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«НЕЛЮБОВЬ» – ТОЛЬКО НА ЭКРАНЕ… 
 
 
1 ноября 2017 г., в рамках 58-го 
Международного кинофестиваля в 
Салониках состоялся показ фильма 
«Нелюбовь» уже известного греческому 
зрителю российского режиссера Андрея 
Звягинцева.  

 
 
 

 
Студенты и преподаватели «Russian Word» не 
впервые становятся участниками подобных 
значимых культурных событий города. Так, в 
разгар рабочей недели, наша большая 
дружная команда (более чем 70 человек!!!) 
оказалась в мягких креслах зала «Олимпион» 
перед большим экраном, чтобы испытать 
настоящие чувства, окунувшись в мир 
художественных замыслов мастеров 
кинематографа. 

 
Можно долго спорить о гениальности данного 
произведения – искусство ли это или намёк… 
Истина одна – семейная драма «Нелюбовь» - 
драма человеческой души. Об умении любить 
– не только принимать, но и отдавать свои 
тепло и надежду на счастье. Этот вечер 
заставил задуматься каждого 
неравнодушного, что для него значит это 
чувство. И только трепетное чувство к  
 

 
русскому языку по-прежнему неоспоримо 
объединяет нас в одну команду! 
 
Одна из важных сторон саморазвития – 
духовно-нравственная. Трудно переоценить ее  
значение. «Кто двигается вперед в знании, но 
отстает в нравственности, тот более идет 
назад, чем вперед» (Аристотель). Потребность 
человеческой души в искусстве как 
возможность переживания значимых 
моментов своей жизни через образы и 
символы – необходимое условие гармонии с 
окружающим миром. 

 
 

Напомним, 58-й Международный 
кинофестиваль в Салониках, один из самых 
известных фестивалей Европы, проходит со 2 
по 12 ноября 2017 года. Картина Андрея 
Звягинцева «Нелюбовь»,  транслируемая в 
рамках фестиваля, уже получила признание 
на таких кинофестивалях, как Каннский 
кинофестиваль и Премия Европейской 
киноакадемии. 
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«ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ» - ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ… 
 
Την 1η Νοεμβρίου 2017 στο πλαίσιο του 58ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης προβλήθηκε η ταινία «Χωρίς 
Αγάπη» του ήδη γνωστού στον Έλληνα θεατή 
Ρώσου σκηνοθέτη Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ. 
 
 

 
 

 
 

 
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι σπουδαστές και οι 
καθηγητές του «Russian Word» συμμετέχουν σε 
παρόμοια σπουδαία καλλιτεχνικά δρώμενα της πόλης. 
Έτσι λοιπόν, καταμεσής της εβδομάδας, εργάσιμης 
μάλιστα, η μεγάλη και «δεμένη» μας ομάδα 
(απαρτιζόμενη από περισσότερα από 70 άτομα), 
βρέθηκε στις αναπαυτικές θέσεις της αίθουσας του 
«Ολύμπιον» μπροστά στη μεγάλη οθόνη, για να ζήσει 
αληθινά, ζωντανά συναισθήματα, «παραδομένη» στον 
κόσμο των μεγάλων ιδεών της τέχνης, όπως αυτές 
ζωντάνευαν μπροστά στα μάτια της από κορυφαίους 
δημιουργούς και συντελεστές του κινηματογράφου. 
 

 
 
Θα μπορούσαμε ενδεχομένως να επιδοθούμε σε 
μακροσκελείς συζητήσεις, διαφωνώντας για το αν το 
μεγαλοφυές στο συγκεκριμένο έργο είναι τέχνη ή 
υπαινιγμός… Η αλήθεια όμως είναι μία. Το 
οικογενειακό δράμα «Χωρίς Αγάπη» είναι δράμα της 
ανθρώπινης ψυχής. Είναι η εναγώνια εσωτερική 
αναζήτηση της ικανότητας να αγαπάς ως ζωτικής 
ανάγκης να έχεις τη δύναμη όχι απλώς να δέχεσαι την 
αγάπη αυτή αλλά και να την επιστρέφεις με όλη τη 

ζεστασιά και την ελπίδα για ευτυχία, που κρύβονται 
μέσα της. Αυτή η βραδιά έκανε τον καθέναν που δε 
στέκεται αδιάφορος να συλλογιστεί τι σημαίνει για 
εκείνον αυτό το συναίσθημα. Και για όλους εμάς που 
βρεθήκαμε εκεί ήταν αναμφίβολα το ρίγος από τούτο το 
συναίσθημα μας για τη ρωσική γλώσσα που όπως και 
προηγουμένως μας έφερε κοντά και μας ένωσε σε μία 

ομάδα! 
 

 
 
Μια από τις πλέον σημαντικές πτυχές στην πορεία προς 
την ολοκλήρωση της ανθρώπινης προσωπικότητας είναι 
η ηθικό-πνευματική της ανάπτυξη. «Οπισθοδρομεί παρά 
προοδεύει εκείνος που προχωρά στη γνώση αλλά 
υστερεί στην ηθική» (Αριστοτέλης). Η ανάγκη της ψυχής 
του ανθρώπου για την τέχνη ως δυνατότητα βίωσης 
σημαντικών στιγμών της ζωής του μέσα από πρότυπα, 
σύμβολα και συμβολισμούς αποτελεί θεμελιώδη όρο 
αρμονικής συνύπαρξής του με τον κόσμο που τον 
περιβάλλει.    
 
Να υπενθυμίσουμε, ότι η 58η διοργάνωση του Διεθνούς 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, ενός από τα 
πλέον φημισμένα και σπουδαία φεστιβάλ της Ευρώπης, 
πραγματοποιήθηκε από τις 2 έως τις 12 Νοεμβρίου 
2017. Η ταινία του Αντρέι Ζβιάγκιντσεφ, που 
προβλήθηκε στο πλαίσιο του φεστιβάλ, είχε ήδη 
διακριθεί και σε άλλες αντίστοιχες διοργανώσεις, όπως 
στο «Φεστιβάλ των Κανών 2017» και στα «Βραβεία 
Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου» της Ευρωπαϊκής 
Ακαδημίας Κινηματογράφου.     
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