
 
 

 

 

 

 

 

 

Αλεξανδροφπολθ, 22 Μαΐου 2018 

 

Ζκκεςθ Φωτογραφίασ  

Η Κωνςταντινοφπολη των Jean Pascal Sebah & Polycarpe Joaillier (1890-1900) 

από τθν Τρικόγλειο Βιβλιοκικθ του Α.Π.Θ. 

 

Το Ιςτορικό Μουςείο Αλεξανδροφπολθσ ςε ςυνεργαςία με τθν Κεντρικι Βιβλιοκικθ 

& Κζντρο Πλθροφόρθςθσ του Α.Π.Θ., το Μουςείο Φωτογραφίασ Θεςςαλονίκθσ και 

τθν Αγιορειτικι Εςτία παρουςιάηουν τθν ζκκεςθ φωτογραφίασ με τίτλο «Η 

Κωνςταντινοφπολη των Jean Pascal Sebah & Polycarpe Joaillier (1890-1900) από 

την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του Α.Π.Θ.», θ οποία αναδεικνφει άγνωςτεσ και άκρωσ 

γοθτευτικζσ πτυχζσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ τθσ τελευταίασ δεκαετίασ του 19ου 

αιϊνα. Τα εγκαίνια τθσ ζκκεςθσ κα πραγματοποιθκοφν τθν Παραςκευή 25 Μαΐου 

 

 

 
  



 
 

 

2018 και ώρα 20:30 ςτο Ιςτορικό Μουςείο Αλεξανδροφπολθσ. 

Στθν ζκκεςθ παρουςιάηονται 50 φωτογραφίεσ των Jean Pascal Sebah (1872-1947) 

και Polycarpe Joaillier (1848-1904), οι οποίοι δθμιοφργθςαν το φωτογραφικό 

εργαςτιριο Sebah & Joaillier και αςχολικθκαν κυρίωσ με τθ φωτογράφιςθ τθσ 

Κωνςταντινοφπολθσ και τθσ Αιγφπτου. Σκοπόσ τθσ δουλειάσ τουσ, ιταν θ παραγωγι 

εντυπωςιακϊν φωτογραφικϊν λευκωμάτων, τα οποία προορίηονταν να πουλθκοφν 

ςε επιςκζπτεσ από τθ Δφςθ που γοθτεφονταν από το φυςικό περιβάλλον και τα 

μνθμεία του παρελκόντοσ, ωςτόςο, ςε κάποιεσ από τισ φωτογραφίεσ, εμφανίηονται 

δείγματα τθσ πρόκεςθσ των φωτογράφων για τθ δθμιουργία όχι μόνο 

ντοκουμζντων αλλά και ζργων τζχνθσ. Οι φωτογραφίεσ τθσ ζκκεςθσ προζρχονται 

από τθ Φωτοθήκη τησ Τρικογλείου Βιβλιοθήκησ. 

Στο κείμενο των επιμελθτϊν τθσ ζκκεςθσ διαβάηουμε ανάμεςα ςε άλλα: «Οι εικόνεσ 

με τα χαρακτηριςτικά τησ καρτ-ποςτάλ είναι ςυγχρόνωσ και απόπειρεσ διαχείριςησ 

του φωτόσ και τησ ςκιάσ ςτη ςφνθεςη. Είναι ηθογραφικζσ και εθνογραφικζσ, αλλά 

ταυτόχρονα η παρουςία τησ ανθρϊπινησ μορφήσ «καδράρεται» ς' ζνα μελαγχολικό, 

ςυμβολικό, ενίοτε ςουρεαλιςτικό, τοπίο, εικόνεσ δηλαδή τουριςτικζσ, αλλά με βαθιά 

εικαςτικό χαρακτήρα. Η διττή αυτή φφςη καθιςτά τισ εικόνεσ αυτζσ ξεχωριςτζσ 

ακόμη και ςήμερα, όχι μόνο ωσ ντοκουμζντα τησ εποχήσ και ωσ δείγματα τησ 

τεχνολογίασ τησ, αλλά και ωσ προςπάθειεσ τησ φωτογραφίασ του 19ου αιϊνα να 

ανυψωθεί ςτο επίπεδο των καλϊν τεχνϊν». 

Η ζκκεςθ πρωτοπαρουςιάςτθκε ςτθν Θεςςαλονίκθ ςτουσ εκκεςιακοφσ χϊρουσ τθσ 

Αγιορειτικισ Εςτίασ από τισ 25 Απριλίου ζωσ τισ 10 Ιουνίου 2017, ενϊ ακολοφκωσ 

ταξίδεψε ςτο Σιςμανόγλειο Μζγαρο τθσ Κωνςταντινοφπολθσ, όπου και 

παρουςιάςτθκε από τισ 7 Νοεμβρίου ζωσ τθν 1θ Δεκεμβρίου 2017 και εγκαινιάςτθκε 

από τθν Α.Θ.Π. τον Οικουμενικό Πατριάρχθ κ.κ. Βαρκολομαίο.  

Επιμελητέσ έκθεςησ: Θοδωρισ Μάρκογλου, Αντϊνθσ Σαραγιϊτθσ, Μαρία Φαρμάκθ 

Εγκαίνια: Παραςκευι 25 Μαΐου 2018 και ϊρα 20:30 

Διάρκεια έκθεςησ: 25 Μαΐου - 15 Ιουνίου 2018 

Ώρεσ λειτουργίασ: Τρίτθ ζωσ Σάββατο 10:30- 14:30 

Τηλέφωνο επικοινωνίασ: 2551028926 


