61st Thessaloniki International Film Festival

A KATAΛΟΓΟΣ
NON CATALOG

Η ειδική έκδοση Α Κατάλογος του 61ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κυκλοφόρησε
σε 1.200 αντίτυπα τον Νοέμβριο του 2020 για λογαριασμό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
The Non Catalog of the 61st Thessaloniki International Film Festival
was printed in 1,200 copies in November 2020 for the Thessaloniki Film Festival.

Επιμέλεια έκδοσης / Editor Ορέστης Ανδρεαδάκης / Orestis Andreadakis
Συντονισμός έκδοσης / Publication Coordinator Γκέλυ Μαδεμλή / Geli Mademli
Μεταφράσεις / Translations Ρόζμαρι Τζανάκη, Βασιλεία Καλαφάτη, Γιώργος Παπαδημητρίου / Rosemary Tzanaki,
Vasileia Kalafati, Yorgos Papadimitriou
Γλωσσική επιμέλεια & διορθώσεις / Copyediting & Proofreading Κώστας Κωνσταντίνου / Kostas Konstantinou
Σχεδιασμός / Design Ogust
Εκτύπωση / Printing Φωτόλιο ΑΕ / Fotolio SA
Διανομή / Distribution Εκδόσεις Νεφέλη (orders@nefeli-books.com) / Nefeli Publishing (orders@nefeli-books.com)
Εικόνα εξωφύλλου / Cover Image Utagawa Hiroshige III, Εικονογράφηση του εξωτερικού κήπου του ξενοδοχείου Tsukiji στην Ανατολική
Πρωτεύουσα / Illustration of the Front Garden of the Tsukiji Hotel in the Eastern Capital - The MET Museum, κοινό κτήμα / public domain
Η έκθεση «Οικειότητα: Μια σύγχρονη τυραννία» πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το MOMus – Πειραματικό Κέντρο Τεχνών
και της The Project Gallery με την υποστήριξη του Outset Contemporary Art Fund Greece και της αλυσίδας καταστημάτων ΠΛΑΙΣΙΟ
Επιμέλεια Ορέστης Ανδρεαδάκης
Παραγωγή-Συντονισμός Θάνος Σταυρόπουλος
The exhibition “Intimacy: A Modern Tyranny” was made possible in collaboration with MOMus – Experimental Center for the Arts” and the
Project Gallery, and with the support of Outset Contemporary Art Fund Greece and Plaisio Computers SA.
Curation Orestis Andreadakis
Production-Coordination Thanos Stavropoulos

© Φεστιβαλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, Εκδόσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Πλατεία Αριστοτέλους 10, 546 23 Θεσσαλονίκη / Διονυσίου Αρεοπαγίτου 7, 117 42 Αθήνα
© oι καλλιτέχνες για τα έργα, © οι συγγραφείς για τα κείμενα
Υπεύθυνη σύμφωνα με τον Νόμο Ελίζ Ζαλαντό
© 2018 Thessaloniki International Film Festival, Thessaloniki International Film Festival Publications
10, Aristotelous Square 546 23 Thessaloniki / 7, Dion. Areopagitou St., 117 42 Athens
© the artists of the works, © the authors of the texts
Person Legally Responsible Elise Jalladeau
ISBN 978-618-84768-2-0
filmfestival.gr

Περιεχόμενα

Contents

Πρόλογος

Foreword

Ελίζ Ζαλαντό

Elise Jalladeau

Το ιδιότυπο παρόν
της αιωνιότητας

The Particular Present
of Eternity

Ορέστης Ανδρεαδάκης

Orestis Andreadakis

Οικειότητα:
Μια σύγχρονη τυραννία

Intimacy:
A Modern Tyranny

Η έκθεση

The Exhibition

Ο δημόσιος βίος
της οικειότητας

The Public Life
of Intimacy

Βασίλης Βαμβακάς

Vassilis Vamvakas

Όταν οι Μικροί Αδερφοί
επιβλήθηκαν του Μεγάλου

When the Little Brothers
Knocked Down Big Brother

Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος

Dimitris P. Sotiropoulos

Η φλογερή συνάντηση της
δημόσιας τέχνης με την ιστορία

The Fiery Meeting
of Public Art and History

Συραγώ Τσιάρα

Syrago Tsiara

Η υπόσχεση της δημόσιας τέχνης

The Promise of Public Art

Εύα Φωτιάδη

Eva Fotiadi

Στριμάροντας τον πολιτισμό

Streaming Culture(s)

Nίνα Κολόζι

Nina Colosi

Ο ελληνικός κινηματογράφος
ως διεμφυλική εμπειρία

Greek Cinema as
a Transgender Experience

Ελίνα Ψύκου

Elina Psykou

Άνια Μπρέιεν – Γενικό πλάνο

Anja Breien – Wide Shot

Γιάννης Παλαβός

Yannis Palavos

Για τη ματιά
της Χιτίλοβα

Making Sense
of Chytilová’s Gaze

Αναστασία Μελία Ελευθερίου

Anastasia Melia Eleftheriou

Παράρτημα

Appendix

9

10

29

56

70

86

104

120

132

142

158

170

Ουταγκάουα Χιροσίγκε ΙΙΙ, Όψη της παραλίας στη Γιοκοχάμα / Utagawa Hiroshige III, View of the Seafront in Yokohama

Ουταγκάουα Χιροσίγκε, Η είσοδος στη Γιοσιγουάρα το ξημέρωμα / Utagawa Hiroshige, The Entrance to the Yoshiwara at Dawn

Πρόλογος

Foreword

To 2020 θα μείνει στη μνήμη μας ως η χρονιά
που μας ανάγκασε, για λόγους επιβίωσης, να
απομακρυνθούμε. Να κρατήσουμε αποστάσεις,
να αποφύγουμε τις ένθερμες εκδηλώσεις συμπάθειας ή αγάπης, να κλειστούμε στα σπίτια
μας. Το 2020 θα το θυμόμαστε ως τη χρονιά
όπου ένας μικροσκοπικός εχθρός μάς υποχρέωσε να αποφύγουμε ο ένας τον άλλον ως
φυσικές παρουσίες και να προσπαθήσουμε να
βρούμε νέους τρόπους επικοινωνίας. Οι δυσκολίες μάς βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε τις
στοιχειώδεις αλήθειες. Το πόσο εύθραυστος
είναι ο άνθρωπος, η καθημερινότητά του, όσα
παίρνει ως δεδομένα.
Αυτή τη δύσκολη χρονιά, τη γεμάτη αντιξοότητες κάθε μορφής, η τέχνη που υπηρετούμε αγωνιά περιμένοντας την επόμενη μέρα. Θα
στηρίξουμε το σινεμά που αγαπάμε με κάθε
τρόπο. Στο σκοτάδι της αίθουσας, στο σκοτάδι
του σπιτιού, σ’ αυτό το σκοτάδι όπου είναι αδύνατον να διακρίνεις τον άλλον ως απτή, υλική
παρουσία, αλλά όπου τον αισθάνεσαι δίπλα
σου, όσο κοντά ή μακριά κι αν βρίσκεται.
Μετέχουμε στο ίδιο όνειρο. Να βιώνουμε
τη δημιουργική έκρηξη της τέχνης που αγαπάμε.
Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες.
Το έπραξε επιτυχημένα στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, και θα το κάνει και τώρα. Αναγνωρίζοντας
ότι πριν και πάνω απ’ όλα είναι η ασφάλεια των
ανθρώπων, το δικαίωμα στη ζωή. Ακριβώς
επειδή το σινεμά στη βαθύτερη ουσία του είναι
προορισμένο να υμνεί τη ζωή, αυτό θα συμβεί
και πάλι, σε συνάρτηση με τα νέα δεδομένα.
Οι ταινίες είναι εδώ, όπως είμαστε κι εμείς. Ο
ένας –όσο γίνεται– δίπλα στον άλλο.

2020 will remain in our memory as the
year that forced us to stay away in order to
survive. To keep our distance, to avoid warm
expressions of sympathy or love, to shut
ourselves up in our houses. We will remember
2020 as the year when a microscopic
enemy compelled us to avoid each other’s
physical presence and try to find new ways
to communicate. Difficulties help us realize
fundamental truths: How fragile people are,
their daily lives, all they take for granted.
In a difficult year like this, full of
adversities, the art we serve anxiously awaits
for the day after. We will support our beloved
cinema in every way we can. In the darkness
of the auditorium, in the darkness of our
homes, in that darkness where it is impossible
to discern the other person as a tangible,
physical presence, but where you feel them
next to you, no matter how close or far away
they may be.
We all share the same dream: to
experience the creative explosion of the art
we love.
The Thessaloniki Film Festival adapts
to special circumstances. It did so successfully
for the Documentary Festival and it will do
so now; recognizing that people’s safety, the
right to life, is paramount. Precisely because
cinema, from its very inception, is meant to
celebrate life, this celebration will happen
again, under these new conditions.The films
are here, as are we. Next to each other, as
close as circumstances permit.
Elise Jalladeau

Ελίζ Ζαλαντό
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Το ιδιότυπο παρόν
της αιωνιότητας

Συναντήσεις με τις οικείες
και τις ανοίκειες τυραννίες μας

Ορέστης Ανδρεαδάκης

The Particular
Present
of Eternity

Encounters with our Intimate
and Uncanny Tyrannies

Ουταγκάουα Χιροσίγκε, Ο ναός της πόλης Ουένο / Utagawa Hiroshige, Ueno, Shinobazu no Ike

Orestis Andreadakis
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1.
Η οικειότητα έχει μεταβληθεί, εδώ και πολλές
δεκαετίες, σε ένα τυραννικό παρόν πρωτίστως
ιδιωτικό και ελάχιστα δημόσιο, όπως εντόπισε
το 1977 ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Ρίτσαρντ
Σένετ στο εμβληματικό βιβλίο του Η τυραννία
της οικειότητας, το οποίο χρησιμοποιήθηκε από
το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως έμπνευση και πυξίδα πλοήγησης για
την επιλογή των ταινιών του.
Ο Σένετ ισχυρίζεται ότι μετά τον 19ο αιώνα οι
δυτικές κοινωνίες άρχισαν να εστιάζουν στην
ατομικότητα, πλάθοντας ένα ανθρώπινο μοντέλο ιδιωτεύον και εξόχως ναρκισσιστικό, που θα
στεκόταν εμπόδιο σε κάθε μορφή δημόσιας
ζωής.
«Η οικειότητα», λέει ο Σένετ, «είναι πεδίο κατόπτευσης και μια προσδοκία των ανθρώπινων
σχέσεων. Είναι η εντοπιότητα της ανθρώπινης
εμπειρίας, έτσι ώστε ό,τι βρίσκεται κοντά στις
άμεσες περιστάσεις της ζωής είναι υπέρτατο [...]
Όσο στενότερη επαφή έχουν οι άνθρωποι, τόσο
λιγότερο κοινωνικές, τόσο περισσότερο οδυνηρές, αδελφοκτόνες γίνονται οι σχέσεις τους».1
Έτσι η οικειότητα έπληξε την κοινωνική επαφή
και οι άνθρωποι μετατράπηκαν από δημότες
σε συλλέκτες, μάλλον άχρηστων, προσωπικών
πληροφοριών. Από κάποια χρονική στιγμή και
μετά, πλησίασαν τόσο πολύ ο ένας με τον άλλον, που οι μεταξύ τους σχέσεις ανατράπηκαν
ακριβώς επειδή καταργήθηκαν και οι μεταξύ
τους αποστάσεις. Κοντολογίς, οι άνθρωποι επιχείρησαν να διαχειριστούν τα δημόσια θέματα
μέσω της υποβάθμισης του ίδιου του Δήμου.

1.
Intimacy has been transformed, for many
decades now, into a tyrannical present that is
primarily private and only minimally public,
as American sociologist Richard Sennett recognised in 1977 in his seminal book The Fall
of Public Man, whose final chapter is titled
“The Tyranny of Intimacy.” This work has
been our inspiration and guiding compass in
selecting the films of the official International Competition program.
Sennett argues that after the 19th century,
western societies began to focus on individuality, shaping a human model, private and
eminently narcissistic, which would stand as
an impediment to any form of public life.
“Intimacy,” says Sennett, “is a field of vision
and an expectation of human relations. It is
the localizing of human experience, so that
what is close to the immediate circumstances of life is paramount […] The closer people
come, the less sociable, the more painful, the
more fratricidal their relations.”1
Thus intimacy has adversely affected social
contact, transforming people from citizens
into collectors of largely useless personal
information. From a certain point forwards,
they came so close to one another that their
social relations were overturned precisely
because the distance between them was nullified. In short, people attempted to manage
public affairs by undermining the res publica
itself.

«Αυτό συμβαίνει γιατί, ο σύγχρονος άνθρωπος
έκανε την ιδιωτική ζωή και τις αξίες της κυρίαρχες και στη δημόσια ζωή του. Αυτό το μπλέξιμο
ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας προς όφελος

“This occurs because modern man gave his
private life and its values predominance over
his public life as well. This entanglement of
the private and public spheres to the benefit
of the former is the regime of tyrannical in-

1
Ρ. Σένετ, Η τυραννία της οικειότητας [μτφρ. Γιώργος Μ. Μερτίκας],
Νεφέλη, Αθήνα 1999, σ. 426.

1
R. Sennett, The Fall of Public Man (Cambridge: 1977), p. 338.
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της πρώτης είναι το καθεστώς της τυραννικής
οικειότητας το οποίο καυτηριάζει ο Σένετ. Χαρακτηριστική είναι η φράση του “αυξήστε την οικειότητα και να μειώσετε την κοινωνικότητα”».2
Παράλληλα με τις προβλέψεις του Αμερικανού
καθηγητή, η οικειότητα και το ιδιότυπο παρόν
της τυραννίας της δημιούργησε κι άλλα προβλήματα. Ο ιδιώτης σύγχρονος άνθρωπος δεν
έχασε μόνο την επαφή του με την κοινωνικότητα, αλλά και με το υπερβατικό. Στη γέφυρα που
μας συνδέει με το Αιώνιο έχει πια δημιουργηθεί
ένα ρήγμα.
2.
Δεκαεννιά περίπου αιώνες πριν από τον Σένετ,
στη ρωμαϊκή επαρχία της Αιγύπτου, ζούσε ένας
νέος με σαγηνευτικό πρόσωπο, φωτεινά μάτια
και «χείλη ηδονικά και ρόδινα», όπως θα έλεγε
ο Καβάφης. Σήμερα η μούμια του ξεκουράζεται στο Βρετανικό Μουσείο στο Λονδίνο, και τα
μάτια του, που παραμένουν ακόμη φωτεινά, συνεχίζουν να κοιτάζουν ίσια μπροστά (βλ. σ. 24).
Ήταν περίπου 20 χρονών όταν πέθανε, ίσως από
ατύχημα ή εγκληματική ενέργεια, αφού το κρανίο του είχε σπάσει μάλλον πριν τον θάνατό του.
Το πορτρέτο του έχει ενσωματωθεί πάνω στο
–επιχρυσωμένο και περίτεχνα διακοσμημένο–
κάλυμμα της μούμιας του και ανήκει στην ευρύτερη κατηγορία των πορτρέτων του Φαγιούμ.
Το όνομά του ήταν Αρτεμίδωρος.

timacy which Sennett criticizes, characteristically stating, ‘increase intimate contact and
you reduce sociabilityʼ.”2
Alongside the American scholarʼs predictions, intimacy and the peculiar present of its
tyranny has created other problems, too. The
modern individual has lost contact not only
with sociability but also with the transcendent. A crack has opened in the bridge linking
us to the Eternal.
2.
Around 19 centuries before Sennett, in the
Roman province of Egypt, there lived a youth
with a seductive face, bright eyes, and “red
and sensual lips,” as Cavafy would say. Today
his mummy rests in the British Museum and
his eyes, still bright, continue to look straight
ahead (see p. 24). He was about 20 when he
passed away, perhaps due to an accident or
at anotherʼs hand, since his skull was damaged probably before he died. His portrait
has been set into the gilded and elaborately
decorated mummy case and belongs to the
broader category of Fayum mummy portraits.
His name was Artemidorus.

Κοιτώντας τον σήμερα συνειδητοποιούμε ότι,
τουλάχιστον αυτός, είχε καταφέρει να αποκαταστήσει μια ιδανική σχέση ανάμεσα στο ιδιωτικό, το δημόσιο και το Αιώνιο. Πρόκειται για τη
σχέση που διεκδικούσε ένα άτομο εκείνης της
ανεκτικής πολυπολιτισμικής κοινωνίας, στην
οποία ζούσαν Αιγύπτιοι, Έλληνες, Ασιάτες,
Ρωμαίοι, Εβραίοι, Σύροι και Λίβυοι με ποικίλες
θρησκευτικές πεποιθήσεις. Η περίοδος μετά
τον θάνατο της Κλεοπάτρας και πριν την οριστι-

Looking at him today, we realize that he, at
least, had managed to restore a perfect relationship between the private, the public and
the Eternal. This was the relationship sought
by members of that tolerant, multicultural society made up of Egyptians, Greeks, Asians,
Romans, Jews, Syrians and Libyans of diverse
religious faiths. The period between the death
of Cleopatra and the final decline of Rome was
more or less peaceful. We can assume that Artemidorus participated in public social life,
recognized the boundaries of his personal
space and, above all, always kept open the
channel connecting him to the Eternal.

2
Βλ. στο παρόν: Β. Βαμβακάς, «Ο δημόσιος βίος της οικειότητας», σ. 58.

2
See in this volume: V. Vamvakas, “The Public Life of Intimacy,” p 57.
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κή παρακμή της Ρώμης ήταν μάλλον ειρηνική.
Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ο Αρτεμίδωρος
συμμετείχε σε μια δημόσια κοινωνική ζωή, αναγνώριζε τα όρια του ιδιωτικού του χώρου και κυρίως κρατούσε πάντα ανοικτό τον δίαυλο που
τον συνέδεε με το Αιώνιο.

When he had his portrait painted, he knew
that this was not a simple act, a proof of his
earthly existence, but part of a ceremonial
religious process towards Eternity. After his
death, the portrait was destined to be buried
forever along with his mummified body.

Όταν ζήτησε να ζωγραφίσουν το πορτρέτο του,
ήξερε ότι αυτό δεν ήταν μια απλή πράξη, απόδειξη της γήινης ύπαρξής του, αλλά ένα μέρος
μιας τελετουργικής θρησκευτικής διαδικασίας
προς την Αιωνιότητα. Το πορτρέτο, μετά τον
θάνατό του, επρόκειτο να ταφεί για πάντα μαζί
με τη μούμια του.

It is so tragic to think that we, by exposing
and exhibiting him today, have violated this
sacred, intimate yet public metaphysical
agreement he entered into with Eternity.

Κι είναι τόσο τραγικό να σκεφτεί κανείς ότι εμείς,
εκθέτοντάς τον σήμερα, παραβιάσαμε αυτή την
ιερή, οικεία αλλά και δημόσια, μεταφυσική συμφωνία που είχε συνάψει με την Αιωνιότητα.
3.
Η πανδημία του 2020 και η καραντίνα που ακολούθησε, υπενθύμισαν τον προφητικό χαρακτήρα του βιβλίου του Σένετ και τη σπαρακτική του
επικαιρότητα,3 καθώς δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο βίωσαν την «καταστροφή
που επιφέρει η οικεία επαφή στην κοινωνικότητα».4 Η βίαιη και ξαφνική αποκοινωνικοποίηση
που επήλθε, μετέφερε το πρόβλημα «από την
αποπροσωποποίηση των ανθρώπινων σχέσεων
στην υπερβολική προσωποποίηση κάθε θέματος».5 Και αυτό είναι το πιο παράδοξο, αλλά και
το πιο ενδιαφέρον: το ότι δηλαδή η ασφυκτική
εγγύτητα των ανθρώπων ανέτρεψε την –ήδη
3
Αναπάντεχη επικαιρότητα εντοπίζεται επίσης και στις ταινίες
επιστημονικής φαντασίας της περιόδου του Ψυχρού Πολέμου. Το
κεντρικό αφιέρωμα του 61ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει είκοσι από αυτές. Περισσότερες πληροφορίες, κείμενα, αναλύσεις και παρουσίαση των ταινιών στην ειδική
έκδοση Προφητείες από έναν άλλο κόσμο: Sci-Fi και Cli-Fi (19501990).
4
Σένετ, ό.π., σ. 426.
5
Βλ. στο παρόν: Δ. Π. Σωτηρόπουλος, «Όταν οι Μικροί Αδελφοί
επιβλήθηκαν του Μεγάλου: Κοινωνικά δίκτυα και η τυραννία της νέας
οικειότητας», σ. 78.

3.
The 2020 pandemic and the quarantine that
followed testified to the prophetic nature
of Sennettʼs book and its poignant timeliness,3 as billions of people around the world
experienced the “defeat that intimate contact deals to sociability.”4 The sudden, violent desocialization that ensued shifted the
problem “from the de-personalization of human relations” to the “over-personalization
of every issue.”5 And this is the most paradoxical, yet also the most interesting aspect:
peopleʼs suffocating proximity reversed the
–already disturbed– balance between public and private life, while the transferral of
the private sphere to the ostensibly public
sphere of social media made each personality seem impersonal. Never before in history
had there been such a gargantuan global collection of personal moments, opinions, confessions, photographs and videos as that of
social media. And never before had anyone
owned such an enormous gallery of personal
3
Cold War science-fiction films are also unexpectedly timely. The central tribute of the 61st Thessaloniki International Film Festival includes
twenty films of this genre. For more information, texts, analyses and
presentations of the films, see the special edition Prophecies from an
Other World: Sci-Fi and Cli-Fi (1950–1990).
4
Sennett, op. cit., p. 338

.

5
See in this volume D. P. Sotiropoulos, “When the Little Brothers
Knocked Down Big Brother,” p. 78.
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Γιώργος Δρίβας, Aeonium / George Drivas, Aeonium

Ουταγκάουα Χιροσίγκε ΙΙ, Εσωτερικού του Οίκου Τσαγιού Gankirō στη Γιοκοχάμα / Utagawa Hiroshige II, View of the Interior of the Gankirō Tea House in Yokohama

Οικειότητα:
Μια σύγχρονη
τυραννία
Η έκθεση

Το βιβλίο του Ρίτσαρντ Σένετ Η τυραννία της
οικειότητας (εκδ. Νεφέλη), προφητικό όταν
πρωτοκυκλοφόρησε και πλέον επίκαιρο σήμερα –δεδομένης της συνταρακτικής συνθήκης
στην οποία διαβιούμε–, μας καθοδήγησε στη
σύνθεση της δομής του φετινού Διαγωνιστικού
Προγράμματος του Φεστιβάλ.
Ζούμε όλο και πιο επικίνδυνα κοντά στην
αποξένωση και την παθητικότητα, συμβιώνουμε
μέσα στη δημόσια σφαίρα σε ιδιότυπη εγγύτητα με οικείους αγνώστους, προσβλέποντας σε
σχέσεις ουσίας.
Οι προβληματισμοί και οι ιδέες αυτές
παίρνουν σάρκα από χρώμα, πηλό, σίδερο, πλαστικό ή νήμα, και πνοή από τον νου, το ταλέντο
και την προσήλωση δώδεκα νέων εικαστικών,
οι οποίοι μετουσιώνουν ο καθένας την δική του
εμπειρία θέασης μιας ταινίας του Διαγωνιστικού
Προγράμματος σε ένα πρωτότυπο έργο τέχνης.
Τα έργα αυτά παρουσιάζονται στο σύνολό
τους στην καθιερωμένη πια κεντρική έκθεση του
61ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
με τίτλο «Οικειότητα: Μια σύγχρονη τυραννία»,
στον χώρο του MΟMus Πειραματικού Κέντρου
Τεχνών Θεσσαλονίκης, αλλά και ως αναπαραγωγές σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους.
Τα έργα και οι ταινίες μαζί, ταυτόχρονα
εντός και εκτός του οικείου και φυσικού τους
περιβάλλοντος, μας προτρέπουν να διαπραγματευτούμε τη ζεύξη των εικόνων – κινούμενων
ή στατικών. Βρισκόμαστε, σχεδόν αυτοβούλως,
σε ένα σημείο υπέρβασης. Το σημείο αυτό είναι
ένα εφαλτήριο, ένα σημείο εκκίνησης του διαλόγου που πλαισιώνει τη σύγχρονη αισθητηριακή εμπειρία και συμμετοχή στο καθετί δημόσιο.

Intimacy:
A Modern
Tyranny
The Exhibition
The Tyranny of Intimacy is the title of the last
chapter of The Fall of Public Man by Richard
Sennett. The book, prophetic when first published and particularly timely today – given
the overwhelming situation we are experiencing – guided us in composing the Competition Section structure for this year’s Festival.
We are living ever more dangerously
close to alienation and passivity, coexisting
in the public sphere in a peculiar proximity
to familiar strangers, in hope of meaningful
relations.
These concerns and ideas are made
flesh through paint, clay, iron, plastic or
thread, and given the breath of life by the
mind, talent and dedication of twelve young
artists, each transmuting their own experience of viewing one of the films in the Competition Section into an original work of art.
These works are presented in the
now-established central exhibition of the
61st Thessaloniki International Film Festival
titled Intimacy: A Modern Tyranny, at the
MOMus Experimental Center for the Arts
and also reproduced in open public spaces.
Together, artworks and films, simultaneously within and outside their familiar and
natural environment, urge us to negotiate the
pairing of images, whether moving or static.
We find ourselves, almost of our own accord,
at a point of transcendence. This point is a
springboard, a starting-point for the dialogue
framing the contemporary sensory experience and participation in all things public.
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