
ExtremeAntithesis 

Eπιμζλεια: ΝατάσσαΜαρκίδου 

Andrea & Magda (FR), Philip Cheung (CA), ΚϊσταςΚαψιάνθς (GR), Aleksey Kondratyev 

(USA/KG), Laurent Kronental (FR), Julien Lombardi (FR), ΜαρίνοςΣσαγκαράκθς (GR) 

Οιεπτάφωτογράφοιδιακρίνονταιγιατθν 
προσιλωσιτουςσετόπουςόπουκυριαρχοφνακραίεςαντικζσειςκαιετερόκλθτες 
παρακζσειςαρχιτεκτονθμάτων, ανκρϊπωνκαιαντικειμζνων. Σαζργατουςδιζπονταιαπόσαφι 

πρόκεσθ προβολιςτθς πολυπλοκότθτας, τθςαποξενωτικιςαφρας, 
τουεφιμερουχαρακτιρακαιτουελλείμματοςφωτογζνειαςτωντόπωναυτϊν. 
Οιφωτογραφικζςενότθτες που 

περιλαμβάνονταισεαυτιτθνζκκεσθαναδεικνφουνμζσωτωνσυγκεκριμζνωντόπωντθνκακθμερινιανα
μζτρθσθτθςτοπικιςκουλτοφραςμετθν παγκόσμιαοικονομία, κακϊςκαιτθναδυναμίααφομοίωσθςτου 

παρελκόντοςστοσφγχρονο περιβάλλον.  

Life Tracks 

Eπιμζλεια: ΔθμοσκζνθςΑγραφιϊτθς 

YoannCimier (FR), KarolinKlüppel (DE), AlvaroLaiz (ES), NamsaLeuba (CH), 

PolixeniPapapetrou (AU), LaurenceRasti (CH), DanillaTkachenko (RU) 

Μιαωδιστθδιαφορετικότθτακαιτοντρόπο πουοιανκρϊπινεςδιαδρομζς, 
ανεξαρτιτωςαφετθρίας, διασταυρϊνονται, συνεχίηουν παράλλθλες, 
απομακρφνονταικαι συγκλίνουνεπθρεάηονταςθμίατθνάλλθ, 

αποτυπϊνεταιστιςφωτογραφίεςοκτϊδθμιουργϊνμεδιαφορετικι 

προζλευσθκαιξεχωριστιοπτικι. Απότουςεφιμερουςοικισμοφςνομάδωνστις παραλίεςκαιτθν 

προνομιοφχουπόστασθτωνκοριτσιϊνσεεκνοτικιινδικιομάδα, 

στθστάσθτθςκινεηικις κοινωνίαςσεάτομαμικρϊνδιαστάσεωνκαιστθνγκετοποίθσθτωνομοφυ
λόφιλωνδιάτθςάρνθσθς, καιαπότοντρόποηωιςτων «περικωριακϊν» Βιεννζηων, 

μζχρι τθνεπιλογιτθςεπιστροφιςστθΦφσθκαιζναντοτεμισμόμεαποχρϊσεις υπερρεαλισμοφ.   

Metaphors 

Επιμζλεια: ΚωστιςΑντωνιάδθς 

Roger Ballen (SA), Alvaro Deprit (ES), Alexander Mendelevich (IL), Charlie Simokaitis 

(USA), Paul Thulin (USA), Margot Wallard (FR), Marta Zgierska (PL) 

Οκτϊφωτογράφοιμαςκαλοφνναδοφμε πίσωαπότθναπεικόνισθ, 

ναβροφμεζναδιαφορετικόνόθμα, μιαφράσθ που 

πικανϊςκαμαςεξθγισειτονκόσμοιτθνίδιατθηωι. Aλλόκοτα πρόσωπα, 

μάσκεςκαιτελετουργίες., θμετάφρασθσεαπτζςεικόνεςτθςεμπειρίας 
πουβιϊνειζνακορίτσικακϊςχάνεισταδιακάτθνόρασιτου, 

θφωτογραφικιμθχανιωςασπίδααπζναντιστον πόνοτθςαπϊλειαςτουαδελφοφ, 

ζνασφμπλεγμααναπαραστάσεωνμζσααπότοοποίοαναλφεταιθεγγφτθτατουκανάτουμετάαπό
ζνασοβαρόαυτοκινθτιστικόατφχθμα, αντικείμενα, σκιζς, 



γδαρμζνοιτοίχοικαιτσακισμζνοικορμοίδζντρωνγιατθν πατρογονικιγθ, 

τοποκεσίεςκαιστιγμιότυπασεμιαχϊρα πουισορροπείμεταξφτθς 
πραγματικότθταςκαιφαντασίας. 

RefugeeRoutes 

LeilaAlaoui (FR), IsabelleArvers (FR), MiiaAutio (FI), AndreaGjestvang (NO), 

SamuelGratacap (FR), SamIvin (UK), SofieAmalieKlougart (DK), ΔθμιτρθςΚοιλαλοφς 
(GR), ΓιϊργοςΜουτάφθς (GR), ΜυρτϊΠαπαδοποφλου (GR), ΝίκοςΠθλός (GR), LiaSaile 

(DE), AidaSilvestri (UK) 

Οικαταγεγραμμζνεςδιαδρομζςτων προσφφγωνστον 

παγκόσμιοχάρτθείναισυχνάτεκλασμζνες, οχρόνος 
πουαπαιτείταιγιατθντελικιμετεγκατάστασθείναιαόριστοςκαιθαφομοίωσιτουςδενείναι 
ποτζδεδομζνθ.  

τθσυγκεκριμζνθενότθτακαταγράφονταιοιεμπειρίεςτωνυποσαχάρειων 

προσφφγωνστονκαταυλισμόChouchaκαιστιςμετακινισειςτου, οι 
«διευκολυντζςμετανάστευσθς» στθμφρνθκαιθ παραοικονομίαειςβάροςτους, 
θΕλλάδαστοεπίκεντροτου παγκόσμιουενδιαφζροντος, 
θάφιξθκαιοιδιαδρομζςμζχριτασφνορα, θ παραμονιστθνΚωκαιστθνΕιδομζνθ, 

θεσωτερικιμεταβατικικατάστασθ, οαποκλεισμόςστθνιταλικι πόλθPozzallo, θ «Ζοφγκλα» 

στοΚαλαί, οιδιαδρομζςαπότθνΕρυκραίαστοΗνωμζνοΒασίλειο, 

οιγθγενείςτθςΡουάνταστιςευρωπαϊκζςχϊρες, οεπαναπατρισμόςεφιβωναπότθΝορβθγία, 

αλλάκαιθαπϊλειαταυτότθτας πουβιϊνουν πολλοίαπόεκείνους πουηθτοφνάσυλο. 

UnstableFields 

MaximDondyuk (UA), NickHannes (BE), MartinKollar (SK), EmericLuisset (FR), 

ΑπόστολοςΖερδεβάς, θμιτρθςΜιχαλάκθς (GR), PietroPaolini (IT), EmineGozdeSevim (TK), 

IssaTouma (SY), ΠάνοςΣσαγκάρθς (GR) 

Tα «αστακι πεδία» 

αναφζρονταιστθνιδζατθςρευστότθταςκαιτωνσυνεχϊνανακατατάξεωνσεμια 

περιοχιισεμιακατάστασθ. Σααισκιματατθςαβεβαιότθταςκαιτθςανασφάλειας 
πουεπθρεάηουνόπως ποτζάλλοτετθνκοινωνίακαιτθνατομικιηωιαπόκάκεάποψθ, 

εικονοποιοφνταιμεδιαφορετικοφςτρόπουςαπότουςφωτογράφους πουσυμμετζχουν. 

ΠολλαπλζςαναγνϊσειςτθςκρίσθςστθνΕλλάδα, θ 

πορείαενόςΚαναδοφτηιχαντιστιαπότθΔφσθστθυρίακαι  οκάνατόςτουστθμάχθ, 

οχειμϊναςτου 2014 πουάλλαξετθνΟυκρανία, εννζαμζρεςαπόζνα παράκυροστοΧαλζπι, θ 

πολυπλοκότθτατουΙσραιλκαιτθςΔυτικιςΌχκθςστθδιάρκειαενόςχρόνου, θαναδόμθσθμιας 
παρατεταμζνθς προσωπικιςανάμνθσθςτθςΑιγφπτου, 

θκακθμερινότθτατθςΒενεηουζλαςσεμιαευαίσκθτθστιγμιγιατοδθμοκρατικόμζλλοντθς, 
οιακτζςτθςΜεσογείουσεεικόνεςμιλοφνγιατθνκρίσθστθνΕλλάδα, τθνΑραβικιΆνοιξθ, 

τιςβάρκεςμετους πρόσφυγες, τους πολζμουςστθΛιβφθ, τθυρίακαιτθΓάηα.  

Zones of error and decay  

Επιμζλεια: ΘανάσθςΜουτσόπουλος 



Mathieu Asselin (FR), Carlos Ayesta and Guillaume Bression (FR), Alejandro Chaskielberg 

(AR), Sanne De Wilde (DK), Catherine Leutenegger (CH), Kai Loeffelbein (DE), 

KazumaObara (JP) 

AπότατροπικάδάσθτουΚονγκόμζχριτουςουρανοξφστεςτθςαγκάθςκαιαπότθν παλιά 

πόλθτουΒελιγραδίουμζχριτιςεγκαταστάσειςτωνεταιρειϊνυψθλιςτεχνολογίαςστθίλικονΒάλ
εϊτθςΚαλιφόρνιας, οκόσμοςαλλάηει, σεκάτιανεξζλεγκτο.εαυτιτθδιαπίστωσθμποροφμενα 

προσκζσουμεμιασειράαπόοικολογικζςτραγωδίες, όπως πολυάρικμες 
πυρθνικζςδοκιμζςσεεγκαταλελειμμζνεςεριμους, νθσιάκαιωκεανοφς, 
καιδφοακοφσιεςκαταστροφζςαστικϊν περιοχϊναπό πυρθνικάατυχιματα. 

Μιανζαβιομθχανικιαρχαιολογίακαταγράφειτουςτόπουςτθςκαταστροφις, 
επινοϊνταςφωτογραφικάμνθμεία. 

ΑπότθνκατεστραμμζνθFukushimaστοτουεργοστάσιοτουChernobylκαιτθν 

πόλθφάντασματουPripyatστοχάοςτθςαποτζφρωσθςτωνθλεκτρονικϊναπορριμάτωνστοAgbo

gbloshieτθςΓκάνα, τθν 

πόλθτωνθλεκτρονικϊνσκουπιδιϊνGuiyuστθνΚίνακαιτακρυμμζναεργαστιριαεπεξεργασίαςτ
ωναποβλιτωνστοΝζοΔελχίτθςΙνδίας. Παράλλθλα, 

καταγράφονταιθαστικιεγκατάλειψθαπότοκλείσιμοτουεργοστασίουτθςKodakστοΡότσεστερ
καιοισυνζπειεςαπότιςκαλλιζργειεςμεταλλαγμζνωντθςεταιρείαςMonsanto. 

ΤόποιΜνήμης 

Eπιμζλεια: ΠθνελόπθΠετσίνθ 

ΆρτεμιςΑλκαλάθ, ΝικόλαςΒεντουράκθς, ΠάσκουαΒοργιά, ΠζτροςΕυστακιάδθς, 
τζργιοςΚαράβατος, ΒίκτωρΚοζν, ΝίκοςΜάρκου, ΦϊτθςΜθλιϊνθς, ΦανιΜπιτου, 

ΝίκοςΠαναγιωτόπουλος, ΑβραάμΠαυλίδθς, ΠάριςΠετρίδθς, ίμοςαλτιζλ, Γιάννθςτακάτος, 
ΠαφλοςΦυσάκθς, ΗϊΧαβιαρά  

Mιασειράαπόζργατθςσφγχρονθςελλθνικιςφωτογραφίας, 
πραγματεφονταιτοηιτθματθςσυλλογικιςιστορικιςμνιμθς, 
αλλάκαιτθναμφίσθμθσυμβίωσιτθςμετθλικθ.Ηζννοιατθςμνιμθςεπιστρατεφεται, 
όχιμόνοωςμζσοσφνδεσιςμαςμετο παρελκόν, αλλάκαιωςμζσο 

πουσχετίηεταικαιδιαμορφϊνειτο παρόν, 

μζσαείτεαπότόπουςόπουσυνζβθσανιστορικάγεγονότα, είτεαπόανκρϊπουςσε 

προσωπικζςαφθγισεις. Οιτόποιαυτοίδθμιουργοφνταιαπόζνα 

παιχνίδιτθςμνιμθςκαιτθςιστορίας, μιααλλθλεπίδρασθτωνδφο παραγόντων 
πουοδθγείστοναμοιβαίοκακορισμότους. 

 


