
Τάσος Στίζας  
«Ο ήτος τοσ υόντοσ»  
 
Η πνιππινθόηεηα ηεο αζηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ καο πεξηβάιιεη, απνηειεί κηα αθύζηθε θαηαζθεπαζκέλε 
θαηάζηαζε.  
Η παξαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο απνθαιύπηεη ηνλ ηξόπν ηεο ζύλζεζεο εηθόλσλ, έηζη ώζηε λα 
πξνθαινύλ όκνηα ζπλαηζζήκαηα κε ηε ζέα ηεο θύζεο. Η θσηνγξάθεζε νπνηνπδήπνηε ζέκαηνο, θπζηθνύ, 
αζηηθνύ ή ζθελνζεηεκέλνπ, κπνξεί λα αλαπαξαγάγεη ηελ αξκνλία ζηνηρείσλ θαη ρξσκάησλ ηεο θύζεο. 
«Ο ήρνο ηνπ θόληνπ» βαζίδεηαη ζηελ απιόηεηα, ηελ ηζνξξνπία θαη ηελ αξκνλία, πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα 
κέξνο ηεο θπζηθήο πξαγκαηηθόηεηαο, θαζώο θαη ζηνλ ζπλδπαζκό ηνπο κε ηελ παηδηθή καηηά, πνπ 
θπξηαξρείηαη από ηηο ιηηέο θεληξηθέο ζπλζέζεηο ηεο.  
Πξόθεηηαη γηα κηα αλαδήηεζε ηνπ ειάρηζηνπ κέζα ζην άπεηξν. Τεο γαιήλεο πνπ πξνθαιεί ε επαλάιεςε. Τνπ 
θόληνπ σο ζέκα. Τεο εζσηεξηθόηεηαο ηνπ αραλνύο. Τεο ζύλδεζεο ηνπ άπεηξνπ κε ην αηώλην. Τεο νπζίαο ηνπ 
απέξηηηνπ. Τνπ ήρνπ ηεο εηθόλαο. 
 
Τάσος Στίζας 
Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1964, κεγάισζε ζηελ Τξίπνιε ηεο Ληβύεο θαη δεη κόληκα ζηελ Θεζζαινλίθε από 
ην 1982. Από ηόηε αζρνιείηαη κε ηελ θσηνγξαθία πνπ απνηέιεζε γη’ απηόλ, κέζν θαιιηηερληθήο έθθξαζεο θαη 
δεκηνπξγίαο. Γηδάζθεη θσηνγξαθία από ην 1991 σο ζήκεξα ζε ιέζρεο θαη κεηαιπθεηαθέο ζρνιέο.  
Από ην 1993 σο ην 1996 εμέδηδε ην "Γπάιηλν κάηη", ην αζπξόκαπξν θσηνγξαθηθό πεξηνδηθό,  πνπ 
δηαλέκνληαλ δσξεάλ ζηελ Θεζζαινλίθε θαη πξαγκαηνπνίεζε 20 ηεύρε. Από ην 1996 σο ζήκεξα εθδίδεη ην 
"Φσηνγξαθηθό Δίδσιν", ην κνλνζεκαηηθό θαιιηηερληθό θσηνγξαθηθό πεξηνδηθό, πνπ έρεη θηάζεη ζην 28

ν
 

ηεύρνο.  
Τν 1996 ίδξπζε καδί κε ηνπο καζεηέο ηνπ ηελ θσηνγξαθηθή ιέζρε "Φσηνπόξνη", ηνπ Πνιηηηζηηθνύ 
Οξγαληζκνύ ηνπ Γήκνπ Διεπζεξίνπ Κνξδειηνύ, όπνπ θάζε ρξόλν παξαδίδεη κηα ζεηξά βαζηθώλ καζεκάησλ, 
ελώ παξάιιεια ζπληνλίδεη ηηο ελέξγεηεο ηεο νκάδαο, πνπ απνηειεί κηα από ηηο πην δξαζηήξηεο νκάδεο ηεο 
Θεζζαινλίθεο. Με ηνπο Φσηνπόξνπο ζπληόληδε, επηκεινύληαλ θαη δηνξγάλσλε γηα ηέζζεξα ρξόληα έλα 
θεζηηβάι θσηνγξαθίαο ζηελ Θεζζαινλίθε, ην νπνίν από ην 2010 αλαπηύρζεθε ζε έλα κεγάιν θεζηηβάι 
θσηνγξαθίαο, κε όλνκα Contrast / Αληίζεζε, κε ζπκκεηνρέο από πνιιέο θσηνγξαθηθέο δπλάκεηο ηεο ρώξαο. 
Αζρνιήζεθε κε δηνξγαλώζεηο εθζέζεσλ, δηαιέμεσλ, παξνπζηάζεσλ θαη ζεκηλαξίσλ.  
Έγξαςε πιήζνο ζεκεηώζεσλ, δεκνζίεπζε ζεηξά άξζξσλ θαη παξνπζίαζε portfolios ζε πεξηνδηθά θαη ζην 
δηαδίθηπν.  
Έρεη γξάςεη έλα βηβιίν γηα ηελ ηερληθή ηεο θσηνγξαθίαο, ην νπνίν παξέρεηαη ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή 
κνξθή, πνπ αλαλεώλεηαη θαη αλαπηύζζεηαη θάζε ρξόλν. 
Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δώδεθα αηνκηθέο εθζέζεηο θαη ζπκκεηείρε ζε ηξηάληα έμη νκαδηθέο. 
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: 
www.photoeidolo.gr/TassosSchizas.html 
 
 
Αναστασία Μιταήλογλοσ  
«Σσνθέσεις σσν θέσεις»  
 
Σηε θσηνγξαθηθή αλαδήηεζε ε όςε θαη ε αηζζεηηθή ησλ θηηξίσλ απνηεινύλ πξόθιεζε θαη γίλνληαη αθνξκή 
γηα θαηλνύξηεο ηδέεο , νη νπνίεο κέζσ ηεο αθαίξεζεο, ηεο ζπγθεθξηκέλεο γσλίαο ιήςεο θαη ηνπ εθάζηνηε 
κνλαδηθνύ θσηηζκνύ, απνηππώλνληαη ζηε θσηνγξαθία. 
Η αξρηηεθηνληθή θόξκα πξνθαιεί ελδηαθέξνλ θαη απνπλέεη γνεηεία, πνπ εληζρύεηαη κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε 
ηνπ θσηνγξαθηθνύ θαθνύ.Η δπλακηθή πξννπηηθή – δεηνύκελν ζηελ αξρηηεθηνληθή θσηνγξαθία – 
δεκηνπξγείηαη από ηελ ζύγθιηζε ησλ γξακκώλ, ελώ νη ηνκέο ηνπο δηαρσξίδνπλ ην θάδξν ζε επηκέξνπο 
ελόηεηεο.Η θίλεζε πνπ δειώλεηαη κε ηηο θπξηέο θαη ηηο θνίιεο θόξκεο εκθαλίδεη κηα παηρληδηάξηθε δηάζεζε θαη 
πξνζθέξεη ράξε ζηε θσηνγξαθία. 
Έηζη ε αξρηθή ηδέα κεηαηξέπεηαη ζε ύιε, ε ύιε εκπλέεη κηα λέα ηδέα, θαηαιήγνληαο ην ίδην πιηθό λα 
κεηαβιεζεί ζε θάηη θαηλνύξην θαη δηαθνξεηηθό.   
 
Βιογραυικό Σημείωμα 
Η Αλαζηαζία Μηραήινγινπ γελλήζεθε ην 1964 ζηελ Άλσ Βξνληνύ, Σεξξώλ. Σε ειηθία ηεζζάξσλ ρξόλσλ 
πήγε ζηελ Γεξκαλία, επέζηξεςε ζηελ Διιάδα ην 1997 θαη από ην 2000 κέλεη κόληκα ζηελ Θεζζαινλίθε.  
Δίλαη θαζεγήηξηα γεξκαληθώλ.  
Αζρνιείηαη κε ηελ θσηνγξαθία ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα θαη είλαη κέινο ηεο θσηνγξαθηθήο νκάδαο 
«Φσηνπόξνη». Δίλαη ππεύζπλε δεκνζίσλ ζρέζεσλ, κεηαθξάζηξηα θαη αξζξνγξάθνο ζην πεξηνδηθό 
«Φσηνγξαθηθό Δίδσιν». 
Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη έμη αηνκηθέο εθζέζεηο  θαη ζπκκεηείρε ζε δεθανθηώ νκαδηθέο. 


