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30η ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Επιστρέφει η
Photobiennale
στη θεσσαλονίκη
Στην 23η διοργάνωση της που
σηματοδοτεί και την 30ή επέτειο
από την ίδρυση της η Thessaloniki

PhotoBiennale 2018 συναντά

ξανά το κοινό της παρουσιάζοντας
21 εκθέσεις ελληνικής και

διεθνούς φωτογραφίας ΣΕΛ 12
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Επιστρέφει η Thessaloniki PhotoBiennale 2018
την 23η διοργάνωση της που

σηματοδοτεί

και την 30ή επέτειο ιιπό την
ίδρυση της η Thessaloniki PhotoBiennale

2018 συναντά ξανά το κοινό της
παρουσιάζοντας 2 1 εκθέσεις ελληνικής
και διεθνούς φωτογραφίας ποικίλης

θεματολογίας και φωτογραφικών προσεγγίσεων

με τη συμμετοχή 142 καλλιτεχνών

από την Ελλάδα και το εξωτερικό

Στη φετινή διοργάνωση την κεντρική
έκθετη με τίτλο Capitalist Realism

επιμελείται η Πηνελόπη Πέτσινη με
βοηθό επιμελητή τον Φώτη Μηλιώνη
Διαρθρωμένη σε δύο μεγάλες ενότητες
που φιλοξενούνται στους χώρους του
Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

και του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης

Θεσσαλονίκης η έκθεση επιχειρεί
να αναδείξει ζητήματα που συντελούν

στη δημιουργία ή στην επιδείνωση
των οικονομικών κρίσεων στο διεθνές

περιβάλλον σε σύγχρονο και
ιστορικό ορίζοντα

Επιπλέον φέτος υιοθετούνται νέες
ιδέες και πρακτικές όπως η παρουσίαση

δύο πρωτοεμφανιζόμενων Ελλήνων
φωτογράφων που επιλέχθηκαν μετά
από ανοιχτό κάλεσμα αλλά και δύο
ενοτήτων με έργα από τη μόνιμη συλλογή

του ΜΦΘ Παράλληλα παρουσιάζεται

μια σειρά εκθέσεων όπως
μια διεθνής με θέμα το photobook μια
επετειακή όπου θα παρουσιαστούν έργα

από τη συλλογή του Μακεδόνικου
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης που αποκτήθηκαν

μετά από δωρεά καλλιτεχνών

που συμμετείχαν στο φεστιβάλ
αλλά και μια έκθεση όπου υπογραμμίζεται

η στενή πλέον σχέση της φωτογραφίας

με τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Thessaloniki

PhotoBiennale 2018 συμπράττει
Kui με άλλες φωτογραφικές διοργανώσεις

της χώρας Athens Photo Festival
Photometria MedPhoto Φωτογραφικές

Συναντήσεις Κυθήρων
Συγχρόνως το φετινό φεστιβάλ που

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου

Πολιτισμού και Αθλητισμού περιλαμβάνει

παράλληλες εκδηλώσεις για
το φωτογραφικό και το ευρύτερο κοινό

όπως εκπαιδευτικά προγράμματα
και ξεναγήσεις εργαστήρια και διαλέξεις

ένα αφιέρωμα στη σχέση της φω¬

τογραφίας με τον κινηματογράφο σε
συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου

Θεσσαλονίκης καθώς και μια
διεθνή διημερίδα με καλεσμένους καλλιτέχνες

και ακαδημαϊκούς στην οποία
θα διερευνηθεί το πλαίσιο της κεντρικής

έκθεσης σε συνεργασία με το
Ίδρυμα Rosa Luxembourg

Η έκθεση Φωτογραφίες Αλήθειες
και Ψέματα 1985-2018 του Κωστή Αντωνιάδη

είναι η πρώτη που ανοίγει στο
πλαίσιο της Thessaloniki PhotoBiennale

2018 την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου

2018 στο Μορφωτικό Ίδρυμα
Εθνικής Τραπέζης Βίλα Καπαντζή

Η έκθεση αναπτύσσεται σε οκτώ θεματικές

ενότητες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν

σε διαφορετικές χρονικές
περιόδους από το 19$5 έως το 2018
θραύσματα εικόνων της πόλης εικονικές

προτομές ηρώων μυστικές συλλογές

υποθετικά ντοκουμέντα διερευνούν

τη σχέση της φωτογραφίας με τη
μνήμη την πραγματικότητα και το
φανταστικό I Ιροσκαλώντας συστηματικά

ετερόκλητα στοιχεία και μορφές
σε νέους συσχετισμούς ο Κωστής Αντωνιάδης

αναδεικνύει την ιδιότητα της
φωτογραφίας να ελίσσεται ανάμεσα σε

χρήσεις και νοήματα
Χρήσιμα
Έκθεση Φωτογραφίες Αλήθειες και

Ψέματα 1985-2018
Διάρκεια 14/09/2018-11/11/2018

Εγκαίνια 26/09/2018 ώρα 20:30
Χώρος Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής

Τραπέζης Βίλα Καπαντζή Βασιλίσσης

Όλγας 108

Ημέρες ώρες Τρίτη-Κυριακή
10:30-18:00

Συνδιοργάνωση Μουσείο Μπενάκη

Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
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