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• ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΠΑΥΛΙΔΗ

Έρευνα 8 χρόνων
σε φωτογραφίες

Από αριοιερά 0 φωτογράφος Αβραάμ Παυλίδης και ο επψεληιής της έκθεσης και διευθυντής του
Μ.Φ.θ Ηρακλής Παπαϊωάννου

Λάτρεις της φωτογραφίας φωτογράφοι αλλά και απλός κόσμος βρέθηκαν χθες στα εγκαίνια ιης
έκθεσης φωτογραφίας Νέα ερείπια

Λάτρεις τηςφωτογραφίας
φωτογράφοι επαγγεβματίες
και ερασπέχνες aßßü και
απβόςκόσμοςβρέθηκανχθες
στα εγκαίνια τηςέκθεσης
φωτογραφίαςμε τίτλο Νέα
ερείπια του Αβραάμ Παυλίδη
στοΜουσείο τηςΠόβης του
Βόλου που διοργανώθηκεαπό

τη Δ/νσηΑρχείων Μουσείων
καιΒιβλιοθηκών τουΔΟΕΠΑΠ
ΔΗΠΕΘΕοε συνεργασίαμε το
Μορφωτικό Ίδρυμα τηςΕθνικής
Τράπεζας MJ.ETJ και τοΜουσείο
ΦωτογραφίαςΘεσσαβονίκης
Μ.Φ.Θ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΛΟΪΖΟΣ ΑΣΒΕΣΤΑΣ

Οκ
Αβραάμ Παυλίδης φωτογράφος ανέφερε
ότι π έκθεση είναι το αποτέλεσμα μιας

δουλειάς περίπου 8 χρόνων και 1 50.000

χλμ σε όλη την Ελλάδα από Ρόδο Κρήτη έως
και τον'Εβρο ένα αρχείο με 1 50.000 φωτογραφίες

Τον Μάιο του 201 7 η δουλειά αυτή εκτέθηκ
στο Μορφωτικό'Ιδρυμα της Εθνικής Τράπεζα
στη θεσσαλονίκη για 3,5 μήνες το φθινόπωρο
για 2 μήνες στο ΜΙΕΤ στην Αθήνα και ένας μέρος

κατέληξε στο Μουσείο της Πόλης του Βόλου

που εκτίθενται περίπου 50 φωτογραφίες
0 ίδιος επισήμανε ότι οι φωτογραφίες έχουν

πολλές αναγνώσεις Έντονα τα στοιχεία όπως
το απρόβλεπτο το σκηνικό το σουρεαλιστικό το

ιστορικό με έντονη τη μνήμη με νοσοκομεία και

επώνυμα εργοστάσια εγκαταλειμμένα και πώς
καταλήγουν στη χωματερή της προόδου
0 επιμελητής της έκθεσης και διευθυντής του
Μ.Φ.Θ κ Ηρακλής Παπαϊωάννου αφού πρώτα
εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία στον
Βόλο και τη συνεργασία με το Μουσείο τες
Πόλης του Βόλου αλλά και το Μ I.E T τόνιεε
ότι η ολοκλήρωση αυτής τπς δουλειάς κλείνει
έναν κύκλο 8 ετών περίπου έρευνας και περι¬

πλάνησης του Αβραάμ Παυλίδη ο οποίος έχει

μια μακρά παράδοση σχεδόν τριών δεκα αιών
στη φωτογράφηση χώρων της παράδοσης και

χώρων που έχουν εγκαταλειφθεί Μετά από

τους ιδιωτικούς χώρους και τα μικρής κλίμακας

οικήματα εργαστήρια μαγαζιά αποφάσισε
να κάνει ένα βήμα αρκετά μεγαλύτερο σε χώρους

μεγαλύτερης κλίμακας όπως εργοστάσια
μαζικής παραγωγής αλλά και χώρους που είτε

χρησιμοποιήθηκαν μαζικά είτε παρήγαγαν μαζικές

συμπεριφορές όπως νοσοκομεία στρατόπεδα

ψυχιατρεία σχολεία Σύμφωνα με τον
ίδιο το αποτέλεσμα είναι ένα υποβλητικό πανόραμα

χώρων είτε χάσκουν κατεστραμμένοι
είτε έχουν αφήσει γοητευτικά ερείπια Παρότι
η έρευνα αυτή άρχισε το 2010 που είνα ουσιαστικά

η αφετηρία ιης οικονομικής κρίε ης για
την Ελλάδα δεν είναι εύκολο να m συνδέσουμε
άμεσα με το φαινόμενο αυτό διότι πολλοί από

τους χώρους είχαν ήδη εγκαταλειφθεί πολύ

νωρίτερα Οπότε πιθανόν αυτό που συμβαίνει
είναι ακριβώς το αντίστροφο Ακριβώς επειδή

εγκαταλείφθηκαν για διάφορους λόγους και σε
ικανό βαθμό η βιομηχανική δύναμη της χώρας
με το φαινόμενο της αποβιομηχάνισης διευκολύνθηκε

εντός εισαγωγικών η έλευση ίσως
και μιας τέτοιας οικονομικής κρίσης Σε κάθε

περίπτωση πιστεύω ότι είναι φωτογραφίες που
έχουν και την ιστορική και την τεκμηριωτική
τους διάσταση αλλά αρκετές από αυτές και
ποιότητες αισθητικές που ο Αβράαμ Παυλίδης
τις λαμβάνει όντας μεν φωτογράφος αλλά με
το μάτι του ζωγράφου
Διάρκεια έκθεσης Έως Κυριακή 26 Αυγούστου

ωράριο λειτουργίας Τρίτη Πέμπτη
Σάββατο Κυριακή 1 0 00 1 3.30 Τετόριη και

Παρασκευή 1 0.ϋΟ 1 3.30 και 1 8.00 2 1 00
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