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Πρεμιέρα
με Αλήθειες
και ψέματα
Εγκαινιάζεται oris 14 Σεπτεμβρίου η Photo
Biennale που επανέρχεται φέτος στη Θεσσαλονίκη

εστιάζοντας στην οικονομική κρίση

Tns
ΜΑΡΙΑΣ ΡΙΤΖΑΛΕΟΥ

Με
μια βεντάλια εκθέσεων και

παράλληλων εκδηλώσεων
αλλά και πλήρως ανανεωμένο

επιστρέφει σε λίγες μέρες μετά από 4
χρόνια απουσίας το ιστορικό φεστιβάλ
φωτογραφίας της Θεσσαλονίκης
PhotoBiennale Συμπληρώνοντας 23
χρόνια διοργάνωσης η φετινή Photo
Biennale φιλοξενεί 2 1 εκθέσεις ελληνικής

και διεθνούς φωτογραφίας ποικίλης

θεματολογίας και φωτογραφικών
προσεγγίσεων με τη συμμετοχή 142
καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το
εξωτερικό
Η κεντρική έκθεση διαρθρώνεται σε
δύο μεγάλες ενότητες στο Μουσείο
Φωτογραφίας και στο Κέντρο Σύγχρονης

Τέχνης Θεσσαλονίκης και έχει
τίτλο Capitalist Realism ενώ την
επιμέλεια έχει η Πηνελόπη Πέτσινη με
βοηθό επιμελητή τον Φώτη Μηλιώνη
Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει ζητήματα

που συντελούν στη δημιουργία ή
στην επιδείνωση των οικονομικών κρίσεων

στο διεθνές περιβάλλον τόσο
στον σύγχρονο όσο και στον ιστορικό
ορίζοντα
Επιπλέον από φέτος υιοθετούνται νέες

ιδέες και πρακτικές όπως η παρουσίαση

δύο πρωτοεμφανιζόμενων Ελ¬

λήνων φωτογράφων που επιλέχθηκαν
μετό από ανοιχτό κάλεσμα αλλά και
δύσ ενοτήτων με έργα από τη μόνιμη
συλλογή του Μουσείου Φωτογραφίας
Θεσσαλονίκης
Μια σειρό εκθέσεων και παραλλήλων
εκδηλώσεων συμπληρώνουν το πρόγραμμα

που θα διαρκέσει από τσν Σεπτέμβριο

του 2018 μέχρι τον Ιανουάριο
του 2019 Ανάμεσα τους μια διεθνής
έκθεση με θέμα το Photobook μια επε
τειακή όπου θα παρουσιαστούν όσα
έργααπότη συλλογή του Μακεδονικού
Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης αποκτήθηκαν

μετά από δωρεά καλλιτεχνών
αλλά και μια έκθεση για τη στενή σχέση

της φωτογραφίας με τα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης

Φωτογραφικές διοργανώσεις
Παράλληλα η Thessaloniki Photo
Biennale 2018 ουμπράττει και με άλλες
φωτογραφικές διοργανώσεις της χώρας
Athens Photo Festival Photometria
MedPhoto Φωτογραφικές Συναντήσεις
Κυθήρων παρουσιάζοντας τμήματα
από τις κατό καιρούς δράσεις τους
Το φεστιβαλ φωτογραφίας που διοργανώνεται

στη Θεσσαλονίκη κάθε δύο
χρόνια χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα

Δημοσίων Επενδύσεων του
υπουργείου Πολιτισμού Εκτός από τις
εκθέσεις περιλαμβάνει εκπαιδευτικά

προγράμματα και ξεναγήσεις εργαστήρια
και διαλέξεις ένα αφιέρωμα στη

σχέση της φωτογραφίας με τον κινηματογράφο

σε συνεργασία με το Φεστιβαλ

Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
καθώς και μια διεθνή διημερίδα με
προσκεκλημένους καλλιτέχνες και
ακαδημαϊκούς στην οποία θα διερευνηθεί

το πλαίσιο της κεντρικής έκθεσης
σε συνεργασία με το Ιδρυμα Rosa

Luxembourg
H PhotoBiennale 2018 εγκαινιάζεται
την Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου με την
έκθεση φωτογραφία5 του Κωστή Αντωνιάδη

που έχει τίτλο Φωτογραφίες
Αλήθειες και Ψέματα 1985-2018
Η έκθεση φιλοξενείται στο Μορφωτικό

Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης Βίλα Καπα
ντζή και αναπτύσσεται σε οκτώ θεματικές

ενότητες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν
σε διαφορετικές χρονικές περιόδους

από το 1985 έως το 2018
Θραύσματα εικόνων της πόλης εικονικές

προτομές ηρώων μυστικές συλλογές

υποθετικό ντοκουμέντα διερευνούν
τη σχέση της φωτογραφίας με τη

μνήμη την πραγματικότητα και το φανταστικό

Προσκαλώντας συστηματικά ετερόκλητα
στοιχεία και μορφές σε νέους συσχετισμούς

ο Κωστής Αντωνιάδης αναδεικνύει

την ιδιότητα της φωτογραφίας
να ελίσσεται ανάμεσα σε χρήσεις και
νοήματα

1 Paolo Woods
Gabriele
Galimberti
Marina Bay Sands
Hotel Σιγκαπούρη

από τη
σειρά The
Heavens 2015
ομαδική έκθεση

Capitalism
Realism Συντελεσμένο

Μέλλον

2 Κωστής Αντωνιάδης

Ρομά
ντσο από την
ατομική έκθεση

Φωτογραφίες
Αλήθειες και Ψέματα

1985-2018
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