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Δγθαίληα έθζεζεο θσηνγξαθίαο ηεο Μαξηάλζεο Ναζηνπνύινπ ζην 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Καξδίηζαο. 

 

Ζ ΛΓ΄ ΔΠΚΑ ζαο πξνζθαιεί ηελ Παξαζθεπή 14 Ηνπλίνπ 2013 θαη ώξα 21:30 ζην 

Αξραηνινγηθό Μνπζείν Καξδίηζαο, ζηα εγθαίληα ηεο έθζεζεο θσηνγξαθίαο ηεο 

Μαξηάλζεο Ναζηνπνύινπ κε ηίηιν «ΗΡΗΓΗΕΟΤΔ ΚΟΡΔ – ΠΟΡΣΡΔΣΑ 

ΓΤΝΑΗΚΩΝ».  

«Μάηηα... Βιέκκαηα πνπ κε ζπλαληνύλ, πνπ κε αθήλνπλ λα θηάζσ ζηελ θαξδηά 

ηνπο, λα θιέςσ ιίγν από ην ζπλαίζζεκά ηνπο, λα ην αηρκαισηίζσ, λα ην θάλσ δηθό κνπ. 

Βιέκκαηα πνπ κνπ επηηξέπνπλ λα ραζώ ζηηο ζθέςεηο ηνπο, λα ηηο αθνπγθξαζηώ, λα ηηο 

ληώζσ, λα ηηο ραξάμσ ζην κπαιό κνπ. 

Κη έπεηηα... έλα βιέκκα δηθό κνπ, έλα «θιηθ», έλα θιάζκα ηνπ δεπηεξνιέπηνπ θαη ηα 

βιέκκαηα απηά γίλνληαη νηθεία… παξόληα. 

Ο ρξόλνο ιίγνο. Κάζε θνξά κία αίζζεζε, κία εηθόλα, δύν ιάκςεηο, πνιιά ρξώκαηα. 

Τίπνηα άιιν δελ έρεη ζεκαζία. Μόλε κνπ έλλνηα απηέο νη θόξεο… Οη ηξηδίδνπζεο θόξεο». 

 

Ζ Μαξηάλζε Ναζηνπνύινπ γελλήζεθε θαη κεγάισζε ζηελ πόιε ηεο Καξδίηζαο. 

Πήξε ηα πξώηα καζήκαηα θσηνγξαθίαο ζην Πνιπθιαδηθό Λύθεην, απ’ όπνπ θαη 

απνθνίηεζε. Παξόιν πνπ εηζήρζε ζην Σκήκα Πνιηηηθώλ Γνκηθώλ Έξγσλ ηνπ ΣΔΗ 

Πεηξαηά, ε αγάπε ηεο γηα ηε θσηνγξαθία ηελ νδήγεζε ζηε ρνιή Φσηνγξαθίαο "Focus" 

ζηελ Αζήλα. Αθνύ παξαθνινύζεζε ηξηεηή θύθιν ζπνπδώλ απνθνίηεζε κε εηδίθεπζε ζην 

ξεπνξηάδ θαη ην video art. Ακέζσο κεηά θαη ελώ εξγαδόηαλ ζε θσηνγξαθηθό studio ζηε 

Λάξηζα, ηαπηόρξνλα παξέδηδε καζήκαηα θσηνγξαθίαο ζην Κνιέγην «North European 

Studies» θαη αθνινπζνύζε ζπνπδέο Δπξσπατθνύ Πνιηηηζκνύ ζην Διιεληθό Αλνηθηό 

Παλεπηζηήκην. Δπηζηξέθνληαο ζηελ Καξδίηζα, δίδαμε θσηνγξαθία ζηε ΝΔΛΔ νθάδσλ 

θαη ζπλέρηζε ζπνπδέο ζηελ ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο ζην Γεκόζην ΗΔΚ Βόινπ. Ζ αγάπε 

ηεο γηα ηελ θσηνγξαθία θαη ε αλάγθε ηεο λα απνηππώζεη ηελ ηδηαηηεξόηεηα ηεο θάζε 
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ζηηγκήο ηελ νδήγεζαλ ζηε δεκηνπξγία θσηνγξαθηθνύ studio ζηελ Καξδίηζα. Δηδηθεύεηαη 

ζην πνξηξέην, ηε δηαθεκηζηηθή θσηνγξαθία, θαζώο θαη ηε θσηνγξαθία γάκνπ θαη 

θνηλσληθώλ εθδειώζεσλ. Γη’ απηήλ είλαη απαίηεζε ε ζπλερήο επηκόξθσζε θαη εμέιημε, 

αιιά θαη πξόθιεζε λα πεηξακαηίδεηαη παληξεύνληαο ηελ ηέρλε ηεο θσηνγξαθίαο κε ηελ 

επεμεξγαζία ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο. 

 

Σελ θαιιηηερληθή επηκέιεηα ηεο έλαξμεο έρεη αλαιάβεη ην «ηέρλεο παίδεπζηο»-

Θεαηξηθό Δξγαζηήξην Καξδίηζαο, ελώ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεο ε έθζεζε 

αξραηνηήησλ ηνπ Μνπζείνπ ζα παξακείλεη αλνηθηή γηα ην θνηλό. 

 

Ζ έθζεζε θσηνγξαθίαο ζα δηαξθέζεη από ηηο 14 Ηνπλίνπ έσο θαη ηηο 14 Ηνπιίνπ 

2013 θαη ζα είλαη επηζθέςηκε θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Μνπζείνπ (ηει. 

24410.25219). 

 

                                                                                            Με εθηίκεζε, 

                                                                                    Ζ Πξντζηακέλε ηεο Δθνξείαο 

                                                                                  Μαξία Βατνπνύινπ 


