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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ &
ATHENS DIGITAL ARTS FESTIVAL
Μια συνεργασία στην ώρα της!
Φέτος, ο οργανισμός Πριμαρόλια εγκαινιάζει την συνεργασία του με το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της 
Ελλάδας – Athens Digital Arts Festival (ADAF), ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή φεστιβάλ ψηφιακών τεχνών, θέτοντας τα 
θεμέλια για μελλοντικές συνέργειες στον φυσικό και ψηφιακό κόσμο. Στο πλαίσιο της φετινής θεματικής Δίκτυα, η 
συνεργασία μας παρουσιάζει μια σειρά επιμελημένων προβολών από βίντεο έργα καλλιτεχνών του αρχείου του ADAF 
εμπνεόμενοι από τον καρπό, την θάλασσα, τις κινητικότητες, τα δίκτυα, προφορικές ιστορίες, συλλογική μνήμη, κείμενα 
και κήπους - καλλιτεχνικές θεματικές του φεστιβάλ και έκθεσης από το 2019 έως και σήμερα. 
Βασίλης Ψαρράς, Καλλιτεχνικός Δ/ντης Πριμαρόλια

ΕΠΙΜΕΛΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Με αφετηρία την αφήγηση και τη γλώσσα αλλά και την ελπίδα της μεταφοράς ενός μηνύματος μέσα από τη σημαίνουσα 
αλληλεπίδραση του λόγου και της εικόνας, δομικών στοιχείων της video art, τα έργα που παρουσιάζονται ποικίλουν από 
την κυριολεκτική περιγραφή ως την ποιητική ερμηνεία. Η εξαϋλωμένη φωνή του αθέατου παρατηρητή - σχολιαστή, η 
άρθρωση ενός εσωτερικού μονολόγου, η ακανόνιστη αφήγηση, οι ατελείς προτάσεις, η επανάληψη, η επιτάχυνση και η 
επιβράδυνση των λέξεων. Οι μορφές, οι ήχοι και οι ρυθμοί της εκφοράς του προφορικού λόγου και των λέξεων 
μπορούν να μεταφέρουν νοήματα πέρα από το απλό ξετύλιγμα της οπτικής δράσης και να ιχνηλατήσουν ένα αόρατο 
δίκτυο ερωτημάτων και προβληματισμών αποτυπώνοντας όψεις και σημεία των καιρών.
Αντωνία Πυλαρινού, Επιμελήτρια προβολών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
__Looms__Loreena “Lolo” Calandi__7:12__Argentina
____Penn-ar-Bed__Emma Ramsay, 1:42, France
______My Heart, My Traveler__Julia Zanin de Paula__3:00__United States
________Space of Enchantment__Haris Pellapaisiotis__9:53__Cyprus
__________Exponentials__Khalil Charif and Cristina Amiran__3:27__Brazil
____________Maria__Yan Jin__4:58__United States
______________A Declaration of Another Kind of Love__Esmeralda Momferatou__15:00__Greece
________________The Great Dictator__Nadja Verena Marcin__4:35__Germany
__________________We Are Ready Now__Jack Thomson__1:39__United Kindom
____________________Introduction__Michael Amter__2:00__United States
______________________An Approaching World__Andy Motz__3:00__United States
________________________Everyone and no one__Özgür Demirci__2:15__Turkey

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΩΝ
Οι προβολές πραγματοποιούνται στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο (οδός Ψαρών) στο πλαίσιο του Φεστιβάλ 
Πριμαρόλια 2021 // Έναρξη προβολών: Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 (20.30) // Διάρκεια: 25.09 – 30.09 (11.00-13.00 
και 18.00-21.00). Ο οργανισμός Πριμαρόλια ευχαριστεί θερμά τον Ηλία Χατζηχριστοδούλου και το ADAF για την 
συνεργασία.

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Facebook: @ADAFgreece // Instagram: @adafgreece  // Website: www.adaf.gr
Facebook: @primarolia // Instagram: @primarolia_fest  // Website: www.primarolia.com


