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“Έτσι, για μένα, η φωτογραφία είναι αυτή η κουκίδα που συνδέει 
το τι είναι βαθιά μέσα μας και δεν μπορούμε να καταλάβουμε 

ή να περιγράψουμε, με τον έξω κόσμο. Μια σύνδεση που 
ξεπερνά οτιδήποτε και αν μπει μπροστά της σαν εμπόδιο. Μια 
σύνδεση που κινείται ελεύθερα στο χωροχρόνο με απρόβλεπτο, 

μυστηριώδη και μη γραμμικό τρόπο. Μια σύνδεση ανάμεσα στην 
Αγάπη και το Θάνατο.”

-Η.Γ.

“For me, photography is the missing dot that connects what is deep inside us and 
we cannot understand or describe, with the world. A connection that transcends 
and moves through spactime, in unpredictable, mysterious and non-linear ways. 
A link between reality and love. I believe we take pictures because our inner self  
wants to reconnect with the cosmos.We want to feel close to people,  places, ob-

jects and as the time goes by, we recognise in them a part of  ourselves. With pho-
tography, we reveal ourselves to the unknown, while preserving a link to the real. 

During the time that we are going to spent together we will put form and tech-
nique aside and we will dive deep inside in your work to see what’s already there 

and what’s missing. We will talk about the importance of  taking risks, making mis-
takes and getting to know ourselves better. “

Το φωτογραφικό workshop 

“INTUITION”

είναι ένα εντατικό workshop 3 ημερών
 με τον φωτογράφο Ηλία Γεωργιάδη, το οποίο επικεντρώνεται στην 
καθοδήγηση των συμμετεχόντων προς  την ανάδειξη της μοναδικής 
μορφής που μπορεί να έχει η οπτική μας γλώσσα και η έκφραση μας, 
αναζητώντας μια φωτογραφία που δεν έχει σχέση με τo μέσο, ή με 

κάποιο στυλ, αλλά μια φωτογραφία ως μια αποκάλυψη για το τι σημαίνει 
να είσαι ζωντανός.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης ξεκίνησε να φωτογραφίζει στην ηλικία των 19. 
Από το 2011, ανέπτυξε μια προσέγγιση με ιδιαίτερη έμφαση στην 
περιθωριακή νυχτερινή ζωή σε μικρές πόλεις και μικρές κοινωνίες. 

Έπειτα άρχισε να ταξιδεύει έντονα στην Ελλάδα, εστιάζοντας 
περισσότερο στο αστικό και φυσικό περιβάλλον. Κάποια χρόνια 

αργότερα, ξεκίνησε να ερευνά ζητήματα σχετικά με το προσωπικό 
ντοκουμέντο, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τα ψυχοκοινωνικά 
περιβάλλοντα. Η πρώτη του δουλειά με τίτλο Over|State έχει 

προβληθεί σε travelling shows και φεστιβάλ ανά τον κόσμο, σε ατομικές 
και ομαδικές εκθέσεις και έχει παρουσιαστεί σε ψηφιακά και έντυπα 

περιοδικά.

Ilias:

 To Over|State είναι μια σειρά που μυστηριωδώς και σχεδόν αυτόματα σε μαγνητίζει. Οι σκοτεινές αυτές 
εικόνες, -όπου το λευκό, σε αντίθεση με το βαθύ μαύρο, έρχεται για να μας ταρακουνήσει- είναι σαν να 
απεικονίζουν χαρακτήρες φαντάσματα. Στο επίκεντρο των φωτογραφιών οι ανώνυμες αυτές σιλουέτες 
επιπλέουν σε ένα ανησυχητικό κόσμο με θολά περιγράμματα, σαν να προέρχονται από μια αφηρημένη 

πραγματικότητα. Κάτι περίεργο αναδύεται που θυμίζει μοναξιά. Είναι η μοναξιά εκείνη που νιώθει κάποιος 
όντας φυλακισμένος σε μια σκοτεινή πραγματικότητα; Στο Over|State o Γεωργιάδης χρησιμοποιεί τη 

φωτογραφία για να φτάσει στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης, εκεί όπου γεννιούνται το σκοτάδι και το 
φως, εκεί όπου γεννιούνται -αλλά και πεθαίνουν- η μοναξιά και ο εθισμός.

Laure Etienne - Polka Magazine



Στόχος του workshop είναι να ωθήσει τους συμμετέχοντες στην προσέγγιση κι 
εξερεύνηση των προσωπικών τους ορίων και τυχαιοτήτων μέσω της φωτογραφίας.

Οι συμμετέχοντες, σε συνεργασία με τον Ηλία Γεωργιάδη, θα δημιουργήσουν μια 
ομάδα στην οποία ο καθένας θα είναι ελεύθερος να μοιραστεί μέσω της δουλειάς 

του(αλλά και μέσω προσωπικών βιωμάτων και ιστοριών) τους φόβους, τις ανησυχίες 
και τους προβληματισμούς σχετικά με την προσωπική φωτογραφική αφήγηση που 

ακολουθεί(και τα όρια αυτής) και αυτό θα λειτουργήσει ως βάση  έτσι ώστε μετά το 
πέρας του workshop όλοι οι συμμετέχοντες να έχουν πλησιάσει ακόμα περισσότερο 

την πραγματικά προσωπική οπτική τους γλώσσα.

 Ο Ηλίας θα χρησιμοποιήσει επίσης το δικό του έργο και
 την μέθοδο εργασίας του σαν οδηγό για την ομάδα, έτσι ώστε ο καθένας να μπορέσει 

να αναπτύξει τη δική του μοναδική μέθοδο εργασίας.

Οι παραπάνω στόχοι που θέτει το workshop θα επιτευχθούν μέσω:
- Της κατανόησης του ρόλου που έχουν στην φωτογραφία τα

συναισθήματα που βιώνουμε κάθε φορά που μοιραζόμαστε ένα κομμάτι
του εαυτού μας μέσω μιας δουλειάς ή ενός πρότζεκτ(παραδείγματα-ανάλυση και 

σχολιασμός της μεθόδου εργασίας του κάθε συμμετέχοντα).
- Της αναζήτησης των προσωπικών ορίων σε αυτό που κάνουμε, αν

υπάρχουν, και τι σημαίνει το να τα ξεπεράσουμε για την πορεία και την εξέλιξη της 
δουλειάς μας στο μέλλον.

-Του editing.
-Του brainstorming.

-Την κριτική σε άλλους φωτογράφους.
-Της παρακολούθησης και κριτικής των εργασιών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο 

από τον Η. Γεωργιάδη.
-Της δημιουργίας και από κοινού συγκρότησης ενός επιλεγμένου σώματος δουλειάς 

στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος.

Επίσης, συζητώντας πάνω στην προσέγγιση που ακολουθεί κάποιος στο
edit, καθώς και κατά την διάρκεια του shooting οι συμμετέχοντες θα

έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ένα καθαρά προσωπικό είδος
προσέγγισης των θεμάτων τους που θα έχει ως βάση τα συναισθήματα
τους, την ασφάλεια που νιώθουν (ή όχι), τα ρίσκα που παίρνουν καθώς

και την ικανότητα να πλησιάζουμε ένα θέμα λειτουργώντας σχεδόν
«ενστικτωδώς» και χωρίς να έχουμε πλήρη συνείδηση του τι κάνουμε και πως.

Αναλυτικό Πρόγραμμα:

1η μέρα

-Γνωριμία
-Παρουσίαση του φωτογραφικού έργου και της μεθόδου εργασίας του Η. Γεωργιάδη.

-Σε αυτό το σημείο γίνεται συζήτηση στην ομάδα καλύπτοντας θέματα όπως:
Προσωπικό φως και σκοτάδι.

Το κείμενο ως εικόνα, πληροφορία και αφηγηματικό εργαλείο.
Δημιουργία μιας “Meta/Post” ατμόσφαιρας στην φωτογραφία.

Το φωτογραφικό slideshow.
Φωτογραφίζοντας το όριο, προσεγγίζοντας το προσωπικό και κοινωνικό περιθώριο.

Οπτικοποιώντας την ένταση.
Ο “σπασμοδικός” και ενστικτώδης τρόπος εργασίας.

Τι είναι αυτό που μας κάνει να φωτογραφίζουμε.
Επικοινωνία με την αυτοβιογραφία - το βίωμα.

2η μέρα
+

3η μέρα

Γίνεται η εκκίνηση της διαδικασίας παρουσίασης των συμμετεχόντων.  Σε αυτό το στάδιο 
το κάθε μέλος της ομάδας παρουσιάζει την δουλειά του και μοιράζεται την ιστορία του. 

Έπειτα ακολουθεί η διαδικασία ανάγνωσης, ανάλυσης και σχολιασμού της δουλειάς και της 
μεθόδου εργασίας απο τον Η. Γεωργιάδη και από την ομάδα(συμμετέχοντες) του workshop. 
Εκτός απο τις μεθόδους επίτευξης των στόχων του workshop που αναφέρθηκαν παραπάνω 
για τον κάθε συμμετέχοντα, σε αυτό το σημείο προτείνεται συμμετοχή και της ομάδας ως 

σύνολο στην διαδικασία ανάγνωσης, ανάλυσης και σχολιασμού της κάθε δουλειάς που 
παρουσιάζεται. Η ομάδα ως σύνολο, υπό την καθοδήγηση του Η. Γεωργιάδη ενθαρρύνεται 

να είναι ενεργή σε κάθε παρουσίαση που γίνεται. Έτσι, γίνεται γενικά πιο αντιληπτό και 
λειτουργεί εκπαιδευτικά(αλλά και εσωτερικά) η αναζήτηση για το τι χρειάζεται ο καθένας 

για να έρθει πιο κοντά στο να βρεί την δική του φωνή στη φωτογραφία.

Το εργαστήριο θα είναι το έναυσμα για την παραγωγή υλικού από τον κάθε συμμετέχοντα 
με στόχο την ομαδική έκθεση των συμμετεχόντων το Σεπτέμβρη 2018. Την επιμέλεια και το 
σχεδιασμό της έκθεσης θα έχει ο Ηλίας Γεωργιάδης. Πρόθεση της ΦΕΚ-Τμήμα Πάφου είναι 

να εκδοθεί και σχετικός κατάλογος με τα έργα των συμμετεχόντων.
ετεχόντων.



Links:

http://www.iliasgeorgiadis.com
https://phmuseum.com/news/over-state
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