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// 19:00
Μεγάλη Λέσχη | 1ος Όροφος
ΕΓΚΑΙΝΙΑ-OPENING

// 19:30
Μεγάλη Λέσχη | 1ος Όροφος
Σμύρνη 1919-1920: αφανείς ήρωες 
και άσημοι άνθρωποι σε πίνακες 
ζωγραφικής,ημερολόγια και 
φωτογραφίες. 
Διάλεξη Κώστα ΙωαννίδηΣΑ
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Ο Κώστας Ιωαννίδης είναι ιστορικός της τέχνης, 
αναπληρωτής καθηγητής θεωρίας και κριτικής της τέχνης 
στην ΑΣΚΤ. Διδάσκει επίσης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών “Εικαστικές Τέχνες” του Εικαστικού Τμήματος 
της ΑΣΚΤ, καθώς και στο ΠΜΣ του Τμήματος Θεωρίας και 
Ιστορίας της Τέχνης.

Έχει δημοσιεύσει μελέτες πάνω στην ιστοριογραφία και 
την κριτική των εικαστικών τεχνών και της φωτογραφίας 
σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά, τα 
βιβλία Σύγχρονη Ελληνική Φωτογραφία: Ένας Αιώνας σε 
Τριάντα Χρόνια (futura, 2008), Μία “Υπερόχως Νόθος Τέχνη: 
Ποιητικές της Φωτογραφίας. Τέλη 19ου-αρχές 20ου αιώνα 
(futura, 2019) και μαζί με την Εμμανουέλα Κάντζια το Τρεις 
εν Πλω (ΜΙΕΤ, 2018).

Υπήρξε μεταδιδακτορικός υπότροφος του ΙΚΥ, ενώ ως 
υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright έχει εκπονήσει έρευνα 
στα αρχεία του ΜοΜΑ της Νέας Υόρκης και του Rockefel-
ler Archive Centre και έχει δώσει σχετικές διαλέξεις στο 
Πανεπιστήμιο του Colorado. Για το καλοκαίρι του 2022 
θα είναι υπότροφος του Clark Art Institute (ΗΠΑ). Έχει 
επιμεληθεί εκθέσεις εικαστικών και έχει οργανώσει 
εργαστήρια με συμμετοχή εικαστικών και θεωρητικών της 
ΑΣΚΤ.

Από το 2016 έως το 2018 υπήρξε επιστημονικά υπεύθυνος 
στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στη Φωτογραφία της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (asfaphotocourses).

Είναι συνιδρυτής της πλατφόρμας The Provinces (www.
the-provinces.com), μια πλατφόρμα για φωτογράφους που 
συλλέγει και προωθεί φωτογραφικά έργα που ασχολούνται 
με την ελληνική περιφέρεια.

Μαζί με την Ελένη Μουζακίτη είναι επίσης συνιδρυτές του 
www.indexical.gr,  ενός πειραματικού – ερευνητικού χώρου 
για τη φωτογραφία ως τέχνη και τη θεωρία της.
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“Καθώς ως άνθρωποι γινόμαστε όλο και πιο ευαίσθητοι 
σε εξωτερικούς παράγοντες που μας απορρυθμίζουν, 
προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποιοι είναι αυτοί οι 
παράγοντες παντού γύρω μας: στον αέρα που μας 
περιβάλλει, σ’ αυτά που αγγίζουμε (ή μας αγγίζουν), σ’ 
αυτά που βάζουμε μέσα μας. Στις περιπτώσεις αυτές ο 
όρος “δυσανεξία” παραπέμπει σε μια αναπόφευκτη φυσική, 
σχεδόν αντανακλαστική, αντίδραση του οργανισμού που 
μπορεί να αποφευχθεί είτε με την αποφυγή του παράγοντα 
που την προκαλεί είτε, ιδανικά, με τον εξοβελισμό του. 
Μιλώντας για μια κοινωνία: Ποια είναι τα όρια πέρα από τα 
οποία η έκθεση στην ετερότητα καταλήγει σε δυσανεκτικές 
αντιδράσεις; Αυξομειώνονται εύκολα; Ειδικότερα: πόσο 
εύκολο είναι να αυξηθούν όταν ο εκάστοτε κοινωνικός 
οργανισμός αισθανθεί ότι έχει υπερεκτεθεί; Πώς 
δημιουργούνται αμυντικοί μηχανισμοί, ώστε μια κοινωνία 
να μην αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα ως δυνάμει 
παθογόνο παράγοντα; Τα παραπάνω ερωτήματα, που 
αφορούν ανθρώπινες ομάδες, τίθενται σκοπίμως σε γλώσσα 
που παραπέμπει στην υγειονομική ιδιόλεκτο της περιόδου 
που ζούμε, η οποία αναπόφευκτα (;) μάλλον θα γίνει η κοινή 
γλώσσα για τα επόμενα χρόνια με συνέπειες τις οποίες 
επιχειρήσαμε με τον τρόπο αυτό να υπαινιχθούμε.

Επιμέλεια:
Κώστας Ιωαννίδης , Ιστορικός της Τέχνης, αναπληρωτής 
καθηγητής, Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και
Ελένη Μουζακίτη, φωτογράφος, εκπαιδευτικός, επιμελήτρια 
φωτογραφικών εκθέσεων και εκδόσεων 
(indexical photography & theory hub)

Φορέας Υλοποίησης: ArtiFactory

Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:

Nora Adwan, Knut Bry, Σάκης Δαζάνης, Χριστόφορος 
Δουλγέρης, Αντώνης Εληάς, Έλενα Εφέογλου, Kues-
ti Fraun, Σπύρος Ζερβουδάκης, Γιάννης Ζινδριλής, Μαρία 
Ζυγομαλά, Τάσος Ζωίδης, Γιώργος Κάνης, M’hammed Kili-
to, Παναγιώτης Λάμπρου, Claudia Lucacel, Audin Matlabi, 
Camille Mienievska, Σωκράτης Μπαλταγιάννης, Περικλής 
Μπούτος, Μαρία Παππά, Λευτέρης Παρασκευαΐδης, Μαρία 
Πασχαλίδου, Χρήστος Σωτηρόπουλος, Hiro Tanaka, Sofia To-
lis, Σώτη Τυρολόγου, Avior Yinon, Στέφανος Χρόνης.

Η έκθεση Tolerance(s) παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων του έργου “Art and Culture vs Xenophobia 
// Τέχνη και πολιτισμός ενάντια στην ξενοφοβία“, τον 
Σεπτέμβριο 2021 στην Αθήνα και στη συνέχεια στη Νορβηγία. 
Το  “Art and Culture vs Xenophobia // Τέχνη και πολιτισμός 
ενάντια στην ξενοφοβία” αντιμετωπίζει, με εργαλεία τις 
τέχνες και τον πολιτισμό, τα φαινόμενα της ξενοφοβίας 
και της ρητορικής μίσους, τα οποία αναπτύσσονται σε 
περιβάλλον έλλειψης συμπερίληψης και ανοχής για τον 
Άλλο.

// 20:00
Μεγάλη Λέσχη | Ισόγειο
Διάρκεια έκθεσης εως 7/10
Εγκαίνια εκθεσης  “Tolerances” 
Έκθεση φωτογραφίας / βίντεοΣΑ
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// 11:00
Δημοτικός κήπος Καβάλας
Είμαι η πόλη μου - 
#eimai_i_poli_mou
Φωτογραφικός Αστικός Περίπατος ΚΥ
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Είναι μια ευκαιρία για να αναστοχαστούμε και να σταθούμε 
στα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες της Καβάλας… 
Την αισθητική, την ασφάλεια, τη σχέση πεζού και οχημάτων, 
την καθαριότητα, τους χώρους άθλησης, την ανάπτυξη των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, τα μνημεία της πόλης.

Με την εκδήλωση αυτή καλούμε τους πολίτες να σταθούν 
ενεργά , μέσω της φωτογραφικής διαδικασίας, στον χώρο 
που τους περιβάλλει, να κάνουν πιο συνειδητή τη σχέση 
τους με το αστικό περιβάλλον στο οποίο ζουν.

Μέσα από έναν φωτογραφικό περίπατο στις γειτονιές της 
πόλης, με την παρέα και την καθοδήγηση των μελών του 
Φωτογραφικού Ομίλου,θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν 
για τη φωτογραφία και τις τεχνικές της και στη συνέχεια να 
απεικονίσουν στοιχεία από τη σχέση τους με τον τόπο τους, 
να δημιουργήσουν ένα σύγχρονο πορτραίτο του, ή απλά να 
σταθούν για λίγο σε ό, τι προσπερνούν καθημερινά και να το 
ξαναδούν με μια άλλη ματιά.
Πάρτε λοιπόν το κινητό σας ή τη φωτογραφική σας μηχανή 
και ακολουθήστε μας!
 
Η δράση αυτή αποτελεί τη συμμετοχή του επιμελητή στο 
εργαστηρίο Tale of X cities για το έτος 2022.

Επιμέλεια/Σχεδιασμός: Νίκος Ζωάκης
Συντονισμός: Μέλη του ΦΟΚ

Σημείο Συνάντησης: Δημοτικός Κήπος Καβάλας
Κυριακή 2/10/22,  Ώρα: 11.00 πμ

Σε περίπτωση βροχής, η εκδήλωση θα μετατεθεί για την 
επόμενη Κυριακή 8/10 την ίδια ώρα.

 Η συνομιλία του αστικού περιβάλλοντος με τον πολίτη είναι 
μία καθημερινή διάδραση. Η ποιότητα ζωής βιώνεται από τη 
στιγμή που βγαίνουμε το πρωί από την πόρτα του σπιτιού 
μας και εξελίσσεται μέσα από τις χαρές και τις δυσκολίες, 
τα όμορφα και τα άσχημα , που συναντούμε σε όλες τις 
διαδρομές της καθημερινότητάς μας. Οι άνθρωποι, τα 
κτήρια, τα πεζοδρόμια, η γειτονιά μας, τα μέσα μεταφοράς, η 
διαδρομή προς την εργασία μας, η ψυχαγωγία μας, συνθέτουν 
το παζλ της ζωής μας.
 
Ποια είναι όμως η συμμετοχή μας και ποια η αλληλεπίδραση 
με την πόλη μας; Πώς βλέπει ο πολίτης της Καβάλας την 
πόλη του; Πώς τοποθετείται; Μέσα της ή απέναντι της;
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Ο Νίκος Ζωάκης γεννήθηκε το 1972  στην πόλη της 
Κομοτηνής. Ασχολήθηκε για πρώτη φορά με τη φωτογραφία 
κατά τη διάρκεια των σπουδών του και έκτοτε δεν έπαψε 
ποτέ να γοητεύεται από αυτήν.
 
Ταξιδεύει στη Βόρεια Ελλάδα  και αποτυπώνει 
φωτογραφικά ό,τι του αρέσει, όλα όσα θεωρεί σημαντικά. 
Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη φωτογραφία τοπίου, 
όπου, χρησιμοποιώντας στοιχεία έντονου συμβολισμού στα 
κάδρα του, απαθανατίζει και περιγράφει μια περιοχή που για 
αιώνες υπήρξε σταυροδρόμι ανθρώπων και πολιτισμών.
 
Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές φωτογραφικές 
εκθέσεις στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αθήνα. Ασχολείται ι 
ενεργά στις δράσεις του Tale of X  Cities, μια πρωτοβουλία 
του Common Lab του Goethe-Institut.
 
Ενδιαφέρεται για τη δημιουργία έργων τέχνης, που 
στηρίζονται στη συμμετοχή των πολιτών, για δράσεις και 
πρωτοβουλίες που, μέσω της τέχνης, μπορούν να ανοίξουν  
έναν γόνιμο διάλογο με την κοινωνία.
 
Η ευαισθητοποίηση, η συμμετοχικότητα και η συνύπαρξη  των 
ανθρώπων, ο δημόσιος χώρος και η αισθητική, αποτελούν 
κεντρικούς άξονες της κάθε ιδέας του.

https://nikoszoakis.com
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// 18:00 - 21:00
Μεγάλη Λέσχη | 1ος Όροφος
Portfolio Review - Ελένη Μουζακίτη

Ο Φωτογραφικός Όμιλος Καβάλας, στο πλαίσιο των 
εκδηλώσεων «Φωτογραφική Εβδομάδα 2022 / Kavala Pho-
to Week, απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε ανερχόμενους 
φωτογράφους για portfolio reviews. Τα portfolio reviews 
θα πραγματοποιήσει η καλεσμένη του φεστιβάλ Ελένη 
Μουζακίτη.

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 20€

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν έως τριάντα (30) 
τυπωμένες φωτογραφίες οι οποίες να αποτελούν σύνολο ή 
μέρος ενός φωτογραφικού project.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στον 1ο όροφο της 
Μεγάλης Λέσχης Καβάλας, την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 10:00 
– 12:00, και Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 18:00-21:00.

Δηλώστε συμμετοχή (πρώτοι 6),ένα σύντομο βιογραφικό και 
μια σύντομη περιγραφή της φωτογραφικής σας δουλειάς.

Η Ελένη Μουζακίτη είναι φωτογράφος, εκπαιδευτικός με 
αντικείμενο τη φωτογραφία και επιμελήτρια φωτογραφικών 
εκθέσεων και εκδόσεων.

Σπούδασε Γερμανική Γλώσσα και Λογοτεχνία στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, FU Berlin και στο Ruprecht-Karl Uni-
versity στη Χαϊδελβέργη. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος ΜΑ in Image and Communication από το 
Goldsmiths College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου και 
διδακτορικού διπλώματος (PhD) του τομέα Τεχνών και 
Ανθρωπιστικών Επιστημών με ειδίκευση στη Φωτογραφία 
ως καλλιτεχνική πρακτική από το School of Art, Design and 
Technology, του Πανεπιστημίου του Ντέρμπυ του Ηνωμένου 
Βασιλείου. Υπήρξε υπότροφος του Iδρύματος Κρατικών 
Υποτροφιών, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. 
Ωνάσης και του DAAD (Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών 
του Γερμανικού κράτους) για τις σπουδές της στη Γερμανική 
και Συγκριτική Λογοτεχνία και τις μεταπτυχιακές της 
σπουδές στη φωτογραφία.

Το φωτογραφικό της έργο έχει παρουσιαστεί σε ατομικές 
και ομαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ διεθνώς (Bankside 
Browser – Tate Gallery of Modern Art, Κέντρο Σύγχρονης 
Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, International Month of Photography 
Bratislava, Heterotopia – 1st Thessaloniki Biennale, Bluesky 
Gallery Oregon USA, Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, 
Ulis Photofestival – Κωνσταντινούπολη, Elika Gallery κ.α). Τα 
πορτφόλιο της έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά, 
εφημερίδες, ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ομαδικούς και 
ατομικούς καταλόγους εκθέσεων.

Τα έργα της ανήκουν στη συλλογή του Μουσείου Τέχνης 
του Πόρτλαντ, Όρεγκον, ΗΠΑ, του Μουσείου Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης, του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, 
της συλλογής τέχνης ACG και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές.

Η Ελένη έχει σχεδιάσει, οργανώσει και διδάξει το μάθημα 
Φωτογραφίας στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών 
Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (2002 – 2006) και τα 
μαθήματα Creative Photography I & II στο Ελληνικό Κέντρο 
Φωτογραφίας (2013-2016) . Από το 2016 έως το 2018 δίδαξε 
στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενηλίκων στη φωτογραφία της 
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και από το 2018 διδάσκει 
στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα -(MA στη Φωτογραφία και 
την Οπτική Γλώσσα) του AKTO / Middlesex University, UK. 
Έχει επίσης σχεδιάσει και υλοποιήσει πολλά εκπαιδευτικά 
προγράμματα – και εντατικά εργαστήρια σε συνεργασία 
με φωτογραφικά κέντρα και φωτογραφικούς ομίλους 
στην Ελλάδα. Οργάνωσε, συντόνισε την παραγωγή και 
επιμελήθηκε πολλές εκθέσεις φωτογραφίας και εκδόσεις.

Η Ελένη είναι ιδρυτικό μέλος του The Provinces, μια 
πλατφόρμα για φωτογράφους που συλλέγει και προωθεί 
φωτογραφικά έργα που ασχολούνται με την ελληνική 
περιφέρεια.

Mαζί με τον Κώστα Ιωαννίδη είναι συνιδρυτές του indexical 
photography & theory hub

Στο καλλιτεχνικό της έργο επικεντρώνεται σε θέματα 
συμπεριφοράς στο δημόσιο χώρο, τη γεωγραφία του 
ελεύθερου χρόνου, το τοπίο ως φαντασία του «ανήκειν», 
καθώς και σε θέματα της μνήμης – ιστορίας.

www.elenimouzakiti.com
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Με αφορμή το φωτογραφικό βιβλίο ΝΕΤΤΕ της Αρτέμιδος 
Πυρπύλη στο οποίο η ίδια πειραματίζεται με το αρχείο, 
την μνήμη και την σύγχρονη εικόνα, θα διεξαχθεί διήμερο 
workshop με εισηγήτρια την φωτογράφο και θέμα την 
αλληλεπίδραση του αρχειακού με το σύγχρονο υλικό.

Τι είναι η αρχειακή εικόνα; Πόσο επηρεάζεται από το con-
text και πως λειτουργεί εκτός αυτού; Πως δημιουργείται 
ένα σώμα δουλειάς σε διάλογο ή με άξονα το αρχείο; 
Πως λειτουργεί μια αρχειακή εικόνα στο σήμερα και πως 
τελικά συνδέονται το παρελθόν με το παρόν εντός της 
φωτογραφικής αφήγησης;

Μέσα από την μελέτη φωτογράφων που δουλεύουν γύρω 
από το φωτογραφικό αρχείο, την διερεύνηση της θέσης 
της αρχειακής εικόνας στην σύγχρονη φωτογραφία, αλλά 
και τον πειραματισμό με αρχειακές φωτογραφίες των 
συμμετεχόντων θα γίνει προσπάθεια να απαντηθούν τα 
παραπάνω ερωτήματα.

Κόστος συμμετοχής 60 ευρώ. Περιορισμένος αριθμός 
συμμετεχόντων.

// 18:00 - 21:00
Μεγάλη Λέσχη | 1ος Όροφος
Workshop με την Άρτεμις Πυρπύλη
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// 18:00 - 21:00
Μεγάλη Λέσχη | 1ος Όροφος
Workshop με την Άρτεμις Πυρπύλη

Η Άρτεμις Πυρπύλη (1987) είναι γαλλοελληνίδα 
φωτογράφος.

Σπούδασε φωτογραφία στο Παρίσι και αφού εργάστηκε ως 
φωτογράφος για αρκετά χρόνια στη Γαλλία, το Ηνωμένο 
Βασίλειο, τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες 
αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα το 2013.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις μερικές 
από τις οποίες το C/O Berlin στη Γερμανία, στο Κρατικό 
Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης καθώς και στη Photobiennale 
στη Θεσσαλονίκη και στην Host Gallery στο Λονδίνο. Έχει 
επίσης εκθέσει τη δουλειά της σε 2 ατομικές εκθέσεις 
στην Ελλάδα. Τον Σεπτέμβριο του 2021, το πρώτο της 
φωτογραφικό βιβλίο “NETTE” κυκλοφόρησε από τις 
γαλλικές εκδόσεις punto e basta και παρουσιάστηκε στην 
γκαλερί Polka Factory στο Παρίσι.

Αυτό το διάστημα ζει στη Θεσσαλονίκη όπου διδάσκει 
στη σχολή φωτογραφίας Stereosis και στο φωτογραφικό 
μουσείο MOMus Θεσσαλονίκης ενώ παράλληλα δουλεύει 
πάνω σε προσωπικά προτζεκτ.

https://artemispyrpilis.com/
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Μεγάλη Λέσχη | 1ος Όροφος
“Nette” Παρουσίαση Βιβλίου της 
Φωτογράφου Άρτεμις Πυρπύλη

To NETTE είναι ένα βαθιά προσωπικό βιβλίο, ένα ταξίδι στο 
παρελθόν.

Το 2019, η Άρτεμις Πυρπύλη επισκέπτεται για πρώτη φορά 
το πατρικό σπίτι της γιαγιάς της, 7 χρόνια μετά τον θάνατο 
της. Ψάχνοντας στα δωμάτια, τα συρτάρια και τα κουτιά, 
ανακαλύπτει το νεαρό κορίτσι που ήταν στην δεκαετία του 
’40 και το παρατσούκλι Nette που της είχαν δώσει.

Η Nette ήταν χαρούμενη, κάπνιζε, έκανε γυμναστική και 
γελούσε με τις φίλες της.

Το πρότζεκτ αυτό είναι σαν ένα φυτολόγιο, στο οποίο είναι 
καρφιτσωμένα τα όνειρα, η ξεγνοιασιά και η ελευθερία μιας 
νιότης εγκλωβισμένης σε κουτιά μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο 
αντικείμενα φορτωμένα με αμηχανία. Αντικείμενα γεμάτα 
αναμνήσεις για την ίδια, που συνεχίζουν τη «ζωή» τους 
παρά την απουσία της. Η Άρτεμις Πυρπύλη επανερμηνεύει 
αρχειακές φωτογραφίες, επανεξετάζει προσωπικά 
αντικείμενα, έρχεται πολύ κοντά τους και αποκαλύπτει 
υφές.

Το NETTE είναι ένα διακριτικό και σιωπηλό βιβλίο το 
οποίο πραγματεύεται τα θέματα της ταυτότητας και της 
οικειότητας μέσα από την ανασύσταση μιας οικογενειακής 
ιστορίας.
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Μεγάλη Λέσχη |  1ος Όροφος
ΠΡΟΒΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
“LIFE ON A PAUSE” 
προβολή φωτογραφιών 
συνδιοργάνωση με ΔΟΜ

Σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης 
(ΔΟΜ) μέλη του Φ.Ο.Κ. δούλεψαν με εφήβους και νέους που 
ζουν στη δομή μεταναστών, συστήνοντάς τους στον κόσμο 
της φωτογραφίας. Το ζητούμενο ήταν να φωτογραφίσουν με 
ευρύτερο πλαίσιο την ιδέα του ελεύθερου χρόνου και πώς 
τον διαχειρίζονται, σε μία συνθήκη αναμονής και μετάβασης.

Κάνοντας αυτή την «αναμονή», δημιουργικό ξεκίνημα… 
ο Yusef,  η Nermin, ο Kadem, o Hussien, o Mohsen, όπως 
κάθε νέος της ηλικίας τους,  χρησιμοποιούν τα κινητά τους 
τηλέφωνα,  ονειρεύονται, κάνουν περιπάτους και γνωρίζουν 
την πόλη μας,  που για κάποιους από αυτούς, ίσως γίνει και 
παντοτινά δική τους!

Συντονισμός/επιμέλεια: Θεοδώρα Γεωργακούδη, Τάσος 
Τζιώγας

Ο ΔΟΜ είναι παρών στη Δομή Φιλοξενίας με την υποστήριξη 
της ΕΕ.
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Μεγάλη Λέσχη |  1ος Όροφος
Έβρος – Προβολή ταινίας 
μικρού μήκους

Μια άγνωστη γυναίκα τριγυρνάει για χρόνια στις όχθες 
του ποταμού Έβρου μαζεύοντας μνήμες, κομμένα δάχτυλα, 
κομμένα ρούχα και κομμένα όνειρα…

Κωνσταντίνα Προκόβα / Ιωάννα Αραμπατζή / 
Δέσποινα Ναζλή /  Βάσω Δαλάτση

VoiceOver: Φανή Καρασμανάκη

Σενάριο: Βασίλης Αναστασίου / Κυριάκος Αναστασίου

Διεύθυνση Φωτογραφίας : Χριστίνα Μπέζα

Γενικός Βοηθός: Κώστας Μπαριτάκης

Μοντάζ : Κυριάκος Αναστασίου / Σταύρος Γκουντελίδης

Color Corection / Granding : Σταύρος Γκουντελίδης

Επιμέλεια Χώρων/ Ρουχισμών: Γεωργία Ελευθεριάδου

Μουσική / Ηχοληψία : Μιχάλης Πετρούσης

Αφίσα : Αποστόλης Σκλαρής

Σκηνοθεσία : Κυριάκος Αναστασίου

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2022
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Μεγάλη Λέσχη | 1ος Όροφος
Youth on hold – Παρουσίαση 
φωτογραφικού έργου της 
Μιράντας Παπαδοπούλου

Στιγμές που αλλάζουν καθοριστικά τις ζωές μας στο 
πέρασμα του χρόνου. Εκεί όπου ο φωτογραφικός φακός 
αποθανατίζει σε μια στιγμή τις αναμνήσεις, τα όνειρα και τις 
απώλειες μας.

Ένα σπίτι εγκλωβίζει σε ένα pop σκηνικό φθοράς, χαμένες 
αθωότητες, κουρασμένα νεανικά σώματα και βλέμματα 
απόγνωσης.

Συνθήκες πανδημίας. Συνθήκες οδυνηρού παρόντος και 
αβέβαιου μέλλοντος.

Η ματιά μου διεισδύει μέσα από ένα παράθυρο, σχεδόν 
αδιάκριτα, στην βαρετή τους καθημερινότητα.

Αναμνήσεις της δικής μου παιδικής ηλικίας επιστρέφουν 
βλέποντας αυτά τα κορίτσια που, σε αντίθεση με εμένα, 
απαλλαγμένα από τα πρέπει του «καλού παιδιού» βιώνουν 
μέσα σε ένα μικρό διαμέρισμα την απόλυτη ελευθερία…

Η Μιράντα Παπαδοπούλου γεννήθηκε στο Ντόρτμουντ 
της Γερμανίας το 1970, όπου παρέμεινε μέχρι το 1980. 
Στη συνέχεια μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη, όπου και μένει 
μέχρι σήμερα. 

Η ενασχόληση της με τη φωτογραφία ξεκίνησε τυχαία το 
2014, όταν αποφάσισε να ξεκινήσει το foodprints.gr, μία 
σελίδα με συνταγές μαγειρικής, και αγόρασε φωτογραφική 
μηχανή για αυτό το σκοπό. Σύντομα ανακάλυψε το πάθος της 
για τη φωτογραφία και άρχισε να προσεγγίζει θέματα εκτός 
του φαγητού, διευρύνοντας τη θεματολογία της. Το 2015 
ξεκίνησε σεμινάρια με τον Τάσο Σχίζα και μετά μαθήματα 
στη Στερέωση από το 2018 μέχρι σήμερα. 

Τον τελευταίο χρόνο κάνει σεμινάρια και με τον Στράτο 
Καλαφάτη. Έχει συνεργαστεί ως φωτογράφος με εταιρείες 
ρουχισμού, χώρους εστίασης και οινοποιεία, αλλά η 
ενασχόλησή της με τη φωτογραφία παραμένει κυρίως μέσο 
καλλιτεχνικής έκφρασης.
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Αναγνωστήριο δημοτικής 
βιβλιοθήκης Καβάλας
Παρουσίαση της Νομαδικής 
Βιβλιοθήκης

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Φωτογραφικής 
Εβδομάδας/ Kavala Photo Week 2022, ο Φωτογραφικός 
Όμιλος παρουσιάζει τη Νομαδική Βιβλιοθήκη του 
Μεσογειακού Φεστιβάλ Φωτογραφίας/MedPhoto Festival.  
Η Νομαδική Βιβλιοθήκη είναι μια συλλογή/βιβλιοθήκη με 
φωτογραφικά βιβλία από όλον τον κόσμο.

Η συλλογή αποτελείται από κλασικά έργα που έχουν 
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ιστορία της 
φωτογραφίας και από έργα που θέτουν με έναν ιδιαίτερο 
τρόπο τη χρήση του μέσου σήμερα και αντανακλούν ένα 
ευρύ φάσμα σύγχρονων καλλιτεχνικών αναζητήσεων 
καθώς και τάσεων στο χώρο του βιβλίου, σε αισθητικό και 
τεχνικό επίπεδο. Βιβλία που προέρχονται είτε από διεθνείς 
και εγχώριους εκδοτικούς οργανισμούς είτε αποτελούν 
αυτοεκδόσεις καλλιτεχνών.

Με γνώμονα τη φωτογραφική/εικαστική εκπαίδευση 
του κοινού, την επιμόρφωση φωτογράφων, φοιτητών και 
παντός ενδιαφερόμενου, η συλλογή έχει έναν νομαδικό και 
διαδραστικό χαρακτήρα. Ταξιδεύει, δανείζει, παρουσιάζει τα 
βιβλία της διαδικτυακώς μέσα από αντίστοιχες πλατφόρμες, 
εμπλουτίζεται διαρκώς και αποτελεί αφορμή για σεμινάρια 
και workshops. Παραχωρείται διαδοχικά σε δημόσιες/
δημοτικές βιβλιοθήκες πόλεων ανά την Ελλάδα, αλλά και 
σε φορείς που επιθυμούν τη συνεργασία όπως εκπαιδευτικά 
ιδρυμάτα ή φεστιβάλ βιβλίων, ώστε το κοινό να έρχεται 
σε επαφή με τις φωτογραφικές εκδόσεις και τη δουλειά 
σημαντικών δημιουργών. 

Σας προσκαλούμε να γνωρίσετε τη σημαντική αυτή συλλογή 
και να την ξεφυλλίσουμε μαζί στο αναγνωστήριο της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας την Παρασκευή 9/10 και 
ώρα 19.00. Σημειώνεται ότι η εκδήλωση γίνεται πάντα με 
σεβασμό προς τα βιβλία.

Μια εκδήλωση σε συνδιοργάνωση με το Medphoto Festival.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Νομαδική βιβλιοθήκη 
μπορείτε να βρείτε στο 

https://medphoto.gr/el/nomadic-library-2/

** Η συλλογή θα βρίσκεται στην Δημοτική Βιβλιοθήκη 
Καβάλας για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2022

Περισσότερες πληροφορίες για τη Νομαδική βιβλιοθήκη 
μπορείτε να βρείτε στο 

https://medphoto.gr/el/nomadic-library-2/
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Μεγάλη Λέσχη | 1ος Όροφος
Ανοιχτή συζήτηση για την 
Σύγχρονη Ελληνική Φωτογραφία 
(Η.Παπαϊωάννου, Ρ.Παπαδοπούλου)

Το Σάββατο 8/10 και ώρα 6.30 μμ σας προσκαλούμε στον 
1ο όροφο της Μεγάλης Λέσχης Καβάλας σε μια ανοιχτή 
συζήτηση για τη Σύγχρονη Ελληνική Φωτογραφία.

Καλεσμένοι του Φωτογραφικού Ομίλου Καβάλας  είναι 
ο Ηρακλής Παπαϊωάννου, ερευνητής φωτογραφίας 
και επιμελητής του MOMUS-Μουσείου Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης και η Ρέα Παπαδοπούλου, αρχιτέκτων και 
φωτογράφος.

Ελεύθερη είσοδος.

Ηρακλής Παπαϊωάννου 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1962. Σπούδασε Φυσική στο 
ΑΠΘ (1984), φωτογραφία στο New York Univeristy (Master of 
Arts, 1992), ενώ είναι Διδάκτωρ Φωτογραφίας του Τμήματος 
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΑΠΘ 
(2005). Από το 1999 εργάζεται ως Επιμελητής του Μουσείου 
Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (σήμερα MOMus-ΜΦΘ), ενώ το 
διάστημα 2016-2018 υπήρξε διευθυντής του. 

Μεταξύ 1993-2006 υπήρξε οργανωτικό στέλεχος του 
ετήσιου διεθνούς φεστιβάλ φωτογραφίας Photosyn-
kyria και το 2002 και 2006 καλλιτεχνικός διευθυντής του. 
Έχει διδάξει φωτογραφία για περισσότερα από είκοσι 
χρόνια. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό κειμένων για τη 
φωτογραφία και εκδόσει τα θεωρητικά έργα.

 Η χώρα του Marlboro και η χλιαρή Άγρια Δύση (Άγρα, 2009), 
Η ελληνική φωτογραφία και η φωτογραφία στην Ελλάδα 
(επιμέλεια, Νεφέλη, 2013), Η φωτογραφία του ελληνικού 
τοπίου: μεταξύ μύθου και ιδεολογίας (Άγρα, 2014), Περί 
Φύσεως και Αληθινότητας (Νεφέλη, 2017), Η φωτογραφία 
ως αίνιγμα: μια ανθολογία κειμένων (University Studio Press, 
2020). Έχει επιμεληθεί μεγάλο αριθμό φωτογραφικών 
εκδόσεων και εκθέσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Οι μεταφράσεις του για τη φωτογραφία περιλαμβάνουν 
τα θεωρητικά έργα Περί φωτογραφίας της Susan Sontag 
(1993), Φωτογραφία, μια συνοπτική Ιστορία του Ian Jeffrey 
(1996), Προς μια φιλοσοφία της φωτογραφίας του Villém 
Flusser (με τον Ingo Duennebier, 1999), Ριζοσπαστικές 
Πραγματικότητες: Η Φωτογραφία ως Πολιτική Πρακτική, 
του Julian Stallabrass (2017).
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Ρέα Παπαδοπούλου

Αρχιτέκτονας και φωτογράφος, γεννήθηκε στην 
Κωνσταντινούπολη, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε 
αρχιτεκτονική στο Α.Π.Θ και φωτογραφία σε σεμινάρια 
μεταξύ των οποίων και διετές θεωρητικό σεμινάριο ASFA 
photo courses στην ΑΣΚΤ. Έχει δουλέψει σε μακροχρόνια 
φωτογραφικά θέματα εξετάζοντας κυρίως περιβαλλοντικά, 
κοινωνικά και αστικά ζητήματα.

Τα φωτογραφικά της έργα έχουν παρουσιαστεί σε ελληνικά 
και διεθνή φεστιβάλ, όπως το ‘Dark Tree’ στο Festival Fo-
tografico Europeo 2019 στο Varese, Ιταλία, ‘Η Λίμνη Που 
Δεν Βλέπεις’, επιλέχθηκε στην έκθεση PHEN, Φεστιβάλ 
Φωτομετρίας 2018, Γιάννενα. Το 2017 το ‘Dark Tree’ ήταν fi-
nalist στα Discovery Awards του φεστιβάλ Encontros Da Im-
agem, Braga Πορτογαλία, ‘Tα κορίτσια Κοιμούνται Επάνω’ & 
‘Χάλκη’ στην Φωτομετρία 2015. Έχει συμμετέχει σε ατομικές 
και ομαδικές εκθέσεις, ενώ έργα της έχουν συμπεριληφθεί 
σε έντυπες και ψηφιακές εκδόσεις.
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// 19:30
Μεγάλη Λέσχη | Ισόγειο
Διάρκεια έκθεσης εως 20/10
«Dark Tree» 
Εγκαίνια  Έκθεσης Φωτογραφίας 
της Ρέας Παπαδοπούλου 
επιμέλεια Ηρακλή Παπαϊωάννου
Συνδιοργάνωση με 
Thessaloniki Photobiennale
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