβάλ για την τρέχουσα χρονιά, 
κατάλληλες για παιδικό και εφηβικό κοινό, να 
αναζητήσουν και να μάθουν πληροφορίες για το πως 
αυτές δημιουργήθηκαν, τις σκέψεις του σκηνοθέτη, 
να ανακαλύψουν γέφυρες με άλλες ταινίες και άλλες 
τέχνες, να σκεφτούν δημιουργικά. Πάντοτε με την 
καθοδήγηση ενός εισηγητή/εμψυχωτή, ειδικού της 
παιδαγωγικής κινηματογράφου, οι συμμετέχοντες 
αναλύουν και συζητούν τις ταινίες, λαμβάνοντας 
επιπλέον ερεθίσματα και κατανοώντας τις αναφορές. 
Έπειτα, ασχολούνται με την οργάνωση, την προώθηση 
και επικοινωνία της προβολής, προετοιμάζοντας από 
την αρχή μέχρι το τέλος το δικό τους κινηματογραφικό 
γεγονός. 

Η επιλογή του προγράμματος προέκυψε μετά από μια 
σειρά εργαστηριακών συναντήσεων, στο πλαίσιο των 
οποίων οι συμμετέχοντες είδαν μια σειρά ταινιών που 
δημιουργήθηκαν για νεανικό κοινό και υποβλήθηκαν 
στο Φεστιβάλ μέσα από ένα ανοιχτό κάλεσμα. Το 
εργαστήριο υλοποιείται σε συνεργασία με τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Ερμούπολης - Σύρου. 

Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήριο 
βρίσκονται στη σ. 56.
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Peripheral Vision Workshop
 
What does it mean to work with archives situated within 
specific geographic, political and cultural contexts? 
How do archival materials reflect local histories, but 
also shape contemporary perceptions and conditions? 
What interpretative modes can be generated from 
engaging with these archives via diverse disciplines 
and media? And how can extended collaboration lead 
to new forms of artistic and filmmaking practice?

Taking up these questions, Peripheral Vision is 
an extended hybrid online and on-site workshop 
conceived by SIFF for filmmakers and artists focusing 
on cross-media interpretive strategies for audiovisual 
archives, moderated by filmmaker and Cimatheque 
co-founder Tamer El Said. Held in partnership with 
the Goethe-Institut Athen and in collaboration with the 
Cimatheque – Alternative Film Center in Cairo, Syros 
Sound Meetings, and the Historical Archive of Syros 
– GAK, the workshop has led to the development of 
seven collaborative projects by eleven participating 
filmmakers/artists: After Film (Theofanis Dalezios, 
Joshua Olsthoorn), Elena Chantzis, Kamilla Gylfadóttir, 
Anna Lioka, Dimitra Mitsaki, Alex Morelli, Tram Nghiem, 
Phantom Investigations (Giannis Delagrammatikas, Ino 
Varvariti), Alexandra Saliba. The projects include five 
films, one interactive installation, and a participatory 
archive.

Τhe leader and participants of the workshop will 
engage in an open discussion with the public on July 
23 (Hotel Ploes, 18:00).

Peripheral Vision*
*all that is visible to the eye outside the central area of 
focus. 
dictionary.com

Dear Mr. El Said,

We met briefly in Dresden last spring at the HKW 
Academy where you spoke about your experience with 
the Cairo Cimatheque.

[…]

As we prepare the program for our next festival, 
which will be held July 14—19 2020, your talk, and 
the Cimatheque, came to mind. We’d like to invite 
you – and possibly a representative from the Arsenal 
Institute in Berlin – to discuss your experience with the 
Cimatheque archive. Our 2020 theme, Tourism, has 
a special resonance in Greece and Egypt; if you are 
interested and available, we’d like to organize a few 
screenings and perhaps a workshop around a relevant 
topic to be decided together.

I’ll be happy to provide further details and continue the 
conversation.

 My very best from Athens,

 Jacob

That was the mail I received from Jacob Moe, co-
founder of the Syros International Film Festival, on 
December 16, 2019. In early January 2020, Jacob and 
I had a phone conversation that started the journey 
of Peripheral Vision, a title that SIFF suggested a few 
months later. In the beginning we were aiming to do 
a 3-4 days’ workshop during the 2020 edition of SIFF 
but this plan was soon canceled due to Covid-19 
pandemic. During the spring of 2021, Jacob and I 
worked on a new concept for the workshop and we 
decided to hold it online over a 9 months period (from 
October 2020 to July 2021). The idea was to build the 
workshop curriculum with the participants and adapt 
the process to suit the needs of their work.
 
On October 5, 2020, we had our first online session 
with eleven participants (seven individual artists/
filmmakers and two collectives). Since this date and 
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through the following nine months, we had to find our 
way through a pool of archival audiovisual material 
from Egypt and Greece. Looking at this material 
allowed us to visit new places and encounter new 
people, while the rules of traveling, walking down 
the streets, meeting individuals and using the public 
space were changing around us every day. With all the 
limitations and opportunities of the online meetings, 
we needed to explore collective dynamics that could 
balance between creating a momentum to move 
forward together as a group, and providing the space 
and time needed to individually develop each project.

Should we archive the workshop sessions? This initial 
question later started an endless barrage of questions 
that confronted us during this long journey. If yes, Who 
owns this archive? Who can use this footage? While 
using archival material that doesn’t belong to us, do 
we agree that others are free to use our image? Who 
should give the consent? To whom does the image 
belong? Where are the boundaries between what is 
public and what is personal in the archive?  How can 
we build our code of ethics when we use the archival 
footage? When we work with an archival material that 
doesn’t belong to us, how can we explore the original 
intention of the image? Should we respect this original 
intention or should we give ourselves the freedom to 
invent a new one? What’s our position towards the 
maker of the original image? How to find our personal 
stories in an image that doesn’t belong to us? How to 
connect with times we didn’t live, people we never met 
and places we didn’t visit? Are we looking at the past, 
the present, or the future in this archive? These and 
dozens of other questions kept hammering our heads 
for many months.
 
In fact, most of our questions remained unanswered, 
but going through these discussions allowed us 
to deeply dig into what is behind archival material, 
explore other dimensions that brought us closer to real 
life stories, recreate times and places, and widen our 
vision to see outside the central area of focus.

––– Tamer El Said
Berlin, July 7, 2021

Tamer El Said founded Zero Production in 2007 to 
produce independent films. He is also a founder of 
Cimatheque - Alternative Film Centre in Egypt, a 
multi-purpose space that provides facilities, training 
and programming for the independent filmmaking 
community. His first feature length film, In the Last 
Days of the City, was premiered in the Berlinale 2016 
where it received the Caligari Film Prize. El Said also 
has mentored workshops, related to his practice as a 
filmmaker, in many international film and art spaces 
including, among others, Institute of Contemporary Art 
(ICA) in London, School of the Art Institute in Chicago 
(SAIC), and Silent Green in Berlin.
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Τι σημαίνει να εργάζεται κανείς με αρχεία που 
βρίσκονται σε συγκεκριμένα γεωγραφικά, πολιτικά 
και πολιτιστικά πλαίσια; Πώς αντικατοπτρίζουν τα 
αρχειακά υλικά τοπικές ιστορίες, διαμορφώνοντας 
επίσης σύγχρονες αντιλήψεις και συνθήκες; Ποιους 
νέους τρόπους ερμηνείας μπορεί να δημιουργήσει η 
ενασχόληση με αυτά τα αρχεία αν τα προσεγγίσουμε 
από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και 
με διαφορετικά μέσα; Και πώς μπορεί η εκτενής 
συνεργασία να οδηγήσει σε νέες μορφές δημιουργικών 
πρακτικών γύρω από τις εικαστικές τέχνες και την 
κινούμενη εικόνα; 

Επιδιώκοντας να εξετάσει αυτές τις ερωτήσεις, η 
Περιφερειακή όραση είναι ένα εκτενές υβριδικό 
διαδικτυακό και επιτόπιο εργαστήριο που απευθύνεται 
σε κινηματογραφιστές και καλλιτέχνες και εστιάζει 
σε διαμεσικές ερμηνευτικές στρατηγικές για 
οπτικοακουστικά αρχεία. Με την υποστήριξη του 
Ινστιτούτου Γκαίτε και σε συνεργασία με το Cimatheque 
- Alternative Film Center του Κάιρου, τις Ηχητικές 
Συναντήσεις Σύρου και το Ιστορικό Αρχείο Σύρου - 
ΓΑΚ, το εργαστήριο οδήγησε στην ανάπτυξη επτά 
συνεργατικών πρότζεκτ από έντεκα καλλιτέχνες, υπό 
τον συντονισμό του κινηματογραφιστή και συνιδρυτή 
του Cimatheque Tamer El Said. Το εργαστήριο, που 
ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020, κορυφώνεται στην 
επιτόπια παρουσίαση των ολοκληρωμένων έργων: 
πέντε ταινίες μικρού μήκους, μια εγκατάσταση και ένα 
συμμετοχικό αρχείο.

Συμμετέχοντες εργαστηρίου: After Film (Φάνης 
Δαλέζιος, Τζόσουα Όλστχοορν), Καμίλα Γιλφαντοτίρ, 
Άννα Λιόκα, Δήμητρα Μητσάκη, Άλεξ Μορέλι, 
Τραμ Γκιέμ, Phantom Investigations (Γιάννης 
Δελαγραμμάτικας, Ινώ Βαρβαρίτη), Αλεξάνδρα 
Σαλίμπα, Έλενα Δήμητρα Χαντζή

Ο συντονιστής και συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα 
συνομιλήσουν με το κοινό σε μια ανοιχτή συζήτηση στις 
23 Ιουλίου (Hotel Ploes, 18:00). 

Περιφερειακή όραση*
* [Ό],τι γίνεται ορατό στο μάτι πέρα από την κεντρική 
περιοχή εστίασης.
dictionary.com
 
 
Αγαπητέ κύριε Ελ Σαΐντ,
 
Είχαμε μια σύντομη συνάντηση πέρσι την άνοιξη, στην 
Ακαδημία του HKW στη Δρέσδη, όπου μιλήσατε για την 
εμπειρία σας με το κέντρο Cimatheque του Καΐρου.
 
[…]
 
Καθώς βρισκόμαστε στο στάδιο της προετοιμασίας 
του προγράμματος για το επόμενο φεστιβάλ, το οποίο 
θα διεξαχθεί από τις 14 ως τις 19 Ιουλίου του 2020, 
φέραμε κατά νου την ομιλία σας και το Cimatheque. 
Θα θέλαμε λοιπόν να σας προσκαλέσουμε –πιθανώς 
μαζί μ’ έναν εκπρόσωπο του Arsenal Institute του 
Βερολίνου– για να μοιραστείτε την εμπειρία σας με 
το αρχείο του Cimatheque. Το βασικό θέμα μας για 
το 2020, που ο τουρισμός, είναι ιδιαίτερης σημασίας 
τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Αίγυπτο. Αν 
ενδιαφέρεστε και είστε διαθέσιμος, θα θέλαμε να 
διοργανώσουμε μερικές προβολές και ενδεχομένως ένα 
εργαστήριο σχετικά με ένα θέμα που θα ορίσουμε από 
κοινού.
 
Είμαι στη διάθεσή σας για περισσότερες λεπτομέρειες 
και για να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
 

Θερμούς χαιρετισμούς από την Αθήνα,
 

Τζέικομπ 
 
Αυτό ήταν το μέιλ που έλαβα από τον Τζέικομπ Μο, τον 
συνιδρυτή του Syros International Film Festival, στις 16 
Δεκεμβρίου του 2019. Στις αρχές του Ιανουαρίου του 
2020, μια τηλεφωνική συνομιλία μας με τον Τζέικομπ 
έγινε η αφετηρία του ταξιδιού της Περιφερειακής 
όρασης, ενός τίτλου που πρότεινε η ομάδα του SIFF 
μερικούς μήνες αργότερα. Στην αρχή υπολογίζαμε να 
διοργανώσουμε ένα τριήμερο ή τετραήμερο εργαστήριο 
κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης του 2020, αλλά 
αυτό το πλάνο εγκαταλείφθηκε πολύ γρήγορα εξαιτίας 
της πανδημίας του Covid-19. Την άνοιξη του 2020 
επεξεργαστήκαμε με τον Τζέικομπ έναν νέο τρόπο 
διεξαγωγής του εργαστηρίου και αποφασίσαμε να 
οργανώσουμε διαδικτυακές συναντήσεις για μια 

53ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

53

περίοδο εννιά μηνών (από τον Οκτώβριο του 2020 ως 
τον Ιούλιο του 2021). Είχαμε κατά νου να καταρτίσουμε 
το πρόγραμμα του εργαστηρίου σε συνεργασία με τους 
συμμετέχοντες, προσαρμόζοντάς το στις ανάγκες της 
δουλειάς τους.
 
Στις 5 Οκτωβρίου του 2020 είχαμε την πρώτη μας 
διαδικτυακή συνάντηση με έντεκα συμμετέχοντες 
(ανεξάρτητους καλλιτέχνες/κινηματογραφιστές και δύο 
κολεκτίβες). Από εκείνη την ημερομηνία και για τους 
υπόλοιπους εννιά μήνες έπρεπε να βρούμε τον δρόμο 
μας μέσα σε μια δεξαμενή αρχειακού οπτικοακουστικού 
υλικού από την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Η έρευνα 
αυτού του υλικού μάς επέτρεψε να επισκεφτούμε 
νέα μέρη και να συναντήσουμε νέους ανθρώπους, 
παρότι στον περίγυρό μας οι κανόνες σχετικά με το 
ταξίδι, με το περπάτημα στους δρόμους, τη συνάντηση 
με άλλους ανθρώπους και τη χρήση του δημόσιου 
χώρου μεταβάλλονταν διαρκώς. Με όλους τους 
περιορισμούς που μας επέβαλλαν και τις ευκαιρίες 
που μας έδιναν οι διαδικτυακές συναντήσεις, έπρεπε 
να εξερευνήσουμε μια συλλογική δυναμική που θα 
μπορούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στη δημιουργία της 
αποφασιστικής στιγμής για να προχωρήσει συλλογικά 
η ομάδα, και στη δημιουργία του χώρου και του χρόνου 
που θα απαιτούσε κάθε πρότζεκτ για να αναπτυχθεί 
ανεξάρτητα.
 
Θα έπρεπε να αρχειοθετούμε τις ίδιες τις συναντήσεις 
του εργαστηρίου; Αυτή η αρχική ερώτηση πυροδότησε 
στην πορεία ένα ατέλειωτο μπαράζ ερωτημάτων που 
μας συνόδευσαν σ’ αυτή τη μεγάλη διαδρομή. Αν η 
απάντηση είναι θετική, σε ποιον ανήκει το αρχείο; 
Ποιος μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό; Όταν 
χρησιμοποιούμε αρχειακό υλικό που δεν μας ανήκει, 
συμφωνούμε να έχουν οι άλλοι το ελεύθερο να 
χρησιμοποιούν την εικόνα μας; Ποιος πρέπει να δίνει 
τη συγκατάθεσή του; Σε ποιον ανήκει η εικόνα; Πού 
βρίσκονται τα όρια ανάμεσα στο τι είναι δημόσιο και τι 
προσωπικό στο αρχείο; Πώς μπορούμε να φτιάξουμε 
τον κώδικα ηθικής μας όταν χρησιμοποιούμε το υλικό 
αρχείου; Όταν δουλεύουμε με υλικό αρχείου που 
δεν μας ανήκει, πώς μπορούμε να εξερευνήσουμε 
την αρχική πρόθεση της εικόνας; Οφείλουμε να 
σεβαστούμε αυτή την αρχική πρόθεση ή πρέπει να 
παραχωρήσουμε στον εαυτό μας το περιθώριο να 
επινοήσουμε μια νέα πρόθεση; Ποια είναι η στάση μας 
απέναντι στον δημιουργό της πρωτότυπης εικόνας; 
Πώς μπορούμε να βρούμε τις προσωπικές μας ιστορίες 
σε μια εικόνα που δεν μας ανήκει; Πώς να συνδεθούμε 

με εποχές στις οποίες δεν ζήσαμε, με ανθρώπους 
που δεν συναντήσαμε ποτέ και με τόπους που δεν 
επισκεφτήκαμε; Αντικρίζουμε το παρελθόν, το παρόν 
ή το μέλλον σε αυτό το αρχείο; Αυτά και δεκάδες άλλα 
ερωτήματα συνεχίζουν να σφυροκοπούν το μυαλό μας 
εδώ και πολλούς μήνες.
 
Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα ερωτήματά 
μας παραμένουν αναπάντητα, αλλά το ότι περάσαμε 
μέσα από αυτές τις συζητήσεις μας επέτρεψε να δούμε 
σε βάθος τι βρίσκεται πίσω από το αρχειακό υλικό, 
να εξερευνήσουμε άλλες πτυχές που μας έφεραν πιο 
κοντά στις πραγματικές ιστορίες, να ανασυνθέσουμε 
τόπους και χρόνους και να διευρύνουμε την οπτική μας, 
ώστε να καταφέρουμε να δούμε πέρα από την περιοχή 
της εστίασης.
 

–– Τάμερ Ελ Σαΐντ
Βερολίνο, 7 Ιουλίου 2021

 
 

Ο Τάμερ Ελ Σαΐντ ίδρυσε την εταιρεία Zero 
Production το 2007 για να δουλέψει πάνω στην 
παραγωγή ανεξάρτητων ταινιών. Είναι επίσης ένας 
από τους ιδρυτές του Cimatheque - Alternative 
Film Centre στην Αίγυπτο, ενός χώρου πολλαπλών 
χρήσεων που προσφέρει διάφορες υπηρεσίες, 
εκπαιδευτικές δράσεις και προγράμματα ταινιών 
στην ανεξάρτητη κινηματογραφική κοινότητα. Η 
πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία In the Last Days 
of the City [Τις τελευταίες ημέρες της πόλης] έκανε 
πρεμιέρα στην Μπερλινάλε του 2016, όπου και 
διακρίθηκε με το βραβείο Caligari Film Prize. Έχει 
επίσης γίνει μέντορας –αντλώντας από την εμπειρία 
του ως κινηματογραφιστή– σε εργαστήρια που έχουν 
διοργανώσει κινηματογραφικοί  και καλλιτεχνικοί χώροι 
όπως (μεταξύ άλλων) το Institute of Contemporary Art 
(ICA) του Λονδίνου, το School of the Art Institute in 
Chicago (SAIC) του Σικάγου και το Silent Green  
του Βερολίνου.
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Alternate Paths: One-Day Workshop

The Alternate Paths workshop series invites participants 
to follow walks with local and international artists and 
filmmakers in underexplored areas of Syros. The aim 
of Alternate Paths is for participants to approach the 
past and present of the island in a complex, experiential 
way. Workshop sessions include organized walks to 
destinations that are not usually those on the well-worn 
main streets and touristic thoroughfares, during which 
participants will record their experiences in digital as 
well as non-digital forms.

This year, during the 9th Syros International Film 
Festival edition, a one-day workshop will be held in 
collaboration with the Athens-based filmmaker and 
poet Jazra Khaleed, who has chosen to organize a 
walk that includes multiple sites related to the industrial 
and labor history of the island, including the Industrial 
Museum of Hermoupolis. During the workshop, the 
artist and participants will engage with the ways in 
which the politics and poetics of the city’s industrial 
landscape are perceived and displayed, exploring ways 
of documenting the social and class history of Syros 
as reflected in the urban landscape. In addition to 
leading the workshop, the artist will be in residence on 
the island conducting research and recording footage 

Εναλλακτικά μονοπάτια: Μονοήμερο εργαστήριο

Η σειρά εργαστηρίων Εναλλακτικά μονοπάτια του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου 
προσεγγίζει το παρελθόν και το παρόν του νησιού 
μ’έναν σύνθετο, βιωματικό τρόπο. Οι συναντήσεις του 
εργαστηρίου περιλαμβάνουν οργανωμένους περιπάτους 
σε προορισμούς που συνήθως βρίσκονται μακριά από 
χιλιοπερπατημένους κεντρικούς και τουριστικούς 
δρόμους, ενώ οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες 
θα καταγράψουν τις ιδέες και τις εμπειρίες τους 
χρησιμοποιώντας ψηφιακά και μη μέσα.

Αυτή τη χρονιά, κατά τη διάρκεια του 9ου Διεθνούς 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου, θα 
πραγματοποιηθεί ένα εργαστήριο σε συνεργασία με τον 
κινηματογραφιστή και ποιητή Γιάζρα Καλίντ: Ο Καλίντ 
επέλεξε να οργανώσει έναν περίπατο που περιλαμβάνει 
διαφορετικές τοποθεσίες με τη βιομηχανική και 
εργατική ιστορία του νησιού, μεταξύ των οποίων και 
το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης. Μαζί με τις 
συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες θα αναζητήσει 
τρόπους πρόσληψης και απεικόνισης της πολιτικής-
ποιητικής του βιομηχανικού τοπίου της πόλης, τρόπους 
διερεύνησης και καταγραφής/κινηματογράφησης της 
κοινωνικής και ταξικής ιστορίας της Σύρου όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο αστικό τοπίο. Η έρευνα που θα 
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for an original moving image piece engaging with the 
workshop themes, to be presented at SIFF 2022.

Over many decades, Hermoupolis was one of the 
most important industrial centers of the newly formed 
Greek state, as well as a city in which an unruly and 
militant proletariat class lived and worked. Workers’ 
struggles and strikes - mobilized by both domestic 
and international migrants - took place between the 
1870s and late 1920s, buffeting the island. Taking up 
the Industrial Museum of Hermoupolis as a central 
meeting point and focus, the workshop will move to 
the street Georgiou Papandreou and the surrounding 
former industrial area in search of memories, images, 
words, objects, and traces of this time in the old 
factories, buildings, and streets. If the history of a place 
is inscribed in its landscape and urban planning, can we 
activate these sites to create narratives that break down 
and disrupt official histories? Or do abandoned sites 
point to emptiness, an absence of memory? Does the 
city remember its past political and social struggles or 
have these events faded from its memory?

Jazra Khaleed (born 1979) lives in Athens and is 
known as a poet, translator, and filmmaker. His work 
is an indictment of fascism, social injustice, police 
brutality and racism in today’s Greece. His poems 
have been widely translated for publications in Europe, 
the US, Asia, and Australia, such as The Guardian, 
The Los Angeles Review of Books, World Literature 
Today, Lichtungen, Westerly and The Literary Review. 
His short films have been screened at festivals such 
as Ann Arbor Film Festival (USA), Experiments in 
Cinema (USA), Internationale Kurzfilmtage Winterthur 
(Switzerland), Kasseler Dokfest (Germany), Entrevues 
Belfort (France), L’Alternativa (Spain) among others. The 
film rendition of his poem about the immigrant situation, 
“The Aegean or The Anus of Death,” won prizes at the 
Paris Festival for Different and Experimental Cinema, 
the Zebra Poetry Film Festival and the Balkans Beyond 
Borders Short Film Festival. He is co-editor of the poetry 
magazine Teflon, which publishes cutting-edge poetry 
from all over the world. His most recent book Μα είν’ 
αυτό ποίηση; [Is This Poetry?] is published by Teflon 
publications. 

προκύψει θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία μιας ταινίας 
μικρού μήκους που θα προβληθεί στο Φεστιβάλ του 
2022. 

Για πολλές δεκαετίες η Ερμούπολη υπήρξε ένα από τα 
σημαντικότερα βιομηχανικά κέντρα του νεοσύστατου 
ελληνικού κράτους, αλλά και μια πόλη στην οποία 
ζούσε και εργαζόταν ένα απείθαρχο και μαχητικό 
προλεταριάτο. Οι αγώνες και οι απεργίες των εργατ(ρι)
ών –ντόπιων και μεταναστ(ρι)ών– από τη δεκαετία του 
1870 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920 συντάραξαν 
το νησί. Με άξονα το Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, 
οι συμμετέχοντες θα κινηθούμε στην οδό Γεωργίου 
Παπανδρέου και τη γύρω πρώην βιομηχανική περιοχή 
αναζητώντας μνήμες, εικόνες, λέξεις, αντικείμενα, 
ίχνη εκείνης της εποχής στα παλιά εργοστάσια, στα 
κτίρια, στους δρόμους. Αν η ιστορία ενός τόπου 
είναι εγγεγραμμένη στο τοπίο και στην πολεοδομία, 
μπορούμε να δημιουργήσουμε (κινηματογραφικές) 
αφηγήσεις που να υπονομεύουν και να διαρρηγνύουν 
την επίσημη ιστορία; Ή μήπως τα εγκαταλειμμένα 
εργοστάσια συμβολίζουν το κενό, την απουσία μνήμης; 
Θυμάται η πόλη τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες 
του παρελθόντος ή έχουν ξεθωριάσει στη μνήμη της;

Ο Γιάζρα Καλίντ (γεν. 1979) ζει στην Αθήνα, 
όπου εργάζεται ως ποιητής, μεταφραστής και 
κινηματογραφιστής. Το έργο του είναι μια επίθεση 
ενάντια στον φασισμό, τις κοινωνικές αδικίες, την 
αστυνομική βία και τον ρατσισμό. Ποιήματά του έχουν 
δημοσιευτεί σε περιοδικά και εφημερίδες στην Ευρώπη, 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ασία και την Αυστραλία, 
συμπεριλαμβανομένων των The Guardian, The Los 
Angeles Review of Books, World Literature Today, 
Lichtungen, Westerly και The Literary Review. Οι μικρού 
μήκους ταινίες του έχουν προβληθεί σε διεθνή φεστιβάλ 
όπως τα Ann Arbor Film Festival (ΗΠΑ), Experiments in 
Cinema (ΗΠΑ), Internationale Kurzfilmtage Winterthur 
(Ελβετία), Kasseler Dokfest (Γερμανία), Entrevues Belfort 
(Γαλλία) και L’Alternativa (Ισπανία). Η κινηματογραφική 
μεταφορά του ποιήματός του «Αιγαίο ή η κωλοτρυπίδα 
του θανάτου» βραβεύτηκε στα φεστιβάλ Paris Festival 
for Different and Experimental Cinema, Zebra Poetry 
Film Festival και Balkans Beyond Borders Short Film 
Festival. Είναι συνεπιμελητής και συνεκδότης του 
ποιητικού περιοδικού Τεφλόν το οποίο μεταφράζει και 
δημοσιεύει ποίηση από όλο τον κόσμο. Το πιο πρόσφατο 
βιβλίο του με τίτλο Μα είν’ αυτή ποίηση; κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις του περιοδικού Τεφλόν.



56

WORKSHOPS

Young Programmers: Youth Workshop

The workshop Young Programmers, held for the second 
time within the framework of the Syros International Film 
Festival, is an educational media literacy activity, which 
aims to expand the young audience of SIFF. This action 
will bring together on the island a group of young people 
who will work collaboratively, analyzing films, building 
bridges between cinema and the other arts, promoting 
creative thinking, and finally presenting their own, 
unique program.

The young participants of the workshop have watched 
all the films that were submitted to an open call: fiction, 
documentaries, essays, video performance / video 
dance pieces and video art – all films related to the “Off 
Season” theme of the Festival and engaging young 
audiences. This year’s chosen theme suggests an 
alternative view in times of crisis, therefore in extension 
the workshop will focus on different perceptions of time, 
the different “speeds” at which humanity operates, 
forced movement and stasis, and personal or “free” time 
management as a fundamental human right.

The workshop is produced by SIFF in collaboration with 
the Municipal Library of Syros – Hermoupolis.

Νεαροί προγραμματιστές ταινιών: Εργαστήριο για 
νέους

To εργαστήριο Νεαροί προγραμματιστές ταινιών που 
πραγματοποιείται για δεύτερη φορά στο πλαίσιο του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου είναι 
μια εκπαιδευτική δράση του SIFF που αποσκοπεί στον 
γραμματισμό των μέσων και στοχεύει στη διεύρυνση του 
νεανικού του κοινού. Η συγκεκριμένη δράση θα φέρει 
κοντά μια ομάδα νέων του νησιού που θα δουλέψει 
συνεργατικά, αναλύοντας τις ταινίες, χτίζοντας γέφυρες 
ανάμεσα στο σινεμά και στις υπόλοιπες τέχνες, 
προάγοντας τη δημιουργική σκέψη και παρουσιάζοντας 
τελικά το δικό της, μοναδικό πρόγραμμα. 

Οι νεαροί συμμετέχοντες του εργαστηρίου θα 
παρακολουθήσουν το σύνολο των ταινιών που θα 
υποβληθούν σε ένα κάλεσμα ανοιχτό σε ταινίες 
μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ, κινηματογραφικό δοκίμιο 
(essay film), video performance / video dance και video 
art, οι οποίες θα σχετίζονται με την «Off Season / Εκτός 
εποχής» θεματική του Φεστιβάλ. Η επιλεγμένη θεματική 
προτείνει μια εναλλακτική οπτική στην εποχή της κρίσης 
και οι ταινίες του προγράμματος θα εστιάσουν στις 
διαφορετικές αντιλήψεις για τον χρόνο, τις διαφορετικές 
«ταχύτητες» στις οποίες λειτουργεί η ανθρωπότητα, 
την αναγκαστική μετακίνηση και στάση, τη διαχείριση 
του προσωπικού και του «ελεύθερου» χρόνου ως 
θεμελιώδους ανθρώπινου δικαιώματος. 

Το εργαστήριο υλοποιείται σε συνεργασία με τη 
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμούπολης - Σύρου.
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Puget Sound Navy Yard, Bremerton, Washington, Photo Courtesy of the Naval History and Heritage Command / Puget Sound 
Navy Yard, Bremerton, Washington – Η φωτογραφία αναδημοσιεύεται με την ευγενική παραχώρηση του Naval History and Heritage 
Command.
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INSTALLATIONS

Launching Ceremony
Site-specific audiovisual installation in public space

Commissioned by the Syros International Film Festival
realized with the support of NEON Organization for 
Culture and Development 
in partnership with the Greek Film Archive 

Tarsanas Shipyard, Hermoupolis, Syros
Friday, July 23: Opening and live music performance by 
May Roosevelt

Although humans live their lives and build their 
institutions on land, they seek to understand the course 
of their existence through the allegory of a sea voyage. 
Our everyday communication is rich in nautical terms, 
with the sea itself being a powerful metaphor for 
describing the human condition. Maritime metaphorical 
vocabulary includes the journey to a destination and the 
return, the port and the foreign shore, anchorage and 
sailing, storms and shipwrecks. Sea navigation involves 
the transgression of human limits, and the conquest of 
the unknown, uninhabited world that the sea represents. 

Puget Sound Navy Yard, Bremerton, Washington, Photo Courtesy of the Naval History and Heritage Command / Puget Sound 
Navy Yard, Bremerton, Washington – Η φωτογραφία αναδημοσιεύεται με την ευγενική παραχώρηση του Naval History and Heritage 
Command.

Τελετή καθέλκυσης
Τοπο-ειδική (site specific) οπτικοακουστική 
εγκατάσταση σε δημόσιο χώρο

Μια ανάθεση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
της Σύρου 
με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού και 
Ανάπτυξης ΝΕΟΝ
σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος

Ναυπηγεία Ταρσανά, Ερμούπολη, Σύρος
Παρασκευή 23 Ιουλίου: Εγκαίνια και ζωντανή μουσική 
περφόρμανς από τη May Roosevelt

Παρόλο που ζουν τη ζωή τους και χτίζουν τους 
θεσμούς τους στην ξηρά, οι άνθρωποι προσπαθούν 
να κατανοήσουν την πορεία της ύπαρξής τους μέσω 
της αλληγορίας ενός θαλάσσιου ταξιδιού. Το ναυτικό 
μεταφορικό λεξιλόγιο είναι πλούσιο και βρίθει σε 
εκφράσεις που παραπέμπουν στο ταξίδι προς έναν 
προορισμό αλλά και στο ταξίδι της επιστροφής, 
στο λιμάνι και την ξένη ακτή, στο αγκυροβόλιο και 
την πλεύση, στις καταιγίδες και την ηρεμία, στην 
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 If a shipwreck represents the end of a vessel’s life 
cycle, the launching or christening signifies its “birth” 
and represents the other most significant milestone 
in a ship’s life. Traditionally, the ship naming and 
launching ceremony constituted a blessing practice 
that called for the good fortune and safety of the new 
ship, its crew, and passengers. The ceremony is held 
at a shipyard when a new ship is ready to sail out once 
its construction has been completed. The master of 
ceremony (a “sponsor” in nautical terms) is usually a 
woman who, acting as the ship’s godmother, breaks 
a bottle of champagne to bless the ship with luck in 
the presence of important guests - at times with an 
orchestra playing in the background. Such grand 
ceremonial launchings are not so common in our days 
anymore; when they do happen, they take place quietly, 
without mobilizing large crowds. 

Launching Ceremony is a site-specific installation that 
focuses on this initial milestone, the ceremonial launch 
of a new vessel. Centrepiece to the work is a new film 
that consists of a montage of mid century archival 
footage from Greek and international newsreels. By 
playing back memories of past launching ceremonies, 
the work aims to bring an intentional anachronism face 
to face with the present moment, in order to awaken 
spirits of the island’s anthropogeography through a 
nightly reactivation of Syros’s historic Tarsanas Shipyard 
in Hermoupolis. 

The work will take-over the shipyard over the course of 
four evenings in July, projecting filmic presences from 
times past that will set the stage for visitors to gather 
in the quiet of the night and experience a period of 
collective waiting. This waiting period leads to a hopeful 
act that is the beginning of a journey. Thessaloniki-
based composer and thereminist May Roosevelt 
composes the film’s score, which will be performed 
live at the day of the opening. Roosevelt’s ability to 
appropriate and transform lost-in-time traditional music 
themes into imaginative electronic music compositions 
expands the installation’s visual component into an 
immersive and haunting sonic realm.

Hosted in and reflecting on the location of a shipyard, 
the installation enters into dialogue with both landscape 
and communities working in and around these spaces, 
as well as broader maritime and social histories and 
customs, while also serving as an invitation to view 
the landscape differently. Rather than a nostalgia for a 

τρικυμία και το ναυάγιο. Η ναυσιπλοΐα ως αλληγορία 
ενέχει την υπέρβαση των ανθρώπινων ορίων, την 
κατάκτηση του άγνωστου, του ακατοίκητου κόσμου που 
αντιπροσωπεύει η θάλασσα.
 
Αν ένα ναυάγιο αντιπροσωπεύει το τέλος του κύκλου 
ζωής ενός πλοίου, η καθέλκυση είναι το άλλο σημαντικό 
ορόσημο στη ζωή ενός πλοίου, συμβολίζοντας τη 
«γέννησή» του. Παραδοσιακά, η τελετή ονοματοδοσίας 
και καθέλκυσης ενός πλοίου αποτελεί μια τελετή 
ευλογιοδοσίας, που εγγυάται τύχη και ασφάλεια για 
το πλήρωμα και τους επιβάτες ενός νέου πλοίου. Η 
τελετή πραγματοποιείται σε ένα ναυπηγείο όταν ένα νέο 
πλοίο είναι έτοιμο να αποπλεύσει μόλις ολοκληρωθεί η 
κατασκευή του. Τελετάρχης είναι συνήθως μια γυναίκα 
η οποία δίνει όνομα στο πλοίο και κατόπιν σπάει ένα 
μπουκάλι σαμπάνιας για να ευχηθεί στο πλοίο τύχη, 
παρουσία επισήμων και συνήθως με μια ορχήστρα 
να παίζει στο βάθος. Τέτοιες πολυπληθείς τελετές 
καθέλκυσης δεν είναι πλέον τόσο συνηθισμένες στις 
μέρες μας, ή τουλάχιστον γίνονται αθόρυβα χωρίς να 
κινητοποιούν μεγάλα πλήθη. 
 
Η Τελετή καθέλκυσης είναι μια τοπο-ειδική (site-specific) 
εγκατάσταση που επικεντρώνεται σε αυτό το αρχικό 
ορόσημο, την τελετουργική καθέλκυση ενός νέου 
πλοίου. Στο επίκεντρο της εγκατάστασης βρίσκεται 
ένα φιλμικό κολάζ φτιαγμένο από αρχειακό υλικό από 
ελληνικά και διεθνή επίκαιρα και φιλμ των μέσων του 
αιώνα, το οποίο θα προβάλλεται στον Ταρσανά, ένα 
ιστορικό ναυπηγείο μικρών σκαφών στην Ερμούπολη 
της Σύρου. Με την αναπαραγωγή αναμνήσεων από 
τελετουργίες καθελκύσεων το έργο στοχεύει να 
φέρει έναν σκόπιμο αναχρονισμό μέσα στο παρόν, 
προκειμένου να αφυπνίσει πνεύματα οικεία στην 
ανθρωπογεωγραφία της Σύρου μέσω μιας νυχτερινής 
ενεργοποίησης του Ταρσανά. 

Το έργο θα καταλάβει το ναυπηγείο εκτός των ωρών 
λειτουργίας του για τέσσερις μέρες και θα το παραδώσει 
σε φιλμικά φαντάσματα από άλλες εποχές, τα οποία θα 
στήσουν το σκηνικό για να συγκεντρωθούν οι επισκέπτες 
στην ησυχία της νύχτας και να βιώσουν συλλογικά μια 
αναμονή που οδηγεί σε μια ελπιδοφόρα πράξη, την 
αρχή των ταξιδιών ενός νέου πλοίου. Η συνθέτρια και 
θερεμινίστρια από τη Θεσσαλονίκη May Roosevelt 
θα γράψει τη μουσική της ταινίας/εγκατάστασης, η 
οποία θα εκτελεστεί ζωντανά την ημέρα των εγκαινίων. 
Η ικανότητα της Roosevelt να οικειοποιείται και να 
μεταμορφώνει χαμένα στον χρόνο παραδοσιακά μουσικά 



particular, idealized past, the work aspires through a 
reanimation of history to offer a space for its visitors to 
contemplate and reflect on themes, hopes and desires 
related to travel and free movement in an increasingly 
entrenched post-pandemic world.

Marina Gioti is a filmmaker and visual artist born and 
based in Athens, Greece. In her works, which are 
comprised of films and installations, she often revisits 
historical eras and stories offering parallel re-readings 
to dominant narratives. Her work has been presented 
worldwide at festivals, including Berlinale, Toronto, 
Viennale, CPH:DOX, Transmediale; and at museum 
shows and biennials such as the 5th Thessaloniki 
Biennial, the Wroclaw Media Art Biennial and the 1st 
Anren Biennial in China. In 2017, she was a participating 
artist at documenta 14 in Athens and Kassel, and 
a fellow at Akademie Schloss Solitude in Stuttgart, 
Germany. In 2019, she completed the audiovisual 
project Atlas: A Sound Cartography of Europe, a 
joint commission by IRCAM-Centre Pompidou, ZKM 
Karlsruhe and Onassis Stegi.
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Puget Sound Navy Yard, Bremerton, Washington, Photo Courtesy of the Naval History and Heritage Command / Puget Sound 
Navy Yard, Bremerton, Washington – Η φωτογραφία αναδημοσιεύεται με την ευγενική παραχώρηση του Naval History and Heritage 
Command.

INSTALLATIONS

θέματα σε ευφάνταστες και στοιχειωτικές ηλεκτρονικές 
μουσικές συνθέσεις, θα συνεισφέρει στην ηχητική 
εμβύθιση του έργου.
 
Η εγκατάσταση, που θα φιλοξενείται εντός του 
ναυπηγείου, στοχεύει στο να εμπλακεί σε διάλογο 
τόσο με το τοπίο και τις κοινότητες που εργάζονται 
σε αυτούς τους χώρους και γύρω από αυτούς, όσο και 
με την ευρύτερη ναυτική και κοινωνική ιστορία, ενώ 
παράλληλα θα λειτουργήσει ως πρόσκληση να δει ο 
επισκέπτης το τοπίο με διαφορετικό τρόπο. Αντί για 
νοσταλγία ενός εξιδανικευμένου παρελθόντος, το έργο 
φιλοδοξεί μέσω της αναμόχλευσης ιστοριών από το 
παρελθόν να προσφέρει στον επισκέπτη τον κατάλληλο 
χώρο να αναστοχαστεί πάνω σε θέματα, ελπίδες 
και επιθυμίες που σχετίζονται με το ταξίδι και την 
ελεύθερη μετακίνηση σε έναν ολοένα και περισσότερο 
περιχαρακωμένο μετα-πανδημικό κόσμο.

H Μαρίνα Γιώτη είναι κινηματογραφίστρια και 
εικαστικός. Γεννήθηκε στην Αθήνα όπου ζει και 
εργάζεται. Στο έργο της, που αποτελείται από 
ντοκιμαντέρ και πειραματικές ταινίες, εγκαταστάσεις 
και media art έργα, συχνά επανεπισκέπτεται ιστορικές 
εποχές και αφηγήσεις, προσφέροντας παράλληλες 
προς τις κυρίαρχες εκδοχές τους αναγνώσεις. 
Έργα της έχουν παρουσιαστεί διεθνώς σε φεστιβάλ 
συμπεριλαμβανομένων αυτών του Βερολίνου, του 
Τορόντο, της Βιέννης, της Κοπεγχάγης, καθώς και 
σε μουσεία και μπιενάλε όπως η Wroclaw Media Art 
Biennial, η 5η Biennale Θεσσαλονίκης και η 1η Biennale 
της Anren στην Κίνα. Το 2017 ήταν συμμετέχουσα 
καλλιτέχνης στην documenta 14 στην Αθήνα και στο 
Κάσελ και κατόπιν υπότροφος στην Akademie Schloss 
Solitude στη Στουτγάρδη. Το 2019 σκηνοθέτησε τα 
βίντεο του οπτικοακουστικού πρότζεκτ Atlas: A Sound 
Cartography of Europe σε κοινή ανάθεση από το 
IRCAM-Centre Pompidou, το ZKM Karlsruhe και τη 
Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.

Η Τελετή καθέλκυσης είναι μια ανάθεση του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου που 
πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Οργανισμού 
Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ, σε συνεργασία με την 
Ταινιοθήκη της Ελλάδος.

    

Launching Ceremony is a commission by the Syros 
International Film Festival realized with the support of 
NEON Organization for Culture and Development, in 
partnership with the Greek Film Archive. 
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The digital catalog of the 9th Syros International Film Festival (SIFF) was designed 
and typeset by Vassiliki-Maria Plavou and Marios Stamatis (Studio Precarity).

The text was copy-edited and proofread by the SIFF team.

The catalog was published in July 2021 for the Syros International Film Festival 
(SIFF).  

O ψηφιακός κατάλογος του 9ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου 
(SIFF) σχεδιάστηκε και σελιδοποιήθηκε από τη Βασιλική-Μαρία Πλαβού και τον 
Μάριο Σταμάτη (Studio Precarity). 

H γλωσσική επιμέλεια και οι διορθώσεις είναι της ομάδας του SIFF.

Ο ψηφιακός κατάλογος κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2021 για λογαριασμό του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου (SIFF).

© SIFF, all rights reserved.

syrosfilmfestival.org 
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