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Visions, Decoded #03 

της Ορσαλίας-Ελένης Κασσαβέτη* 

 

Στον σιωπηλό εκθεσιακό χώρο, συνυπάρχουν όλοι οι φορείς μιας κρυφής δράσης: 

πρόκειται για τη δράση της ανάγνωσης και της νοηματοδότησης που εξασκούν οι 

υποκινητές της. Η κίνηση συνεχίζεται εκεί που σταματά η ομιλία και αρχίζει η 

πρόσληψη. Η ισορροπία των όψεων και των οπτικών πληροφοριών είναι 

υποδειγματική: Με μία σειρά από επάλληλα επίπεδα, ο φακός της Ελένης 

Ρημαντωνάκη ανασκάπτει τη χαμένη γνώση, η οποία ξεκινά από την απλή θέαση 

και καταλήγει σε μια περίπλοκη επεξεργασία. Μία επεξεργασία μοναχική, 

απομονωμένη, που μοιάζει να πραγματοποιείται σαν σε μία φυλακή. 
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Ωστόσο, το τριπλό καδράρισμα της δημιουργού δεν απομονώνει, ούτε 

περιχαρακώνει τους χαρακτήρες. Λειτουργεί έως έναν βαθμό αφηγηματικά, 

προσπαθώντας να φωτίσει τη συνύπαρξη της καλλιτεχνικής δημιουργίας και του 

μηχανισμού της ανθρώπινης πρόσληψης. Τα έργα τέχνης μέσα στο ίδιο το έργο της 

τέχνης απηχούν την πολλαπλή λειτουργία του βλέμματος, ένα βλέμμα για τα 

κρεμασμένα έργα κι ένα βλέμμα που υιοθετεί το κορίτσι που βγήκε μέσα από τα 

έργα του Λοτρέκ, προκειμένου να καταλάβει. Κι τα δύο αυτά βλέμματα δεν 

μπορούν παρά να προκύπτουν την πιο αποφασιστική στιγμή. 

 

 (επισκεφτείτε τη σελίδα της φωτογράφου)  

  

 

* * * * * 

 

Η Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη (φωτογραφία: Βιβή 

Καπαρού) γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980. Σπούδασε 

ελληνική φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών 

και πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στις 

Πολιτισμικές Σπουδές στο Τμήμα Επικοινωνίας και 

ΜΜΕ (ΕΚΠΑ). Στο ίδιο τμήμα εκπόνησε τη διδακτορική 

της διατριβή στα επιστημονικά πεδία της Θεωρίας του 

Κινηματογράφου, της Κοινωνιολογίας και των 

Πολιτισμικών Σπουδών. Τα ερευνητικά της 

ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από τη δημοφιλή κουλτούρα (κινηματογράφος / μουσική), την 

Οπτική Εθνογραφία και τις Πολιτισμικές σπουδές. Υπήρξε μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , όπου συνδίδαξε το μάθημα «Κοινωνική Ιστορία των 

ΜΜΕ». Έχει πραγματοποιήσει διάφορες εισηγήσεις σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει γράψει 

άρθρα για τον κινηματογράφο και τα ΜΜΕ και μία μονογραφία για το βίντεο. Αυτή την περίοδο είναι 

μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ διδάσκει τα μαθήματα «Ανάλυση 

Λόγου και Εικόνας» και «Ελληνικό κινηματογράφο και πολιτισμό» στο πρόγραμμα διά βίου 

εκπαίδευσης «Κωστής Παλαμάς» (ΕΚΠΑ). 
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