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ΤΟ 2008 υπήΡξΑν πολλά ελπιδοφόρα σημάδια που 
δείχνουν ότι η τέχνη της φωτογραφίας αρχίζει να βρίσκει 
στην ελληνική πραγματικότητα τη θέση που της αξίζει, 
αναμφίβολα όμως ο δρόμος που πρέπει να διανυθεί 
είναι ακόμα μακρύς. Στη θετική πορεία της φωτογραφίας 
συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, σημαντικές διοργανώσεις 
όπως η 1η Φωτομπιενάλε του Μουσείου Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης, η αναδρομική του σπουδαίου Josef 
Koudelkα στο Μουσείο Μπενάκη και η μετεξέλιξη του 
Διεθνούς Μήνα Φωτογραφίας Αθήνας στο αγγλόφωνο 
Athens Photo Festival. 

Εν συγκρίσει με την προηγούμενη χρονιά, οι 
διαφοροποιήσεις στο χώρο της φωτογραφίας προήλθαν 
ουσιαστικά από τα τρία μεγάλα προαναφερθέντα εικαστικά 
γεγονότα. Αυτά, σε συνδυασμό με τις φωτογραφικές 
εκθέσεις που συνεχίζουν να παρουσιάζουν τακτικά 
διάφορες γκαλερί, εναλλακτικοί χώροι, πολιτιστικά κέντρα, 
ινστιτούτα ξένων γλωσσών αλλά και μικρά, ποιοτικά 
φεστιβάλ σε διάφορα σημεία της χώρας, τοποθετούν 
σιγά αλλά σταθερά την τέχνη της φωτογραφίας σε υψηλό 
επίπεδο στην Ελλάδα. 

Άλλος σημαντικότατος παράγοντας είναι η 
συστηματική προώθηση τα τελευταία χρόνια ελλήνων 
φωτογράφων στο εξωτερικό, αφενός από επίσημους 
φορείς και αφετέρου από προσπάθειες των ίδιων των 
φωτογράφων. Εκτός, δηλαδή, από τις μελετημένες 
δράσεις του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 
για παράδειγμα, δεν ήταν λίγοι οι φωτογράφοι που 
παρουσίασαν αξιόλογα έργα έπειτα από μεμονωμένες, 
δικές τους προσπάθειες σε σπουδαία εικαστικά κέντρα της 
του κόσμου. 

Επιπρόσθετο αξιοσημείωτο γεγονός για την ελληνική 
φωτογραφία αποτελεί η ανακοίνωση, την άνοιξη του 
2008, από το υπουργείο Πολιτισμού «συγκρότησης 

The image and photography in 2007
We are bombarded by images in their tens of 
thousands every day. We live in the age of the 
image, surrounded by them on the streets, in 
our homes, at work and play alike: billboards, 
television advertisements, magazines stuffed full 
of images, photographs on mobile phones, on 
computers, on identity cards, in our wallets… 
How easy is it for real photography –authentic, 
high-quality art photography, that is– to 
survive amidst this overwhelming plethora of 
images? While this is a question that would take 
a good many more pages than are available 
here to answer, it certainty wouldn’t hurt to 
bear it in mind as we survey developments 
in the photographer’s art, visit photographic 
exhibitions, thumb through photographic 
albums, or talk about photography.

Holistically speaking, there were five things 
which typified photographic production during 
2007:

1. Photography is everywhere, in exhibition 
spaces of every sort and in informal display areas 
such as bars, cafés, book shops, al fresco spaces 
and alternative-style youth festivals;

2. The internet in general –and blogs in 
particular– are increasingly becoming vehicles 
for communication between photographers, 
banishing physical distances, and providing 
greater opportunities for bringing photographic 
works to the public’s attention;

3. Major Greek museums have begun to 
exhibit photography for the first time;

4. Major multinational corporations are 
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Συμβουλευτικής-Γνωμοδοτικής Επιτροπής για την 
ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου για τη φωτογραφία». 
Δυστυχώς όμως, μέχρι την εκπνοή του 2008 δεν έχουν 
ανακοινωθεί περαιτέρω λεπτομέρειες και τι ακριβώς 
σημαίνει η συγκρότηση αυτή σε πρακτικό, ρεαλιστικό 
επίπεδο. Επίσης, δεν έχει συζητηθεί η δημιουργία ενός 
κέντρου ή μουσείου φωτογραφίας στην Αθήνα παρά 
η σύσταση ενός φορέα ο οποίος θα διαχειρίζεται, θα 
συντονίζει και θα διοργανώνει. Και αυτό αποτελεί ένα 
μεγάλο θέμα προς συζήτηση, τη στιγμή που η ανάγκη 
για δημιουργία ενός κέντρου φωτογραφίας στην Αθήνα 
που θα φιλοξενεί εκθέσεις, θα διατηρεί αρχεία, θα έχει 
φωτογραφική βιβλιοθήκη, θα διοργανώνει διεθνή 
φεστιβάλ, συμπόσια, διαλέξεις, εργαστήρια, portfolio 
review και θα ενημερώνει ερασιτέχνες και επαγγελματίες 
φωτογράφους γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική. 

Η Ελλάδα είναι μια ιδιότυπη χώρα όσον αφορά τις 
τέχνες: από τη μια, υπάρχουν άνθρωποι που τις εκτιμούν, 
τις αγαπούν, τις προωθούν, έχουν βαθύτατη γνώση και, 
από την άλλη, υπάρχουν πολλοί δυστυχώς που ακόμη 
αναρωτιούνται γιατί μία φωτογραφία του grand maitre 
Andre Kertesz είναι τέχνη και δεν είναι μία εικόνα άγριας 
φύσης που απεικονίζει απλώς μία νυχτερίδα που πετά! 

Περιληπτικά και πριν μπούμε στις αναλυτικές 
παρουσιάσεις των πεπραγμένων, να σημειώσουμε ότι η 
τέχνη της φωτογραφίας στη χώρα μας βρίσκεται σε καλό 
δρόμο κι αν αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος –π.χ., 
αποφυγή του υπερβολικού ερασιτεχνισμού, καλύτερη 
προώθηση–, έχουμε όλα τα προσόντα να δημιουργήσουμε 
και να εξαγάγουμε σπουδαία φωτογραφικά έργα. 

Μουσείο Μπενάκη
Αναμφισβήτητα το μεγαλύτερο φωτογραφικό γεγονός που 
παρουσίασε εντός του 2008 το Μουσείο Μπενάκη ήταν η 

sponsoring photographic exhibitions;
5. Two (!) photographic biennials are 

in preparation for 2008, one staged by the 
Thessaloniki Photography Museum, the other by 
the capital’s Greek Photography Centre.

Countering these positive factors are the 
chronic problems which, more or less familiar 
to all, continue to dog the development of 
photography (and other art-forms) in Greece:

a. The lack of any meaningful national 
photography policy and any meaningful state 
support for photography.

b. The general level of cultural and visual 
education in Greece, which often hampers the 
understanding of photography as an art-form 
(though I hear preparations are finally underway 
for the “Education and Culture” programme, a 
primary aim of which is displaying works of art in 
schools: we shall just have to wait and see).

c. The works of dubious quality put on display 
from time to time, which raises a major issue: 
how, and on what criteria, should photographs 
be selected for exhibition? 

d. The excessively promotion and exhibition 
of the same old artists and (often) works;

e. The total absence of support, either state 
or private, for photographic events.

PHOTOGRAPHY IN GREEK MUSEUMS
Thessaloniki Photography Museum (TPM) 
Museum of Cycladic Art, Athens
The Photosynkyria, the largest annual 
event staged by the TPM in previous years, 
was to have evolved in 2007 into the 1st 

Andre Kertesz/© 
Ministère de la 
Culture – France, 
Η εξαφάνιση, 
1955, Μουσείο 
Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης 
(ΜΦΘ)

Andre Kertesz / 
© Ministère de la 
Culture – France, 
The disappearance, 
1955, Photography 
Museum of 
Thessaloniki 
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αναδρομική έκθεση του σπουδαίου τσέχου φωτογράφου 
Josef Koudelka, σε διοργάνωση του πρακτορείου Apeiron 
Photos. Ήταν μία από εκείνες τις εκθέσεις που ξεφεύγουν 
από τα συνήθως στενά όρια του αμιγώς φωτογραφικού 
κοινού της χώρας και προσελκύουν ανθρώπους ενός 
ευρύτερου κοινού. Δεν είναι τυχαίο αυτό καθώς η 
έκθεση προβλήθηκε υπέρ το δέον από τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, κάτι που γενικότερα σπανίζει όσον αφορά τις 
φωτογραφικές εκθέσεις στην Ελλάδα.  

Ο Koudelka είναι ένας από τους μεγαλύτερους 
φωτογράφους όλων των εποχών, οι περίφημες σειρές 
του Τσιγγάνοι, Εξορίες, Χάος και η εισβολή των σοβιετικών 
τανκς το 1968 στην Πράγα εκτέθηκαν επιτέλους στη χώρα 
μας, σε επιμέλεια του ιδίου, καθότι είναι τελειομανής σε ό,τι 
αφορά την παρουσίαση του έργου του. Οι επισκέπτες είχαν 
την ευκαιρία να δουν υπέροχες, πασίγνωστες φωτογραφίες 
του Koudelka που μέχρι πρόσφατα μόνο σε φωτογραφικά 
λευκώματα και περιοδικά συναντούσαμε.

Μακάρι να παρουσιάζονται ολοένα και πιο συχνά 
εκθέσεις τέτοιων μεγάλων μάστερ της φωτογραφίας, διότι 
όχι μόνο μας χαρίζουν υπέροχες εικαστικές εμπειρίες αλλά 
συμβάλλουν και στη διάδοση και αναγνώριση της τέχνης 
της φωτογραφίας στην ημεδαπή. 

Πέραν της μοναδικής έκθεσης του Josef Koudelka, 
στο Μουσείο Μπενάκη συνεχίστηκαν οι λεγόμενες 
«Συναντήσεις της Πέμπτης», του χαρισματικού δασκάλου 
και θεωρητικού Πλάτωνα Ριβέλλη. Επίσης, δεν έλειψαν 
κι αυτή τη χρονιά οι εκθέσεις που παρουσιάζει το 
μουσείο στο πλαίσιο του Διεθνούς Μήνα Φωτογραφίας, 
που το 2008 μετονομάστηκε σε Athens Photo Festival. 
Έτσι, διοργάνωσε την ομαδική με τίτλο Η δημιουργική 
φωτογραφία στην αρχαιολογία με δουλειές ελλήνων και 
ξένων φωτογράφων (Σωκράτης Μαυρομμάτης, Δημήτρης 
Κωνσταντίνου, Herbert List, Fred Boissonas κ.ά.), σε 

Thessaloniki Photobiennale. However, events 
took an unexpected turn shortly before its 
official opening due to a series of changes 
and obstacles in the political and economic 
spheres (and, in all likelihood, elsewhere) which 
threatened to imperil even the staging of a 
classic Photosynkyria. As a consequence, the 
Photobiennale did not take place as planned, 
though, in the end, things were far from tragic: 
the 19th Photosynkyria opened in April in 
lieu of the Photobiennale. Centred around a 
major retrospective dedicated to the superb 
Andre Kertesz (April-May) and an exhibition by 
France’s Jeu de Paume, which premiered at the 
TPM’s main premises before transferring to the 
impressive new wing of the Museum of Cycladic 
Art in Athens (June-August), the event proved 
something of a success. It is worth noting that, 
according to TPM estimates, the show was seen 
by some 16,000 people in both cities, and that 
the Museum of Cycladic Art chose to inaugurate 
its new wing with an photographic exhibition, 
even as it clearly and significantly reorients itself 
towards contemporary art.

Given the sheer number of events (there 
were, for instance, 35 exhibitions), there 
clearly isn’t room here for a detailed report 
on all of them. Instead, we shall have to settle 
for a representative selection guided by size, 
importance and artistic worth, and the fact 
that this is a review of domestic photographic 
activity.

Outstanding exhibitions, in terms both 
of the quality of the work and of the display, 

Καμίλο Νόλλας, 
από την έκθεση 
Καπνομάγαζα, 
Μορφωτικό 
Ίδρυμα Εθνικής 
Τράπεζας

Kamilo Nollas, 
from the exhibition 
Tobacco Factories, 
National Bank of 
Greece Cultural 
Foundation 
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επιμέλεια Κωστή Αντωνιάδη, και την ατομική H Ελλάδα 
του Jaques Lacarriere. Τέλος, να σημειώσουμε, έστω και 
επιγραμματικά, την έκθεση του Κυθήριου Παναγιώτη 
Φατσέα με φωτογραφίες που τράβηξε την περίοδο 1920-
1938 – ειρήσθω εν παρόδω, τον Φατσέα «ανακάλυψε» 
ο καλλιτεχνικός διευθυντής των Φωτογραφικών 
Συναντήσεων Κυθήρων Γιάννης Σταθάτος. 

Athens Photo Festival 2008
Το 2008 αποχαιρετήσαμε, ύστερα από περίπου είκοσι 
χρόνια, το Διεθνή Μήνα Φωτογραφίας της Αθήνας και 
καλωσορίσαμε το φθινόπωρο το Athens Photo Festival 
(APhF08) σε διοργάνωση επίσης του Ελληνικού Κέντρου 
Φωτογραφίας. Είναι γεγονός ότι ο Μήνας Φωτογραφίας 
είχε πλέον φτάσει σε ένα επίπεδο κορεσμού και ήταν 
αναγκαία η ανανέωση ή η μετάλλαξή του. Το εγχείρημα, 
σε γενικές γραμμές, πέτυχε: πραγματοποιήθηκαν 
ενδιαφέρουσες εκθέσεις, διαλέξεις, συνέδριο για τη 
μεσογειακή φωτογραφία (ο θεματικός άξονας του 
APhF08 ήταν η Μεσόγειος), ημερίδα για τη δημιουργική 
φωτογραφία στην αρχαιολογία, ένα μικρό μεν portfolio 
review με ενδιαφέροντες όμως reviewers, ένας 
φωτογραφικός μαραθώνιος στο κέντρο της πρωτεύουσας 
με 300 σχεδόν συμμετέχοντες κ.ά. 

Αξίζει να αναφερθούν κάποιες εκθέσεις που ξεχώρισαν 
για την ποιότητα των έργων και την παρουσίασή 
τους, όπως η ομαδική με τίτλο Εμπόλεμες περιοχές της 
Μεσογείου, σε επιμέλεια Πηνελόπης Πετσίνη, με δυνατές 
εικόνες από γνωστούς έλληνες και ξένους φωτορεπόρτερ 
διάφορων πρακτορείων στον ωραίο εκθεσιακό χώρο της 
«Μαυρομιχάλη 55». Συμμετείχαν από την ελληνική πλευρά 
οι Λευτέρης Πιταράκης, Γιάννης Κόντος, Νίκος Πηλός, 
Γιάννης Μπεχράκης και Λουίζα Γουλιαμάκη. 

Μία από τις πιο διαφημισμένες εκθέσεις του APhF08 

included Konstantinos Ignatiadis’ Ephemeride at 
the Macedonian Museum of Contemporary Art, 
Kamilo Nollas’ Tobacco Factories at the Paradeisos 
Baths, and Manolis Babousis’ Krisi (Crisis) at the 
city’s Yeni Cami.

Turning now to the group shows, particularly 
powerful works were shown at the former 
Kodra barracks in parallel exhibitions, both 
of which opened on April 29. In line with a 
trend for showing art in alternative spaces and 
buildings that do not always inspire confidence 
with regard to one’s physical safety (!) but do 
exude a Bohemianism, the TPM held interesting 
exhibitions including European Eye on Japan/
Japan Today Vol. 8, curated by Mikiko Kituta, 
featuring familiar works by Stratos Kalafatis from 
the project in question and by Elena Maligoura; 
Photochronies by Panagiotis Papadimitropoulos, 
an introspective, philosophical play on light 
delivered by means of a video; and Dia-Chronic 
Crossings, curated by Maria Kenanidou for 
the Thessaloniki Photographic Centre with 
photographs by artists from Greece and abroad. 
The chronicle of the absurd, another group show, 
this one curated by Bia Papadopoulou, proved 
hard to pin down, with the bulk of the works 
by visual artists including Marios Spiliopoulos 
and Nikos Kessanlis exhibited alongside Giannis 
Bechrakis’ photojournalism and Venia Bechraki’s 
conceptual self-portraits. Quite a few visitors left 
the exhibition feeling somewhat puzzled.

Two of the most powerful events staged by 
the 19th Photosynkyria were its ‘portfolio review’, 
a new initiative for 2007, and the photography 



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 152 PHOTOGRAPHY 153

ήταν η ατομική του Tod Papageorge στην Xippas Gallery με 
ασπρόμαυρες φωτογραφίες από το Central Park της Νέας 
Υόρκης και την Ακρόπολη. Μία έκθεση που προβλημάτισε 
όμως κάποιους, καθώς η δουλειά του Papageorge από 
την Ακρόπολη συνόρευε υπερβολικά με τα όρια του 
αναμνηστικού και του απλώς καταγραφικού. Επίσης, ο 
έντονος ψυχρός φωτισμός δεν βοηθούσε καθόλου τα 
απαλά ασπρόμαυρα τυπώματα που με άλλον φωτισμό θα 
αναδεικνύονταν σαφώς καλύτερα. 

Ενδιαφέρον επίσης είχε η ασπρόμαυρη, ονειρική 
δουλειά της Τρισεύγενης Άρχοντα στο κοσμηματοπωλείο 
Λιλή Φραγκάκη Art & Design (ο χώρος όμως δεν 
ενδείκνυτο για την παρουσίαση του έργου της) και η 
διεθνής ομαδική Πίστη – Διαχρονικοί τόποι και τρόποι 
λατρείας, σε επιμέλεια Βασίλη Καρκατσέλη, στο Ίδρυμα 
Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, η ομαδική με τίτλο 
Cairoscape στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων. 
Από ατομικές ξεχώρισαν, μεταξύ άλλων, αυτές των 
Dolores Marat (Λουτρό των Αέρηδων), Vanessa Winship 
(γκαλερί Cats & Marbles), Pepa Hristova (The Alef, χώρος 
τέχνης) και του Περικλή Μπούτου στην Cheap Art. Να 
σημειωθεί πως υπήρξαν εκθέσεις αρκετά αδύναμες, αυτό 
συμβαίνει ενίοτε σε πιο μεγάλα φεστιβάλ, όμως ο λάτρης 
της φωτογραφίας βρήκε οπωσδήποτε και εκθέσεις 
πραγματικά αξιόλογες. 

Η διοργάνωση του APhF08 αποτελεί έργο κυρίως του 
Σταύρου και του Μανώλη Μωρεσόπουλου και είναι άξια 
αναφοράς η υπεράνθρωπη προσπάθεια που κατέβαλαν. 
Στη συνέντευξη τύπου,  ο Σταύρος Μωρεσόπουλος, 
σχετικά με τον Μήνα Φωτογραφίας, μεταξύ άλλων είπε: 
«Ποτέ δεν είχε οικονομική ευχέρεια… Πώς γίνονται όλα 
αυτά; Η απάντηση θα ήταν “το αφεντικό τρελλάθηκε”». 
Οικονομικά ζητήματα αλλά και δυσκολίες προώθησης 
σε ένα ευρύτερο κοινό θέτουν εμπόδια στην ακόμα 

“masterclasses”, both of which focused this 
year on photojournalism. Thus, on April 28, the 
Greek photojournalists Giannis Bechrakis and 
Lefteris Pitarakis teamed up with the melancholy 
Serb, Dusan Vranic, to show work from war 
zones before patiently dealing with a deluge of 
questions from an enthused audience. All in all, 
the “portfolio reviews” proved an excellent and 
popular addition; it is clearly worth staging more 
in the future.

The TPM staged other events in collaboration 
with other organizations around the country, 
some of which are detailed below. The Scientist 
in the Picture, 1900-1980 exhibition –curated 
by Sasa Lada, Katerina Chatzikonstantinou 
and Stergios Karavatos and produced by the 
Aristotle University of Thessaloniki– was of 
academic and historical interest. The exhibition 
was initially staged in Thessaloniki’s Museum 
of Byzantine Culture before moving to the 
National Hellenic Research Foundation in 
Athens, where it will remain until January 2008. 
A specialized exhibition in terms of orientation 
and content, the display material was gleaned 
after considerable research from university and 
institutional archives (including the Hellenic 
Literary and Historic Archive) and the personal 
collections of collectors, professors and former 
students. 

To bring this section on the TPM to a close, 
mention must be made of its Bernard Plossu 
retrospective which, curated by Sylvain Morand 
and Vangelis Ioakeimidis and co-produced with 
the 48th Thessaloniki International Film Festival, 

➜➜
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1999, από 
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Behrakis,/ 
Reuters, Serbia 
1995, from 
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μεγαλύτερη ανάπτυξη του φεστιβάλ. Είναι λυπηρό 
να παρευρίσκεσαι σε εγκαίνια πολλαπλών εκθέσεων 
και να συναντάς ελάχιστους επισκέπτες ή να απαντάς 
τους ίδιους ανθρώπους. Ευτυχώς όμως αυτό συνέβη 
σε ορισμένες περιπτώσεις και στον αντίποδα υπήρχαν 
εκθέσεις με μεγάλη απήχηση. Επίσης, υπήρχαν και μικρά 
λειτουργικά προβλήματα όπως εκθέσεις να μην είναι 
ανοιχτές ή να είναι εντελώς διαφορετικές οι ώρες από 
τις ώρες που ανέφερε το πρόγραμμα του φεστιβάλ. 
Πιστεύουμε πως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα 
για τη μεγαλύτερη επιτυχία ενός διεθνούς φωτογραφικού 
φεστιβάλ σε μία πόλη είναι η μη ύπαρξη ενός κτηρίου-
κέντρου φωτογραφίας, ενός μουσείου ή όπως αλλιώς 
μπορεί να λέγεται. Σε μια χαοτική μεγαλούπολη όπως η 
Αθήνα είναι πρακτικά αδύνατο, προκειμένου να δεις 50 
εκθέσεις, να τρέχεις από τον έναν εκθεσιακό χώρο στον 
άλλον, οι ώρες που απαιτούνται για να γίνει κάτι τέτοιο 
απλώς δεν υπάρχουν.

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
Το πλέον δραστήριο όσον αφορά την τέχνη της 
φωτογραφίας στην Ελλάδα είναι το Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης (ΜΦΘ). Το σημαντικότερο γεγονός της 
χρονιάς για το ΜΦΘ ήταν η 1η Φωτομπιενάλε με θέμα 
το «Χρόνο», που αρχικά είχε εξαγγελθεί για το 2007 αλλά 
σοβαρές δυσκολίες μετέφεραν τη διοργάνωση έναν χρόνο 
αργότερα. Η δεύτερη μεγάλη δράση του μουσείου έγκειται 
στην προώθηση ελλήνων φωτογράφων εκτός συνόρων και 
η τρίτη αφορά την παρουσίαση μεγάλων δημιουργών στη 
χώρα μας.  

Αναλυτικά, την άνοιξη στη Φωτομπιενάλε είδαμε 
εκθέσεις ξένων αλλά και ελλήνων φωτογράφων, διαλέξεις, 
βιβλιοπαρουσιάσεις, portfolio review, αποτελέσματα 
διαγωνισμών και άλλα· εν ολίγοις, ό,τι χαρακτηρίζει 

was essentially the second show in its “Great 
Artists” cycle (the first being the Andre Kertesz 
exhibition). I have to say, however, that, given 
the dozens of photographic greats scattered 
throughout the history of photography, Plossu 
may not have been the ideal choice to follow 
in the wake of a photographer as supremely 
important as Kertesz. 

The new year finds us looking forward to 
the much-vaunted and now well-overdue TPM 
PhotoBiennale. We can only hope there will be 
no repetition of last year.

Macedonian museum of contremporary art 
National Museum of Contemporary Art
Art photography has been displayed alongside 
installations, video art and paintings in group 
shows for decades now, so it should not be in 
the least surprising that the National Museum of 
Contemporary Art’s much-publicized In present 
tense: Young Greek artists ex National Museum of 
Contemporary Art’s hibition, which will be on in 
the New Wing of the Athens Concert Hall until 
March 2008, should include photographic works 
by Panos Kokkinias and Yiorghis Yerolympos.

Still, the Macedonian Museum of 
Contemporary Art made waves when it 
presented the work of the multi-faceted William 
Klein in collaboration with the 48th Thessaloniki 
Film Festival in the winter of 2007/8. The show 
included samples of every art-form Klein has 
worked with over a life spent exploring the 
new, and proved beyond doubt his status as a 
‘Renaissance Man’ of the contemporary era.

Πάνος Κοκκινιάς, 
Θεώνη, από 
την ενότητα 
Επισκέπτες, 
γκαλερί Xippas 

Panos Kokkinias, 
Theoni, from the 
series of works 
Visitors, Xippas 
gallery

➜
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μια διεθνή φωτογραφική διοργάνωση. Από τις πιο 
σημαντικές εκθέσεις ήταν η αναδρομική του Αμερικανού 
Duane Michals, όπου εκτέθηκαν οι χαρακτηριστικές 
φωτογραφικές σειρές-ιστορίες του με θέματα από 
υπαρξιακές αναζητήσεις μέχρι ομοφυλοφιλικές αναφορές. 
Μεγάλη προσεύλευση κόσμου είχε και η διάλεξή του, 
όπου ουσιαστικά επανέλαβε όσα τονίζει εδώ και χρόνια σε 
συνεντεύξεις που δίνει σχετικά με τη δουλειά του. Ωστόσο, 
η ευστροφία του διασκέδασε το κοινό! 

Άλλες εκθέσεις που ξεχώρισαν ήταν η ομαδική 
των φοιτητών και των αποφοίτων του εργαστηρίου 
φωτογραφίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, σε 
επιμέλεια Μανώλη Μπαμπούση, στο πρώην στρατόπεδο 
Κόδρα. Ενδεικτικά δείγματα καλής φωτογραφίας τα έργα 
των Γιάννη Χιωτόπουλο, Αδαμάντιου Καφετζή, Κατερίνας 
Παπαζήση και Μαργαρίτας Μυρογιάννη. Εντελώς 
διαφορετική τόσο στη σύλληψή της όσο και στον τρόπο 
παρουσίασής ήταν η ατομική της γνωστής αμερικανίδας 
φωτογράφου Susan Meiselas Re-framing History. Από 
την άλλη, εντυπωσιακή στο τρόπο παρουσίασής της 
ήταν η ομαδική Πρόσωπα του χρόνου, στα παλιά ψυγεία 
του λιμανιού, με δουλειές των Κωνσταντίνου Ιγνατιάδη, 
Αθηνάς Χρόνη, Γιάννη Κωσταρή κ.ά. αλλά και στα Λουτρά 
του Παραδείσου με τις ατομικές των Μ. Ελευθεριάδη και Π. 
Πετρίδη αντίστοιχα. Ενδιαφέρον είχαν επίσης κάποια έργα 
που εκτέθηκαν στην ομαδική Ο χώρος του χρόνου στην 
αποθήκη Γ’, επίσης στο λιμάνι, όπως, για παράδειγμα, της 
Εύης Καραγιαννίδη. Υπήρχε όμως εμφανής ανομοιογένεια 
στην ποιότητα των έργων. Σε παντελώς διαφορετικό μήκος 
κύματος κινήθηκε η έκθεση What makes me happy?, με 
έργα των Α. Γαβριά, E. Kwasny, C. Popovici κ.ά., η οποία 
παρέπεμπε σε νυχτερινό κλαμπ του Λονδίνου ή του 
Βερολίνου και παρουσίαζε εικόνες που προφανώς στόχο 
είχαν να σοκάρουν τον θεατή τους. Στον αντίποδα, η 

Frissiras Museum 
This private Athens museum made a dynamic start 
to the year with its major retrospective showcasing 
the work of the photojournalist Yiannis Kontos. 
Following the Media frenzy in 2006, when the Greek 
photographer took first prize in the World Press 
Photo Awards, the Frissiras Museum decided to 
dedicate its two neoclassical mansions to A-porias 
and Red Utopia respectively, two large collections 
of photographs by Kontos curated by Thanasis 
Moutsopoulos and Penelope Petsini. Though Kontos’ 
subjects are always raw, that they nonetheless 
recall the images we have (unfortunately) grown 
‘accustomed’ to seeing on our TV screens helped 
visitors in their thousands from beyond the ranks of 
photography fans.

Yiannis Kontos is undoubtedly a very talented 
photographer who handles his camera and the 
image before him masterfully. Work of his has 
graced the covers of high-status international 
publications and every year sees him add new 
and important international awards to his 
collection. I do feel, however, that the most 
powerful works in the Frissiras show were in 
the A-porias section rather than Red Utopia and 
its photographs from North Korea. In a sense, 
the photos from this totalitarian nation are 
more reserved (which, given the constant risk 
of the authorities cottoning on to what he was 
doing, is only natural) and lacked the intensity 
of many of the exceptional photographs from 
his other series. Needless to say, the Yiannis 
Kontos retrospective was one of the year’s most 
successful photographic shows.
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ατομική του κλασικού Jacques-Henri Lartigue, στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, μας υπενθύμισε την ποιότητα 
που έχουν κάποιοι παλιοί μεγάλοι φωτογράφοι. Τέλος, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίαζε η έκθεση-αφιέρωμα σε 
παλαιά, ποιοτικά φωτογραφικά περιοδικά από διάφορες 
χώρες με φωτογραφίες και αντίτυπα των αυθεντικών 
τευχών. 

Κάποια ευτράπελα είχαμε στην παρουσίαση 
του βιβλίου του Κώστα Ιωαννίδη Σύγχρονη ελληνική 
φωτογραφία: Ένας αιώνας σε τριάντα χρόνια, όπου δυστυχώς 
βγήκαν στη φόρα διαφορές, συμπάθειες και αντιπάθειες 
που υπάρχουν στον ελληνικό φωτογραφικό χώρο. Το 
βιβλίο του Ιωαννίδη είναι μια αξιόλογη προσπάθεια αλλά 
απευθύνεται, στην πραγματικότητα, σε ειδήμονες της 
φωτογραφίας και όχι σε ένα ευρύτερο κοινό. 

Από τα κορυφαία δρώμενα ήταν το portfolio review 
με σημαντικούς reviewers από όλες τις γωνιές του 
κόσμου, ανάμεσά τους ήταν οι Fred Baldwin, Peggy 
Sue Amison, Celina Lunsford, Alison Nordstrom. Για 
όσους ενδιαφέρονται να προωθήσουν το φωτογραφικό 
τους έργο εντός ή εκτός Ελλάδας, ένας από τους πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους να το επιτύχουν είναι μέσω 
των portfolio reviews. 

Η 1η Φωτομπιενάλε ήταν ένα από τα μεγάλα εικαστικά 
γεγονότα της χρονιάς που πέρασε και ανήκει στη σφαίρα 
εκείνων που κάθε φιλότεχνος θα έπρεπε να επισκέπτεται. 
Τα πράγματα δυσκολεύουν κάπως για όσους δεν μένουν ή 
δεν ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη και χάνουν εντέλει όλο 
αυτό το σημαντικό φωτογραφικό γεγονός. 

Εκτός από τη Φωτομπιενάλε, το ΜΦΘ παρουσίασε το 
φθινόπωρο την αναδρομική του Joel Meyerowitz στο πλαίσιο 
των δράσεων που τιτλοφορούνται «Μεγάλοι δημιουργοί». 
Επιθυμητό θα ήταν οι εκθέσεις μεγάλων δημιουργών να 
παρουσιάζονται κατόπιν και στην Αθήνα ή σε άλλες μεγάλες 

Herakleidon Museum
Another important private museum which 
opened its doors to the art of photography 
for the first time in 2007 is the Herakleidon, 
an extremely active museum in Theseion, 
Athens, which showed the work of the celebrity 
photographer Fransesco Scavullo during the 
autumn’s International Month of Photography. 
An exhibition depicting a glamorous world 
packed with beautiful people, it attracted a 
broad range of visitors to its superb exhibition 
spaces. I hope the organizers will be scheduling 
more photographic exhibitions in the future, 
though focused, perhaps, on more artistic forms 
of the sort one finds in museums abroad or in 
London’s Tate gallery.

Photography in the nation’s galleries 
Reflecting an international trend and 
increasingly aware of the significance of 
photography as an art-form, a number of Greek 
galleries staged two or more photographic 
exhibitions over the year. Space constraints make 
it impossible to analyse each in depth, so I shall 
mention a few illustrative examples.

The Quartet: 20 years of photography 
exhibition at Athens’ Nees Morfes gallery in 
the spring, a retrospective dedicated to the 
important teacher and writer, Platon Rivellis, was 
undoubtedly one of the year’s most significant 
gallery shows. Black and white, deceptively 
simple works that wore the profundity of their 
intellectual underpinnings lightly, they rewarded 
the careful viewer with insights into Rivellis’ take 
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πόλεις, όσο βέβαια κάτι τέτοιο είναι εφικτό.
Πέραν αυτού, τον Δεκέμβριο διοργάνωσε διεθνές 

συμπόσιο θέτοντας σημαντικά θέματα προς συζήτηση 
όπως των μουσείων φωτογραφίας και των τμημάτων 
φωτογραφίας, των συλλογών και των συλλεκτών, της 
ανάπτυξης και της χρηματοδότησης κ.ά. Προσεκτικά 
επιλεγμένοι ήταν και οι καλεσμένοι-ομιλητές του 
συμποσίου, αναφέρουμε τους Francois Cheval 
(διευθυντή μουσείου Nicephore Niepce), Anne Cartier-
Bresson (εργαστήριο συντήρησης και διαφύλαξης 
φωτογραφιών του Δήμου Παρισιού), Xavie Canonne 
(μουσείο φωτογραφίας Σαρλερουά Βελγίου) και πολλοί 
ακόμη. Ανάλογα συμπόσια λείπουν από την Αθήνα ή και 
άλλα αστικά κέντρα της χώρας όπου υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον για την τέχνη της φωτογραφίας. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί το έργο που συνεχίζει 
το ΜΦΘ με την προώθηση ελλήνων φωτογράφων στο 
εξωτερικό. Η σημαντικότερη πιθανώς δράση ήταν η 
ομαδική με τίτλο 10 όψεις της ελληνικής φωτογραφίας – 
Σύγχρονες τάσεις δημιουργίας που πραγματοποιήθηκε στο 
Παρίσι σε συνεργασία με το Theatre de la Photographie 
et de l’image. Ενδεικτικά συμμετείχαν οι: Γιάννης 
Θεοδωρόπουλος, Χριστίνα Δημητριάδη, Γιώργος 
Κορδάκης, Πάνος Κοκκινιάς, Ευαγγελία Κρανιώτη, Γιώργης 
Γερόλυμπος κ.ά. 

Είχαμε, επίσης, τις εξής ατομικές εκθέσεις: του Στράτου 
Καλαφάτη στη Βηρυτό με τις πολυεκτεθειμένες πλέον 
φωτογραφίες του από το Ημερολόγιο 1998-2002, τα γνωστά 
επίσης Καπνομάγαζα του Καμίλο Νόλλα και τα Ρωμαίικα 
σχολεία της Πόλης του Πάρι Πετρίδη στο Παρίσι. Εδώ θα 
επαναλάβουμε κάτι το οποίο έχει σημειωθεί πολλές φορές· 
είναι απαραίτητο να αρχίσουν να προβάλλονται και άλλοι 
ταλαντούχοι έλληνες φωτογράφοι με συγκροτημένο και 
ποιοτικό έργο. 

Λουίζα 
Γουλιαμάκη/EPA, 
από εκθέσεις 
στο χώρο 
«Μαυρομιχάλη 
55» 

Luiza 
Guliamaki/ERA, 
Mavromichali 55 
gallery

➜

Λουίζα 
Γουλιαμάκη/EPA, 
χωριό Blace στο 
FYROM, 1999, 
«Μαυρομιχάλη 55» 

Luiza Guliamaki/
ERA, Blace village 
in FYROM, 1999, 
Mavromichali 55 
gallery

➜

on the world around him.
With Stefania Mizara at the helm, the 

Mavromichali 55 gallery in Exarcheia, though a 
relative newcomer, was one of this year’s more 
active players in art photography. Its beautifully 
restored neoclassical premises offered shows 
by photographers from Greece and abroad, and 
marked World Wetlands Day with an exhibition 
of photography by Yiannis Behrakis, Stefania 
Mizara and Ilias Kosidas accompanied by a series 
of parallel events.

The minimalist spaces of the Xippas gallery 
played host to Panos Kokkinias’ one-man show 
with works from his Visitors and Landscapes 
series which, as expected, caused something of a 
stir. The works on display –large-scale as always, 
and technically flawless– perfectly reflected 
developments in photography internationally: 
boundless, ”empty” spaces, a clear or unclear 
human element, Man’s relationship with his 
environment, the city, nature, and various other 
conceptual quests.

Nikos Markos, Yiorghis Yerolymbos and Paris 
Petridis revealed themselves similarly in tune 
with the international photographic pulse, 
the first two in their group Recall Athens show, 
staged in parallel with Destroy Athens/ the 1st 
Athens Biennial, at the Antonopoulou gallery, 
Peridis in his solo show at the ΑD. The two 
shows had much in common, and were very 
much the work of a group of photographers 
who share a given style and philosophy and, 
at times, a similar view on display practices. I 
should also mention, at least in summary, the 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙκές λέςχές, ΟΜΑδές, κένΤΡΑ, 
ΓκΑλέΡΙ κΑΙ ΑλλΟΙ ΦΟΡέΙς

λέσχες και ομάδες
Όπως έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, υπάρχουν δεκάδες 
φωτογραφικές λέσχες και ομάδες σε διάφορες ελληνικές 
πόλεις, οι οποίες συνήθως διοργανώνουν εκθέσεις, 
διαλέξεις και μαθήματα, αυτό είναι το βασικό πλαίσιο στο 
οποίο κινούνται. Στην πλειονότητά τους ασχολούνται με 
φωτογράφους εγχώριους χωρίς να ξεφεύγουν από ένα 
ερασιτεχνικό πλαίσιο. Δηλαδή, υπάρχει μεν η αγάπη για 
την τέχνη της φωτογραφίας αλλά συχνά περιορίζεται 
στην κλασική ασπρόμαυρη φωτογραφία δρόμου, δεν 
υπάρχει επαφή με τα διεθνή φωτογραφικά τεκταινόμενα 
και γενικότερα δεν ξεπερνούν τα όρια του τοπικού. 
Αναμφίβολα υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, αλλά συνήθως 
δεν επαρκούν για να κάνουν τη διαφορά. 

Αξίζει να σημειωθεί η δράση της Φωτογραφικής Λέσχης 
Βόλου, η οποία για τρίτη συνεχόμενη χρονιά διοργάνωσε 
τον λεγόμενο «Νοέμβριο της Φωτογραφίας» με εκθέσεις 
ελλήνων φωτογράφων, ενώ προκήρυξε για πρώτη φορά 
πανελλήνιο διαγωνισμό φωτογραφίας εις μνήμην του 
παλαιού φωτογράφου Δημήτρη Λέτσιου. Σε μία άλλη 
άκρη της Ελλάδας, στην Καλαμάτα, η τοπική Φωτογραφική 
Λέσχη γιόρτασε τα είκοσι χρόνια ύπαρξής της με εκθέσεις 
της Ένωσης Φωτορεπόρτερ Ελλάδας και του Θανάση 
Σταυράκη. Επίσης, δεν πρέπει να παραλειφθούν οι 
αδιάκοπες δράσεις της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας, 
με υπεύθυνο τον Ανδρέα Κατσάκο, που συνεχίζει να 
εκπλήσσει με την αστείρευτη όρεξή της για διοργάνωση 
εκθέσεων, διαλέξεων και μαθημάτων κάθε χρόνο. Εντός 
του 2008, η μεγαλύτερη διοργάνωση της Φωτογραφικής 
Λέσχης Λάρισας ήταν οι Φωτογραφικές διατυπώσεις 2008, 
με δουλειές μελών φωτογραφικών ομάδων. 

black and white photographic work that was 
exhibited in gallery “24” the dreamy and in a 
sense more classical Myths of Solveigh Kaehler. 
My final illustrative show was that put on by 
Manolis Babousis, professor of Photography at the 
Athens School of Fine Arts, at the Ileana Tounta 
gallery; the new photographs from his Krisi (Crisis) 
series travelled to Mexico later in the year. In the 
autumn, Babousis also curated a somewhat more 
alternative show at Bios in which works by this 
students were accompanied by slide shows and 
music.

PHOTOGRAPHY AND THE NATION’S FESTIVALS

Kythera Photographic Encounters 
The Kythera Photographic Encounters their 
sixth anniversary in 2007, and as such constitute 
heartening proof that a private initiative can 
survive in Greece with negligible state support 
if it attracts fine artists and stages noteworthy 
events. The event’s structure has changed little 
since 2002: a) a conference on the history of Greek 
photography, b) a mini-conference for young 
photographers, c) exhibitions and d) awards for 
the best photographic book (which this year 
went to Voula Papaioannou the Photographer, co-
published by Agra and the Benaki Museum) and 
the best young photographer (Elena Panouli).

Giannis Stathatos, the event’s artistic director, 
stressed that the meetings have remained true 
to their name, as every September Kythera is 
transformed into a meeting place for Greek 
photographers young and old from around the 
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Όσον αφορά τις ομάδες, έχουμε τους γνωστούς 
Φωτοπόρους, με υπεύθυνο τον Τάσο Σχίζα, και τη μεγάλη 
εκδήλωση που παρουσιάζουν τα τελευταία τρία χρόνια 
τη Φωτογραφία στα καφέ-μπαρ της Θεσσαλονίκης. Όπως 
εξήγησε ο υπεύθυνος της ομάδας, στην εκδήλωση του 
2008 ουσιαστικά πρωτοπαρουσιάστηκαν ατομικές 
δουλειές φωτογράφων των Φωτοπόρων. Με άλλα λόγια, σε 
διάφορα καφέ-μπαρ της συμπρωτεύουσας παρουσίασαν 
έργα τους διάφοροι φωτογράφοι-μέλοι της ομάδας, 
όπως οι: Ανδρομάχη Κατσιμάνη, Μαρία Κόκκινου, Πέτρα 
Εκατό, Αναστασία Μηχαήλογλου, Τάσος Σχίζας, Γιώργος 
Κοκκινίδης κ.ά. 

Φωτογραφικά κέντρα, γκαλερί και άλλοι εκθεσιακοί 
χώροι
Μία σημαντική σχολή φωτογραφίας, που πλέον έχει γίνει 
θεσμός, ο Φωτογραφικό Κύκλος του Πλάτωνα Ριβέλλη, 
γιόρτασε την περσινή χρονιά τα είκοσι χρόνια ύπαρξής 
της με μία ομαδική έκθεση των μελών της στο Μουσείο 
Μπενάκη. Η έκθεση ξέφευγε από τον τετριμμένο τρόπο 
παρουσίασης φωτογραφικών έργων, καθότι όλα τα έργα 
προβάλλονταν αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή. Δεν είναι 
λίγοι εκείνοι που αναρωτήθηκαν κατά πόσο μπορείς να 
παρουσιάσεις 700 φωτογραφίες μέσα σε πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα και τι απομένει τελικά από αυτό στη 
μνήμη. Δεν είναι όμως του παρόντος το συγκεκριμένο 
ζήτημα. Ήταν ένας εναλλακτικός και οικονομικός τρόπος 
έκθεσης πολλών διαφορετικών φωτογραφικών εργασιών. 
Παρ’ όλα αυτά, υπήρξε μία από τις εκθέσεις που άξιζε 
κανείς να επισκεφθεί μέσα στο 2008. 

Στη συμπρωτεύουσα είχαμε τις δράσεις του 
Φωτογραφικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, με κυρίαρχη 
μάλλον την ομαδική έκθεση Πίστη – Διαχρονικοί τόποι 
και τρόποι λατρείας, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε στο 

Μυρτώ 
Αποστολίδου, 
από εκθέσεις των 
Φωτογραφικών 
Συναντήσεων 
Κυθήρων 
καθώς και του 
Διεθνούς Μήνα 
Φωτογραφίας

Νίκος 
Οικονομόπουλος/ 
Magnum Photos, 
Αράχοβα, 1988, 
Διεθνής Μήνας 
Φωτογραφίας

Myrto 
Apostolidou, 
Kythera 
Photographic 
Encounters / 
International 
Month of 
Photography

Nikos 
Oikonomopoulos 
/ Magnum 
Photos,  
Arachova, 1988, 
International 
Month of 
Photography
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country (the event was partly inspired by the 
photographic meetings in Arles, France). He 
went on to express his disappointment at the 
absence of support from the Ministry of Culture.

Athens International Month of Photography
Athens International Month of Photography 
2007 could not really be called… international, 
given that very few of the exhibitions were by 
artists from abroad and that almost none of 
the shows were of the requisite quality for an 
international event. The Month thus consisted 
in the main of individual and group shows by 
Greek photographers, including work by young 
artists.

Of the 32 exhibitions staged between 
September and November, some of the more 
outstanding, which attracted greater pubic 
interest, included (among the solo offerings): 
work of the quality we have come to expect 
from Victor Koen at the Angelon Vima; Kamilo 
Nollas’ Tobacco Factories at Thessaloniki’s 
Eynard Mansion (which later moved to Athens); 
Kostas Goudis’ highly-personal, dream-like 
Esokosmo [Inner world] at Apopsi; the Finnish 
photographer Tuomo Manninen’s fascinating 
and humorous portraits of business folk at 
Mavromichali 55; Fransesco Scavullo’s much-
advertised one-man show at the Herakleidon 
Museum; and Cites of yesterday: faces of today, 
a show by Didier Ben Loulou at Cats & Marbles 
which brought a different style and viewpoint to 
its subject-matter.

The best of the group shows included 
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Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της Θεσσαλονίκης ενώ 
κατόπιν μεταφέρθηκε στο Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών 
Τσιχριτζή στο πλαίσιο του APhF08. Συμμετείχαν έλληνες 
και ξένοι φωτογράφοι, όπως οι: Αβραάμ Παυλίδης, Βασίλης 
Καρκατσέλης, Στεφανία Μιζάρα, Σταύρος Δαγτζίδης, 
Θανάσης Ράπτης, Marco Ambrosi, Patrick Brown, 
Janek Markstahler κ.ά. Επίσης, στα τέλη της χρονιάς το 
Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης διοργάνωσε για 
έβδομη συνεχή χρονιά τη λεγόμενη Cheap Photo, όπου 
προσφέρονται σε οικονομικές τιμές εικόνες λιγότερο 
ή περισσότερο γνωστών ελλήνων φωτογράφων (να 
διευκρινισθεί στο σημείο αυτό ότι η Cheap Photo ουδεμία 
σχέση έχει με την γνωστή Cheap Art). 

Κρίσιμη ήταν η χρονιά για το παλαιότερο φωτογραφικό 
σωματείο της χώρας, την Ελληνική Φωτογραφική 
Εταιρεία, που κινδύνεψε να διακόψει τη λειτουργία της 
ύστερα από 56 χρόνια. Σε επιστολή της διαβάζουμε: 
«Παρ’ όλα τα δημοσιεύματα στο τύπο και το ενδιαφέρον 
του κόσμου και τη σχετική επερώτηση που έγινε στον 
υπουργό Πολιτισμού, η κρίσιμη κατάσταση της ΕΦΕ, του 
παλαιότερου φωτογραφικού σωματείου της χώρας μας, 
άφησε παγερά αδιάφορο το υπουργείο Πολιτισμού...». 
Ως αποτέλεσμα αυτών των σοβαρών προβλημάτων, η 
Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία κατάφερε εντός του 2008 
να ολοκληρώσει απλώς τους πανελλήνιους διαγωνισμούς 
της καθώς και να στείλει τρεις φωτογράφους-μέλη της 
στο Pingyao International Photography Festival 2008 
της Κίνας (συμμετείχαν οι Γρηγόρης Βλασσάς, Αριστείδης 
Κοντογεώργης και Χάρης Πρέσσας). 

Επίσης, στο πολιτιστικό κέντρο του Μορφωτικού 
Ιδρύματος της Εθνικής Τράπεζας στη Θεσσαλονίκη, 
σε παραγωγή του Βρετανικού Συμβουλίου και σε 
επιμέλεια της Harjeet Kaur, εκτέθηκαν φωτογραφίες 
ντοκουμέντου που αποτύπωναν παραστατικά τη σκληρή 

“Young Greek Photographers 2007” at the Agathi 
gallery, and especially the good, studied work 
by Aggelos Tzortinis, Myrto Apostolidou and 
Anastasia Melekou. In contrast, Karaiskakis, 
shown at the Booze Cooperativa bar, was one 
of the most problematic and ambivalent group 
shows I have seen in many years. One can only 
wonder whether the organizers ever actually 
paid it a visit…

The secretary general of the Greek 
Photography Centre, Stavros Moresopoulos, 
has already announced that while there will 
be no International Month of Photography in 
2008, the new year will witness the first Athens 
Photography Biennial. We can thus look forward 
to two photo biennials this year, and hope both 
that there will be a marked improvement in the 
quality of work on display, and that both events 
will be publicized internationally.

PHOTOGRAPHY CLUBS, GROUPS, CULTURAL 
INSTITUTES AND PHOTOGRAPHIC CENTRES
Those with a more profound knowledge of 
the Greek photography scene will be well 
aware of the dozens of photographic clubs and 
groups large and small, highly and less highly 
organized, scattered around the country, most 
of them home to amateur exponents of the art 
of black and white photography. One or more 
of these amateur groups will, from time to time, 
attract the attention of the Greek photographic 
fraternity by transcending the time-honoured, 
local scale of club events.

Aided by Andreas Katsakos’ boundless 
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πλευρά της πραγματικότητας στην ευρύτερη ζώνη της 
νοτιοανατολικής Ευρώπης. Φωτογράφοι από την Τουρκία, 
την Ιρλανδία, την Κύπρο, το Ισραήλ, την Αρμενία μάς 
φανέρωσαν τη σκοτεινή πλευρά της μετανάστευσης, 
του sex trafficking, της προσφυγιάς και άλλων επίκαιρων 
θεμάτων. Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, οι David Creedon, 
Yuval Yairi, Γιώργος Γεωργίου, Gulsun Karamustafa. 

Άκρως σημαντική ήταν η συμβολή ορισμένων 
γκαλερί στην προώθηση της φωτογραφικής τέχνης στο 
ελληνικό κοινό αλλά και ευρύτερα. Όπως συνηθίζεται στο 
εξωτερικό, έτσι και στη χώρα μας έχουν αρχίσει κάποιοι 
φωτογράφοι να εκπροσωπούνται από γκαλερί οι οποίες 
συνήθως φροντίζουν για την προβολή του έργου τους. 
Από τις πιο δυναμικές στον τομέα αυτό είναι οι γκαλερί 
Kalfayan, ΑΔ και Xippas. Από την Kalfayan είχαμε τον 
Στράτο Καλαφάτη να εκθέτει στη Γαλλία και στη Βηρυτό 
(σε εκθέσεις που διοργανώθηκαν από το ΜΦΘ) αλλά και 
την παρουσίαση του έργου του Αρμένιου Hrair Sarkissian 
με τίτλο Unfinished, εννοιολογικά τοπία από τη Δαμασκό 
και το Αμάν. Από την άλλη, η γκαλερί ΑΔ ήταν αρκετά 
ενεργή φωτογραφικά το 2008. Είδαμε έργα των Γιάννη 
Θεοδωρόπουλου, Πάρι Πετρίδη και Νίκου Μάρκου να 
εκτίθενται στη Γαλλία αλλά και στην Ελλάδα. Επιπλέον, στα 
τέλη της χρονιάς διοργάνωσε τη διαφορετική ομαδική 
έκθεση Τι είναι νέο και ενδιαφέρον; με έργα, μεταξύ άλλων, 
των φωτογράφων Nelly’s, Νίκου Μάρκου, Σαμαρά και 
εικαστικών όπως των Κεσσανλή, Ακριθάκη, Κουνέλλη. 

Πέραν αυτών, σημαντικό φωτογραφικό γεγονός ήταν 
το μικρό μεν αλλά ποιοτικό φεστιβάλ των Φωτογραφικών 
Συναντήσεων Κυθήρων, που πραγματοποιήθηκε για 
έβδομη χρονιά στα γραφικά Κύθηρα. Όσον αφορά τις 
εκθέσεις, το 2008 παρουσίασαν τις δουλειές τους, μεταξύ 
άλλων, οι Άρις Γεωργίου, Έλενα Πανουλή, Ελίνα Γιουνανλή, 
Θανάσης Κασάπης και Φώτης Μηλιώνης. Επίσης, στο 

energy, the Larisa Photography Club organized 
a series of exhibitions and other events in its 
home prefecture and further afield throughout 
2007. This year’s activities were focused on 
Photographic Impressions, a show which 
travelled first to Lesvos in February as part of the 
Mytilene Photographic Association’s “Winter-
Spring 2007” programme. The Club’s second 
major undertaking was the 1st Panhellenic 
Photography Show (entitled Oria [Limits]) 
which brought the work of 28 photographers 
from around Greece to audiences in Larisa, 
Livadeia (as part of the local photographic club’s 
Photographic Meetings, 2007), and Lamia (as 
part of the Belle Arte Lamia 2007 international 
meeting for the contemporary arts) in November.

Then there was all the photographic activity 
which took place outside the main urban centres, 
where the thriving scene is truly indicative 
of Greece’s growing interest in photography. 
Although much of the activity suffers from a 
degree of amateurishness, there is always work 
in amidst the multitude of photographs which 
stands out for its quality, individuality and 
original, personal style.

The relatively new Volos Photography Club 
was also extremely active during 2007, staging 
inter alia its second consecutive Photography 
November in collaboration with various local 
bodies and the Thessaloniki Photography 
Museum. The programme centred on exhibiting 
members’ work, a show dedicated to local 
photographer, Zachos Levis, whose oeuvre a 
passer-by found in a city dustbin, and Esties 
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πλαίσιο του καθιερωμένου συνεδρίου για την ιστορία 
της φωτογραφίας εισηγήθηκαν οι Κάτια Αρφαρά, Κωστής 
Αντωνιάδης, Πηνελόπη Πετσίνη, Ελένη Παπαργυρίου, 
Μανώλης Σκούφιας, Φώτης Καγγελάρης και Γιάννης 
Σταθάτος. Επιπλέον, απονεμήθηκε το βραβείο Δήμου 
Κυθήρων για το καλύτερο φωτογραφικό βιβλίο της χρονιάς 
καθώς και το Βραβείο Φωτογραφικών Συναντήσεων 
Κυθήρων που δίδεται σε νέο φωτογράφο κάτω των 35 
ετών. Το πρώτο, απονεμήθηκε στη Νατάσσα Μαρκίδου 
για το βιβλίο Κατασκευές και το δεύτερο στη Μαρίλη 
Παπαδοπούλου, η οποία και θα εκθέσει το 2009 ατομικά 
στα Κύθηρα. Είναι αναγκαίο να παρακολουθήσει κανείς 
έστω μία χρονιά τις Φωτογραφικές Συναντήσεις Κυθήρων, 
αν το ενδιαφέρον του για την φωτογραφία ξεπερνά το 
επίπεδο του απλού χομπίστα, καθώς διοργανώνονται από 
τον Γιάννη Σταθάτο, που έχει διαδραματίσει σημαντικό 
ρόλο στην πορεία της φωτογραφίας στην Ελλάδα.  
 
κολέγια και ινστιτούτα ξένων γλωσσών  
Μία από τις εκθέσεις που δεν προβάλλονται ευρέως από 
τα μίντια αλλά δέχονται εντυπωσιακό αριθμό επισκεπτών 
την ημέρα των εγκαινίων (σαφώς μεγαλύτερο από 
αρκετές ομαδικές εκθέσεις που πραγματοποιήθηκαν, για 
παράδειγμα, στο πλαίσιο του Athens Photo Festival 2008) 
ήταν η ατομική του Αλέξανδρου Βούτσα στο φουαγέ 
του Κολλεγίου Αθηνών. Ένας κλασικός ασπρόμαυρος 
φωτογράφος δρόμου που μαγεύεται ακόμη και σήμερα 
από απλές, ανθρώπινες στιγμές που έχουν αποτυπωθεί 
από μεγάλους φωτογράφους όπως ο Henri Cartier-Bresson, 
Andre Kertesz κ.ά. Μπορεί το φουαγέ του Κολλεγίου 
να μην είναι στην ουσία εκθεσιακός χώρος, άξιζε όμως 
να επισκεφτεί κανείς την έκθεση του Βούτσα για να δει 
ποιοτική ασπρόμαυρη φωτογραφία δρόμου. 

Όσοι παρακολουθούν τα φωτογραφικά τεκταινόμενα, 

Αβραάμ 
Παυλίδης, Εστίες 
παράδοσης, 
Φωτογραφική 
Λέσχη Βόλου

Avraam 
Pavlidis,  Loci of 
tradition, Volos 
Photography 
Club

➜

Paradosis [Loci of Tradition], a restaging of an 
old Avraam Pavlidis show. The Club’s vice-chair, 
Giannis Tzimas, said interest in photography was 
on the rise locally, and that this was reflected 
in the Club’s membership. He added that it was 
crucially important for clubs and groups around 
the country to stay in touch with each others’ 
activities and initiatives. 

Finally, Fotoporoi, the eminent group from 
Northern Greece, kept busy under the guidance 
of Tasos Schizas, staging numerous events 
throughout the year of which two stand out: the 
“Photography in cafes and bars” programme, 
now in its second year, aimed at stimulating 
interest in photography among the public, and 
a group show, Thessaloniki is where I live (with 
others), which addressed the complex issue 
of immigration and its reception by different 
photographers (including Ekato Petra, Andreas 
Katsakos and Anastasia Michailoglou).

Note: Manolis Kasimatis has prepared a 
detailed guide to all the groups, clubs, associations 
etc. around Greece, which is available from www.
antilipseis.gr/fotodiktio/odigos2 and elsewhere.

The French Institute
As it does every year, the cultural programme 
of the French Institute (Athens) included 
photographic exhibitions during 2007. It 
also staged a fascinating three-day event on 
photojournalism in collaboration with the Greek 
Photography Centre as part of the 14th annual 
International Month of Photography. Three 
Greek photojournalists –Yiannis Behrakis, Lefteris 
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γνωρίζουν ότι εδώ και αρκετά χρόνια η Ελληνοαμερικανική 
Ένωση (HAU) στην Αθήνα εστιάζει στις φωτογραφικές 
εκθέσεις. Η σημαντικότερη, πιθανώς, που διοργανώθηκε 
εντός του 2008 ήταν το αφιέρωμα στο έργο και τη 
ζωή του αναγνωρισμένου εναλλακτικού σκηνοθέτη 
Τζον Κασσαβέτη με φωτογραφίες των Σαμ και Λάρι Σο. 
Χαρακτηριστικές φωτογραφίες από το βίο μιας θλιμμένης, 
ταλαντούχας προσωπικότητας και της γοητευτικής 
συζύγου που πάντα βλέπουμε στις ταινίες του. Ενδιαφέρον 
είχε ότι στην έκθεση συμπεριλήφθηκαν φωτογραφίες που 
τράβηξε ο ίδιος ο Κασσαβέτης και οι οποίες αναδείκνυαν 
την εικαστική ματιά του. 

Στη HAU παρουσιάστηκε επίσης η ατομική του 
Ελληνοαμερικανού Vassi Koutsaftis με φωτογραφικό υλικό 
από τα μέρη του Δαλάι Λάμα αλλά και πιο πρόσφατες 
από το Αφγανιστάν. Ένας φωτογράφος που καταγράφει 
με όμορφο τρόπο γραφικά μέρη και πνευματικούς 
ανθρώπους. 

Πέραν αυτού, τον Οκτώβριο διοργανώθηκαν οι 
κλασικές διαλέξεις του Πλάτωνα Ριβέλλη, όπου ανέλυσε 
με τον δικό του γοητευτικό λόγο φωτογράφους και 
κινηματογραφικές ταινίες. Αξίζει να σημειωθεί πως 
το αμφιθέατρο ήταν σχεδόν κατάμεστο. Θα ήταν 
ενδιαφέρον μελλοντικά να δούμε στη HAU περισσότερες 
εκθέσεις φωτογράφων που να ξεφεύγουν από το 
ελληνοαμερικανικό πλαίσιο. 

ή ελληνική φωτογραφία στον κόσμο
Εκτός από τις δράσεις του Μουσείου Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης, προωθητικές κινήσεις της ελληνικής 
φωτογραφικής παραγωγής γίνονται, αφενός, από 
άλλους φορείς και, αφετέρου, χάρη σε εξατομικευμένες 
προσπάθειες ελλήνων φωτογράφων. Για παράδειγμα, 
στις γνωστές Φωτογραφικές Συναντήσεις της γαλλικής 

Νίκος Πηλός/
Zuma Press, 
Αστυνομική 
ακαδημία Erbil 
στο Ιράκ, 2005, 
από το τριήμερο 
Φωτορεπορτάζ 
στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο 
Αθήνας

Λευτέρης 
Πιταράκης, 
Βαγδάτη, 2003, 
από το τριήμερο 
Φωτορεπορτάζ 
στο Γαλλικό 
Ινστιτούτο 
Αθήνας 

Nikos Pilos/ 
Zuma Press, Erbil 
police academy 
at Iraq, 2005, 
Photoreportage 
Exhibition, 
Institut Français 
d’ Athènes  

Lefteris Pitarakis, 
Bagdat, 2003, 
Photoreportage 
Exhibition, 
Institut Français 
d’ Athènes  
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Pitarakis and Nikos Pilos– exhibited images from 
Iraq, Palestine, Lebanon and elsewhere which 
combined image quality with raw subject-
matter before debating issues they raised with 
the public, who posed some extremely difficult 
questions. In so doing, they provided the public 
with an important on-the-ground view of Greek 
photojournalism and the people behind the 
lens. Staged on October 29-31, the event could 
be seen as the Athenian sequel to the ‘portfolio 
review’ held in Thessaloniki in March as part of 
Fotosynkyria (and those present at both events 
will have noted the… similar answers given to 
certain questions on the two occasions). For 
its part, the French Institute in Thessaloniki 
organized, among other things, its O Paris! show 
with work by Ioannis Leonidas Koumariano s 
(November 6-20), which was inspired by Paris 
and everyday life in the city, and Images of 
a region, a group exhibition staged as part 
of Fotosynkyria, curated by Marcelo Fortini 
and organized by the Mediterranean Centre 
for Photography (CMP Corse). The latter was 
dedicated to black and white works by foreign 
photographers and contained work that was 
often amateurish.

Hellenic American Union
Greece’s large foreign institutes have long 
included culture in their yearly programmes as 
another way of communicating their presence 
to clients current and potential, and the Hellenic 
American Union (HAU) has staged all manner of 
exhibition over the years, some admittedly more 
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πόλης Arles ο Γιάννης Δήμου, διευθυντής του πρακτορείου 
Apeiron Photos, πρόβαλε κάποιους έλληνες φωτογράφους. 
Οι φωτογράφοι όμως που παρουσίασε ήταν μόνο τρεις, 
και αναρωτιέται κανείς κατά πόσο αυτό είναι ενδεικτική και 
πλήρης παρουσίαση ελλήνων δημιουργών. 

Επιπλέον, το Φωτογραφικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
ασχολείται συστηματικά με την προώθηση και τη 
συνεργασία βαλκάνιων φωτογράφων. Συγκεκριμένα, 
κάθε χρόνο διοργανώνει μεγάλη ομαδική έκθεση με έργα 
φωτογράφων που προέρχονται από τις βαλκανικές χώρες, 
όπως, για παράδειγμα, φέτος τον Αύγουστο παρουσίασε το 
Πανόραμα βαλκανικής φωτογραφίας, το οποίο εντάσσεται 
στο γενικότερο πρόγραμμα του Φωτογραφικού Κέντρου 
Θεσσαλονίκης για συναντήσεις βαλκάνιων φωτογράφων. 
Ενδεικτικά, συμμετείχαν οι: Feleki Karoli, Moritz 
Eugen, Silva Bigaz, Emin Altan, Tijana Rancic, Ευθύμης 
Μουρατίδης, Γιώργος Παπαχαραλάμπους, Αργύρης 
Λιαπόπουλος. 

Έλληνες φωτογράφοι σε νότια κορέα, κίνα, Ισραήλ, 
κροατία, ςλοβακία, Αγγλία, ήπΑ 
Αξιοσημείωτες είναι οι μεμονωμένες κινήσεις φωτογράφων 
που έγιναν εντός του 2008 σε διάφορες χώρες για την 
προβολή του έργου τους. Αναφέρονται ενδεικτικά 
ορισμένες σημαντικές περιπτώσεις, καθότι δεν είναι εφικτό 
να παρουσιαστούν όλες: 

Ο αναγνωρισμένος φωτοδημοσιογράφος Γιάννης 
Μπεχράκης, που έφυγε πρόσφατα από την Ελλάδα για να 
εργαστεί ως chief photographer του πρακτορείου Reuters 
στο Ισραήλ, έδωσε διάλεξη τον Μάιο στο Peres Center 
for Peace σχετικά με το φωτορεπορτάζ ενώ, παράλληλα, 
παρουσίασε μεγάλο μέρος του έργου του. 

Περαιτέρω, ο γνωστός ευρύτερα έλληνας 
φωτοειδησεογράφος Γιάννης Κόντος συνέχισε να 

interesting than others. Of the two photographic 
exhibitions it staged during 2007, the more 
significant was dedicated to Bruce Davidson, 
the famous documentary photographer from 
the renowned Magnum agency and curated by 
Platon Rivellis (November 8-december 15). Big 
names in international photography exhibit in 
Greece with a disheartening infrequency, and 
Davidson’s one-man show was both a pleasant 
surprise and a dab of colour in what was 
otherwise a greyish autumn for photography. 
The photographer lectured to a packed house 
in early November at the HAU and went down 
extremely well. On the negative side, though 
the show spread over two exhibition spaces 
(dedicated to colour and black and white, 
respectively) it did not include enough of his 
best-known and most instantly recognizable 
work. In my opinion, the colour work was 
both more interesting and more atmospheric 
than the black and white. The exhibition was 
accompanied by a 48-page catalogue, though 
this included only four (!) photographs and 
two portraits; in short, it fell short of the 
photographer’s highly significant oeuvre.

In October, the HAU also staged Built symbols 
of New York (October 15-November 3), a historical 
show, as part of Athens’ 14th International 
Month of Photography, as well as embarking 
on a hugely successful series of lectures by 
Plato Rivellis on photography and the cinema. It 
should be noted that these could be attended 
for a nominal fee which, in this day and age, 
certainly encouraged people, and the young in 
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προβάλλει το έργο του σε διάφορα σημεία του κόσμου. 
Αξίζει να αναφερθούν δύο από τις κορυφαίες δράσεις 
του: πρώτον, η συμμετοχή του σε διεθνή ομαδική στην 
Μπιενάλε Φωτογραφίας της Νταεγκού στη Νότια Κορέα 
και, δεύτερον, στην ομαδική Ανήλικοι στρατιώτες στο 
Μουσείο War Photo Ltd του Ντουμπρόβνικ της Κροατίας. 
Στην τελευταία, ο Κόντος συμμετείχε με το φωτογραφικό 
ντοκουμέντο του από τους μαοϊστές αντάρτες του Νεπάλ. 

Στη Σλοβακία, και συγκεκριμένα στο Διεθνή Μήνα 
Φωτογραφίας της Μπρατισλάβα, εξέθεσε τη δουλειά του 
ο Μανώλης Μπαμπούσης, υπεύθυνος του εργαστηρίου 
φωτογραφίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας. 
Ο Μπαμπούσης παρουσίασε μεγάλο αντιπροσωπευτικό 
δείγμα από διαφορετικές χρονικές περιόδους. 

Από την άλλη, έχουμε την περίπτωση των ελλήνων 
σπουδαστών φωτογραφίας που συνεχίζουν τις σπουδές 
τους στη Μεγάλη Βρετανία σε αναζήτηση μεγαλύτερων 
ευκαιριών. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αναλυθεί η 
συγκεκριμένη τάση, καθώς προκύπτει μία διαφορετική, θα 
τολμούσαμε να πούμε, φωτογραφική δημιουργία. Δίχως σε 
αυτό να υποκρύπτεται ότι είναι καλύτερη ή χειρότερη από 
την εγχώρια. Για παράδειγμα, είχαμε εντός του 2008 την 
Εύα Καλπαδάκη να εκθέτει τη σειρά της Empty Space και τη 
Μαργαρίτα Μυρογιάννη με την εγκατάσταση White Queen 
σε γκαλερί του Λονδίνου. 

Επιπλέον, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, είχαμε 
την Αγγελική Δούβερη να εκθέτει με καλλιτέχνες από 
διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στη White Square Gallery 
στο Λας Βέγκας. Ενώ στην Κίνα των Ολυμπιακών Αγώνων 
τη συμμετοχή της Βένιας Μπεχράκη στην ομαδική 
έκθεση Material Links τον Αύγουστο στη Σαγκάη. Τέλος, 
στο πλαίσιο του φωτογραφικού φεστιβάλ Fotoporta 
στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, η Ιωάννα Βασδέκη 
παρουσίασε τον Μάρτιο τα έργα διαφόρων σύγχρονων 

Φωτογραφίες 
από την έκθεση 
Ελληνική 
μετανάστευση 
στη Γερμανία 
1960-1980, 
Ινστιτούτο Γκαίτε

Images from the 
exhibition Greek 
Immigration in 
Germany 1960-
1980, Goethe 
Institut

➜

particular, to make room for culture in their lives.

The British Council & The Goethe Institut 
Greece’s major foreign institutes frequently 
collaborate with the Thessaloniki Photography 
Museum and the Greek Photography Centre 
during Fotosynkyria (Thessaloniki) and 
International Month of Photography (Athens). In 
January, Thessaloniki’s Goethe Institut presented 
a Greek-German photographic collaboration 
in which Lia Dalbantidou, photographer, and 
Odysseas Athanasiadis, the alternative director 
the Helleno-Germanic Chamber of Commerce, 
trained their lenses on people with first-hand 
experience of immigration. Then, in April 2007, 
it joined forces with the TPH for a one-man 
show by the Greek-German Aggelos Gavria, 
entitled Plato’s Cave, a series of en face portraits 
of representatives of different professions, 
photographed in a manner consistent with that 
now used by a number of contemporary portrait 
photographers in the West. The final event 
in its photographic year came in September-
October, with the documentary exhibition Greek 
emigration to Germany, 1960-1980, curated by 
Emmanouil Gogos.

For its part, the British Council staged 
City Streets, a fascinating exhibition of black 
and white photographs by young amateur 
and professional photographers, as part of 
the programme of the same name at the 
MIET’s Eynard Mansion. Guided by the well-
known documentary photographer, Nikos 
Oikonomopoulos, school children and young 
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ελλήνων φωτογράφων στο ουγγρικό κοινό που δεν 
γνώριζε επαρκώς την ελληνική φωτογραφική παραγωγή. 

έπίλογος
Αναμφίβολα, το 2008 ήταν μία φωτογραφικά πλούσια 
χρονιά, με κορυφώσεις αλλά και βυθίσεις. Είναι αδύνατο 
δυστυχώς (και ασύμφωνο με τον τίτλο της έκδοσης) να 
αναφερθεί κανείς στο παρόν σε όλα όσα έλαβαν χώρα 
το 2008 στην ελληνική φωτογραφική πραγματικότητα. 
Τα σημαντικότερα γεγονότα όμως είναι εδώ. Υπάρχουν 
οπωσδήποτε και άλλα, όπως, φέρ’ ειπείν, η έκθεση και 
performance του φωτογράφου Τάσου Βρεττού και της 
χορογράφου Σοφίας Σπυράτου στην κρεαταγορά της 
Βαρβακείου Αγοράς τον Νοέμβριο, το διήμερο σεμινάριο 
με θέμα «Φωτορεπορτάζ και περιοδικά σήμερα» με ηχηρά 
ονόματα του χώρου διοργανωμένο από το πρακτορείο 
Apeiron Photos στα μέσα Δεκεμβρίου ή η ομαδική των 
βραβευμένων φωτογραφιών του διεθνούς διαγωνισμού 
World Press Photo Awards στον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»… 

Το παρόν κείμενο γράφτηκε εν μέσω δραματικών 
εξελίξεων για την ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Νέοι 
άνθρωποι, ως επί το πλείστον, οργισμένοι μαθητές, 
απαυδισμένοι πολίτες, αναρχικοί, οι γνωστοί-άγνωστοι 
ή οτιδήποτε άλλο εντέλει μετέτρεψαν κεντρικές πόλεις 
της χώρας σε πεδία μαχών. Τέτοιες στιγμές, βλέποντας 
αυτές τις φωτογραφικές και τηλεοπτικές εικόνες, τους 
ανθρώπους που δεν αντέχουν άλλο, το νεαρό που φοβάται 
μη γίνει κι αυτός μέρος της γενιάς των 700€, μη βιώσει τις 
οικολογικές καταστροφές, τα μεταλλαγμένα, τις ανίκανες 
κυβερνήσεις..., αναρωτιέται κανείς «η τέχνη που χωρά 
μέσα σε όλο αυτό;». Ποιο μέρος του μυαλού έχει μείνει 
ελεύθερο, ανέπαφο για να χωρέσει την τέχνη μαζί με 
όλες τις ανησυχίες της; Ζώντας σε μία χώρα με τόσα άλλα 

professionals recorded the life of Athens’ 
immigrants, producing images that ran 
the gamut from hard to positive. Although 
Oikonomopoulos is palpably present in almost 
all the images, the end results and final staging 
of the exhibition were noteworthy. Henri Tsanai, 
Christos Stefanou, Anastasia Kourbela and 
Vangelis Georgas produced especially fine work.

Greek Photographic Society
It was business as usual for the Greek 
Photographic Society, founded in 1952, which 
staged its usual core events during 2007, with 
an emphasis on Panhellenic and international 
competitions. It produced dozens of shows at 
its Athens headquarters, and announced the 
awarding of Greece’s five main photographic 
prizes to Konstantinos Ioannou (in the open 
category), Zacharias Katsakos (sky), Gianni Fais 
(children), Vaso Balou (black and white: open) 
and Antonis Karydis (projected image/slide). It 
also hosted the International Art Photography 
Festival, another key event, for the ninth time, 
exhibiting work by domestic and international 
photographers along with award-winning 
photographs from the 1st International Digital 
Photography Competition (the FIAP gold medal 
went to Efi Psilaki).

Thessaloniki Photographic Centre
Some of the nation’s photographic organizations 
verge on the hyperactive, staging endless 
events, shows, seminars, lectures and so on each 
and every year. The Thessaloniki Photographic 

KONTOS
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προβλήματα, πώς και πότε μπορούμε να βρούμε την 
«πολυτέλεια» να βάλουμε και την πραγματική τέχνη στη 
ζωή μας; Μήπως δεν χωρά; 

Πιθανότατα μέχρι την έκδοση του παρόντος, όλα τα 
δραματικά αυτά γεγονότα να έχουν «ξεχαστεί». Άλλες 
εικόνες θα κατακλύζουν ίσως το μυαλό μας, από τα 
περιοδικά, τις εφημερίδες, τις τηλεοράσεις. Μακάρι να 
χωρέσει τότε η τέχνη λίγο περισσότερο στις ζωές μας...

Χαρά 
Βαρσαμίδου, από 
εκδηλώσεις των 
Φωτογραφικών 
Συναντήσεων 
Κυθήρων 

Γιώργος Ιωαννίδης, 
2ο βραβείο στον 
πανελλήνιο 
διαγωνισμό της 
ΕΦΕ με θέμα 
ελεύθερο στην 
κατηγορία 
Ασπρόμαυρο

Chara 
Varsamidou, 
from events 
in Kythera 
Photographic 
Encounters

Yiorgos Ioannides, 
2nd prize, Greek 
Photographic 
Society (category: 
black and white)

➜➜

Centre falls squarely into this category, forcing 
us to list only an illustrative selection of its 
activities here, beginning with the re-christened 
“Cheap-Photo”. Held at the TETTIX gallery, it 
did what it said on the label and offered the 
public affordable photographs. Unfortunately, 
though understandably, this has given rise to 
considerable rivalry between Cheap Photo and 
Cheap Art.

The Centre also organized its One day show 
in down-town Thessaloniki, an action staged on 
the last day of the sales by way of sociological 
comment. Then, in September, it took part in 
the parallel programme of the State Museum of 
Contemporary Art Biennial with Diastavroseis 
[Intersections], a group show featuring work 
by some of its well-known members, including 
Thanasis Raptis, Stavros Dagtzidis and Vasilis 
Karkatselis.

Finally, it staged its annual Balkan 
Photography festival along with a series of 
exhibitions in Xanthi, and participated in “Kaunas 
Photo 2007” in Lithuania with a selection of work 
by Thanasis Raptis and Katerina Kaloudi.

The Art of Photography at “Photovision” 
February witnessed the seventh incarnation 
of “Photovision”, the commercial show staged 
this year in Athens’ decommissioned Elliniko 
airport. Photojournalism and art photography 
exhibitions of varying quality were held 
alongside the commercial kiosks, though one 
might be forgiven for wondering if there was a 
place for them at a primarily commercial event 


