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Εργαστήριο Φωτογραφίας για τον Μινιµαλισµό 
 
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τη συµπλήρωση δέκα χρόνων από την ίδρυση του, 
το Σωµατείο για την Καλλιτεχνική Φωτογραφία «Φωτοδός» διοργανώνει 
δηµιουργικό σεµινάριο / εργαστήριο φωτογραφίας µε θέµα τον Μινιµαλισµό, που θα 
πραγµατοποιηθεί από τον δάσκαλο φωτογραφίας Τάσο Σχίζα σε τρία στάδια από τις 
24 µέχρι τις 27 Ιουνίου 2011 στο Πολυδύναµο ∆ηµοτικό Κέντρο ∆ήµου Λευκωσίας 
(Παλιά Αγορά Παλλουριώτισσας). 

 
Πέρα από τη γνωριµία µε ένα από τα κινήµατα τέχνης του 20ου αιώνα, βασικός 
στόχος του εργαστηρίου είναι η εστίαση του φωτογράφου στην παραγωγή έργων, τα 
οποία θα έχουν εσωτερική συνάφεια και χαρακτήρα και θα αποτελούν ως σύνολο µια 
φωτογραφική πρόταση, µε απώτερο στόχο την απόκτηση προσωπικής έκφρασης. 
 
Το εργαστήριο θα εκτελεστεί σε τρία στάδια ως ακολούθως: 
 

- ∆ιάλεξη  Παρασκευή 24 Ιουνίου, 17.30-20.00. 
Το κίνηµα του Μινιµαλισµού, αντιπροσωπευτικοί καλλιτέχνες σε διάφορες 
µορφές τέχνης και έργα τους. Εστίαση στην τέχνη της φωτογραφίας, 
παρουσίαση φωτογράφων, µεθόδων και τεχνικών. 
 
-Φωτογράφηση  Σάββατο 25 και Κυριακή 26 Ιουνίου.  
Ο χρόνος διατίθεται στους συµµετέχοντες για να φωτογραφίσουν είτε σε 
οµάδες είτε ατοµικά, σε χώρους που θα επιλέξουν οι ίδιοι, µε στόχο να 
δηµιουργήσει ο καθένας ένα µικρό portfolio τουλάχιστον 5-10 φωτογραφιών 
µε στοιχεία µινιµαλισµού. 
 
-Portfolio Review  ∆ευτέρα 27 Ιουνίου, 18.00-21.00 
Προβολή των φωτογραφιών που θα προκύψουν από τη φωτογράφηση το 
Σαββατοκύριακο, σχολιασµός µε την επιδίωξη ο κάθε συµµετέχων να βρει το 
δρόµο που πρέπει να ακολουθήσει, για να αναπτύξει µια ολοκληρωµένη 
δουλειά που να τον εκφράζει και να συµβαδίζει µε τις µινιµαλιστικές θέσεις. 
 

Μετά το εργαστήριο, µπορούν όσοι από τους συµµετέχοντες το επιθυµούν να 
συνεχίσουν τη φωτογράφηση  µέχρι το φθινόπωρο, µε βάση την πορεία που θα 
επιλέξει ο κάθε φωτογράφος ως αποτέλεσµα του Portfolio Review, µε στόχο τη 
διοργάνωση έκθεσης στις αρχές του 2012. Την επιµέλεια της έκθεσης θα αναλάβει ο 
Τάσος Σχίζας. 

 
Το εργαστήριο είναι επιχορηγηµένο. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος θα 
καταβάλουν δικαίωµα συµµετοχής 20 ευρώ. Στους συµµετέχοντες θα εκδοθούν 
πιστοποιητικά παρακολούθησης και συµµετοχής στο εργαστήριο.  



Για δηλώσεις συµµετοχής στείλτε µήνυµα στο info@fotodos.org αναφέροντας όνοµα, 
αριθµό τηλεφώνου και e-mail ή τηλεφωνήστε στο 99359712 ή 99610424 
 
 
Το εργαστήριο πραγµατοποιείται µε τη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισµού και του ∆ήµου Λευκωσίας. 
 
 
 
Έκθεση Φωτογραφίας 
 
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα λειτουργεί έκθεση φωτογραφίας του Τάσου 
Σχίζα και της Αναστασίας Μιχαήλογλου στον εκθεσιακό χώρο του Πολυδύναµου 
∆ηµοτικού Κέντρου. Η έκθεση θα ανοίξει την Παρασκευή 24 Ιουνίου η ώρα 20.30, 
µετά την λήξη του πρώτου µέρους του εργαστηρίου.  
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