
   
                         

 

 

                               ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΟΓΡΑΦΟ 

ΑΠΟ ΣΟ ΜΟΤΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΗ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ 

ΔΤΑΓΟΡΑ ΛΑΝΙΣΗ 

5 Δεκεμβρίου  2008 – 10 Ιανουαρίου 2009 

 

 

Σν Ίδξπκα Δπαγόξα θαη Κάζιελ Λαλίηε θαη ην ζσκαηείν γηα ηελ θαιιηηερληθή 

θσηνγξαθία «Φσηνδόο» θηινμελνύλ κηα κνλαδηθή αλαδξνκηθή έθζεζε αθηεξσκέλε ζηνλ 

δηαθεθξηκέλν ζύγρξνλν Έιιελα θσηνγξάθν Νίθν Οηθνλνκόπνπιν, από ηηο 5 Γεθεκβξίνπ 

εσο ηηο 10 Ιαλνπαξίνπ 2009. Σν πιηθό ηεο έθζεζεο πξνέξρεηαη από πξόζθαηε δσξεά ηνπ 

θαιιηηέρλε πξνο ην Μνπζείν Μπελάθε θαη πεξηιακβάλεη 150 αζπξόκαπξεο 

θσηνγξαθίεο, θπξίσο από ηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα, πνπ αληηπξνζσπεύνπλ ηα είθνζη 

θαη πιένλ ρξόληα ηεο θσηνγξαθηθήο ηνπ πνξείαο.  

 

Ο Νίθνο Οηθνλνκόπνπινο είλαη ν πξώηνο Έιιελαο θσηνγξάθνο ( ν άιινο κεγάινο 

θσηνγξάθνο ηνπ Magnum, Κσλζηαληίλνο Μάλνο ζεσξείηαη Ακεξηθαλόο  Διιεληθήο 

θαηαγσγήο) πνπ έγηλε κέινο ηνπ δηεζλνύο θσηνεηδεζενγξαθηθνύ πξαθηνξείνπ 

MAGNUM. Σν ζηνηρείν απηό ίζσο καο βνεζάεη λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηηο 

«ληνθπκαληεξηζηηθέο» ιήςεηο ηνπ: ν θσηνγξάθνο θηλείηαη αλάκεζα ζηε θσηνγξαθηθή 

πνηόηεηα θαη ηηο δεκνζηνγξαθηθέο απαηηήζεηο, επηιέγνληαο ζπλεηδεηά θώδηθεο 

επηθνηλσλίαο πνπ θεξδίδνπλ ην θνηλό, αιιά ηαπηόρξνλα επηηξέπνπλ ζηνλ ίδην λα 

εθθξάζεη κε εηιηθξίλεηα απηό πνπ αηζζάλεηαη γηα ηνλ θόζκν. Ίζσο γη’ απηό πνιιέο 



αζπξόκαπξεο θσηνγξαθίεο ηνπ, θπξίσο από ην ρώξν ησλ Βαιθαλίσλ, είλαη εδώ θαη 

πνιιά ρξόληα αλαγλσξίζηκεο αθόκα θαη από ηνπο κε κπεκέλνπο ζηελ ηέρλε ηεο  

θσηνγξαθίαο. Οη ιήςεηο ηνπ, άιινηε κε ηε ζθιεξόηεηα ηεο καξηπξίαο θαη ηεο 

δηακαξηπξίαο, άιινηε κε ηελ ηξπθεξόηεηα ηεο ζπληξνθηθόηεηαο, εζηηάδνληαη θπξίσο 

ζηνλ Άλζξσπν, ζε όπνην ζεκείν ηεο γεο θη αλ βξίζθεηαη θαη καο ζπκίδνπλ όηη «η 

ανθρωπόηηηα είναι μία και αδιαίρεηη παρά ηον καηακερμαηιζμό ηης ζε μικρόηερα ή 

μεγαλύηερα γεωγραθικά, εθνολογικά και θρηζκεσηικά ηιμάρια»,   όπσο παξαηεξεί o 

δηεπζπληήο ηνπ Μνπζείνπ Μπελάθε θ. Άγγεινο Γειεβνξξηάο. 

 

Υνξεγόο: 

Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ  

 

Υνξεγνί επηθνηλσλίαο: 

Δθεκεξίδα Φηιειεύζεξνο θαη Τζηεξόγξαθν  

 

Γηάξθεηα έθζεζεο: 

5 Γεθεκβξίνπ 2008 – 10 Ιαλνπαξίνπ 2009 

 

Ώξεο ιεηηνπξγίαο: 

Καζεκεξηλά εθηόο Γεπηέξαο: 13.00-20.00 

Σηο Πέκπηεο 25/12/08 θαη 01/01/09 θαη ηελ Παξαζθεπή 02/01/2009  ε έθζεζε ζα είλαη 

θιεηζηή 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 


