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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Αιγαίο ένας αρχέτυπος κόσμος
Το Αρχιπέλαγος ιιέσα από

Ολα έχουν αλλάξει

τις εικόνες του Στράτου Καλαφάτη που παρουσιάζονται αυτές τις ημέρες στη Θεσσαλονίκη

Πρώτα απ όλα

έχω αλλάξει εγώ Την πρώτη φορά
που έκανα αυτό το ταξίδι ήμουν

λίγο πριν τα 40 τώρα είμαι λίγο μετά
τα 50 Αλλά Kupicjs έχει αλλάξει το
Ρώτησα
Αιγαίο Είναι mo σιωπηλό
τον Στράτο Καλαφάτη τι ένιωσε
Kàvovms σχεδόν δώδεκα
χρόνια μετά το ίδιο ταξίδι στο Αρ
χιπέλαγοε για να φωτογραφίσει την
υδάτινη πόλη που παρουσιάζεται
avxès x\s iièpzs στο Μορφωτικό
Ιδρυμα EGviKiis Τραπέζι ΜΙΕΤ
διαφορετικό

Θεσσαλονίκη
Ηταν Ioùvios του 2006 όταν

ο

εξαίρετοε φωτογράφο περιπλανήθηκε
στο Αιγαίο για την εργασία
που του είχαν αναθέσει οι ετπμελητέ5
ms 10ns Μπιενάλε Αρχιτεκτονικά
ins Βενετία Κατερίνα Κοτζιά Ηλία5
Κωνσταντόπουλοε Aöns Παπαδό
πουλοε και Κορίνα Φιλοξενίδου

MM

Οι νέες εικόνες
αν και έχουν
το μεγαλείο
της θάλασσας έχουν
ταυτόχρονα και κάτι
σκοτεινό
Επρεπε να φωτογραφίσει τα πλοία
και τΐ3 διαδρομέ tous Ξεκίνησα
το ταξίδι του Αρχιπελάγουε από τη
γενέτειρά μου ένα απόγευμα apxés
του καλοκαιριού θυμάται Η Καβάλα

το βορειότερο λιμάνι του
ήταν η ιδανική αφετηρία μα
πρωτίστου η πόλη όπου μεγάλωσα
και έμαθα τη θάλασσα Το πλοίο
ήταν οικείο από τα ταξίδια xns νιό
tos ανάγλυφο από τα στρώματα
αλμύραβ και λαδομπογιά Αφήσαμε
τη στεριά Maupos Kanvös απλώθηκε
στον ορίζοντα μέχρι που χάθηκε
στη νύχτα Παρέμεινα στο
παρατηρώνταε τΐ5 γραμ
μέε tous acppoûs xns μηχανήβ και
τα μακρινά φώτα σε μια προσπάθεια
ανασΰνταξηβ xns uvnujis Φθάσαμε
στη Λήμνο Τα κόκκινα φώτα tos
Αιγαίου

κατάστρωμα

τιροβλήταβ και ο eöpußos του
ήταν οι npcbTOS φωτογρα
φίε3 του Αρχιπελάγου Ακολούθησαν
ττολλέβ ακόμη eras είκοσι μέρε
καταπέλτη

auras tos μικρή5 οδύσσειαε
Η

επιστροφή

Οι εικόνεε εκείνεε παρουσιάστηκαν
πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο
του 2006 στο ελληνικό περίπτερο
στα Giardini tos Βενετίαβ Με την
ευκαιρία μια véas éKôoans ο Στρά
το3 Καλαφάτιΐ3 επέστρεψε στο Αιγαίο
για να φωτογραφίσει ξανά Το
νέο ταξίδι έγινε τον προηγούμενο
Φλεβάρη Ηταν σαν μια εκκρεμότητα
για μένα Επρεπε να το κάνω
Μπήκα στο πλοίο στον Πειραιά και
η πρώτη στάση έγινε στην Αστυπάλαια
Γιόρταζε το πανηγύρι tos

Απέναντι στο πέλαγος σε άμεση επαφή με τον αέρα την αλμύρα το φως νιώθει κανείς να βρίσκει ανάλαφρα σιωπηλά πρόσκαιρα κάτι από τον μύχιο εαυτό του

navayiàs tos Φλεβαριώτισσαβ

Καταχείμωνο

Οι νέε αυτέ5 εικόνεε
αν και έχουν το μεγαλείο tos θά
λασσα5 έχουν ταυτόχρονα και κάτι
σκοτεινό Ενα νέο ταξίδι απαράλλαχτο
κι όμω5 τόσο διαφορετικό Η
καμένη λέμβοε και η μοναχική σημαία
είναι οι τελευταίεε χειρονομίεβ
i\as επικαιρότητα5 που θα χαθεί
κι αυτή στα βάθη του χρόνου
Το Αιγαίο δεν είναι évas κόσμο5
μονοσήμαντο5 γράφει ο Ηρακλήβ

Παπαϊωάννου επιμελητή3
εκθέσεων αναφερόμενο5
στο Αρχιπέλαγο5 του Καλαφάτη
Είναι τόποι πολλοί που αλληλοδι
εισδύουν χωρικά χρονικά εννοιακά
Είναι η περίεργη αίσθηση αιώρησηε
σ έναν αρχέτυπο κόσμο όπου απέναντι
στο πέλαγο5 σε άμεση επαφή
με τον αέρα την αλμύρα το φωε
νιώθει κανεϊε να βρίσκει ανάλαφρα
σιωπηλά πρόσκαιρα κάτι από τον
μύχιο εαυτό του nebs μπορεί κανείε
φωτογραφικών

να μιλήσει για ένα θέμα γνωστό με
τρόπο άγνωστο Πώε μπορεί να συγ
κεράσει τη στέρεη ύλη με τη διαρκή
ρευστότητα Αυτό που διαχέεται
ελεύθερα με αυτό που είναι βαθιά
κρυμμένο Με τέτοια ερωτήματα
στον νου μοιάζει να πλανήθηκε ο
Στράτο3 Καλαφάτηβ στα μήκη και
τα πλάτη του Αιγαίου Και iacos το
ΑρχιπέλαγοΒ να αποτελεί τελικά
ένα γόνιμο πρόσχημα ένα επιλεγμένο
πεδίο δοκιμήβ απαντήσεων

γιατί τα ερωτήματα αυτά διατυπώνονται
ακέραια πολύ πέρα από την
επικράτειά του
Στην έκθεση του ΜΙΕΤ που
πραγματοποιείται xâpis στη στήριξη
του Διονύση Καψάλη παρουσιάζονται
55 φωτογραφίεβ Οι μι
ats an amis είναι καινούργιεβ
Είναι η πρώτη φορά που το Αρχι
πέλαγθ3 παρουσιάζεται στο σύνολο
του ôneos ο φωτογράφο5 το
αποτύπωσε πριν από δώδεκα χρό¬

Ηρακλής Παπαϊωάννου

νια και

öncüs το ανακάλυψε εκ
νέου τώρα Στον υδάτινο κόσμο
του Στράτου Καλαφάτη οικείο ή
απόμακρο όλοι αναγνωρίζουμε
κάτι από τον εαυτό μα3
Γ Ε

ä

Η

έκθεση θα διαρκέσει έως τις 29

Ιανουαρίου

Βίλα Καπανιζή Λεωφόρος

Βασιλίσσης Ολγας 108 θεσσαλονίκη
Στη συνέχεια θα φιλοξενηθεί στο Μέγαρο

Εϋνάρδουτης Αθήνας

