
Πέτρος Ευσταθιάδης

“PRISON”

Aτοµική έκθεση στα πλαίσια του Athens Photo Festival 2015

Εγκαίνια: Πέµπτη, 18 Ιουνίου στις 8µ.µ.

Διάρκεια: 18.06.15 - 31.07.15

 Στο πλαίσιο του παράλληλου προγράµµατος του Athens Photo Festival 2015 
η γκαλερί CAN παρουσιάζει την πρώτη ατοµική έκθεση του Πέτρου Ευσταθιάδη µε 
τον τίτλο "Prison".

 Γεµάτες κλισέ και ωστόσο στηµένες έτσι ώστε να ανατρέπουν τα γνωστά 
πολιτιστικά και κοινωνικά στερεότυπα, οι φωτογραφίες του Ευσταθιάδη είναι 
απλοϊκές ως προς το στήσιµο της κάµερας και το σηµείο λήψης και ταυτόχρονα 
πολυσύνθετες στη δοµή και τη σύνθεσή τους. Συλλέγοντας υλικά από γείτονες και 
γνωστούς, αντικείµενα σε χρήση και άλλα παρατηµένα και ξεχασµένα από τον 
χρόνο, ο καλλιτέχνης συνθέτει σουρεαλιστικά και συχνά άκρως µπανάλ σκηνικά τα 
οποία µε έναν ιδιαίτερα ποιητικό τρόπο µας µεταφέρουν εικόνες γεµάτες 
πληροφορία και συναίσθηµα. Πρότυπες κατασκευές που περισσότερο υπονοούν παρά 
εικονογραφούν τα θέµατα που περιγράφουν οι τίτλοι τους, διακριτικά 
ελλειπτικές ως προς το νόηµά τους, αποτυπώνουν µια σειρά από ευφάνταστα 
σενάρια µε backdrop ένα τµήµα της αγροτικής Ελλάδας που χαρακτηρίζεται από 
ένα ιδιαίτερο "Βαλκανικό" φως.

 Ο Ευσταθιάδης είναι µία πραγµατικά µοναδική περίπτωση φωτογράφου, το 
εικαστικό έργο του οποίου ξεκινάει τη στιγµή ακριβώς που αποφασίζει να 
γυρίσει στον τόπο καταγωγής του, ένα µικρό χωριό της Κεντρικής Μακεδονίας, το 
Λιπαρό Πέλλας και να το µετατρέψει στο φυσικό του στούντιο. Το ίδιο το χωριό 
το οποίο αποτυπώνεται σιγά σιγά στο παρασκήνιο των φωτογραφιών του δεν κρύβει 
κανένα φυσικό αξιοθέατο, ούτε χαρακτηρίζεται από κάποια ιδιαίτερη 
αρχιτεκτονική, κάποιο ξεχωριστό γραφικό σηµείο ή κάτι παρόµοιο. Αντιθέτως, 
είναι κάτι σαν κενός καµβάς για τον καλλιτέχνη ο οποίος το χρησιµοποιεί για 
να στήσει εκεί τις ιδιότυπες κατασκευές του. Εικόνες αφηγηµατικές, οικίες 
αλλά και κάπως αλλόκοτες, µας θυµίζουν την υπόµνηση του Emerson που έλεγε πως 
“παρότι ταξιδεύουµε σε ολόκληρο τον κόσµο για να ανακαλύψουµε το ωραίο, 
πρέπει να το κουβαλάµε µαζί µας, ειδάλλως δεν το βρίσκουµε ποτέ”.

 
 Bio. Ο Πέτρος Ευσταθιάδης γεννήθηκε το 1980 στο Λιπαρό και σπούδασε 
φωτογραφία στο Πανεπιστήµιο του Farnham στο Surrey της Αγγλίας. To 2008 
πραγµατοποίησε την πρώτη του ατοµική έκθεση στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών µε 
τίτλο “Silent Village”. Το 2009 συµµετείχε στην έκθεση “Realities and 
Plausibilities” σε επιµέλεια της Αλεξάνδρας Μοσχόβη στη γκαλερί Xippas. 
Έκτοτε έχει συµµετάσχει σε διάφορες ατοµικές και οµαδικές εκθέσεις στο 
Μουσείο Serlachius στη Φινλανδία, στη γκαλερί Ego στη Βαρκελώνη, στο φεστιβάλ 
FORMAT στη Βρετανία, στο Σπίτι της Κύπρου και στην Ταινιοθήκη της Ελλάδας 
στην Αθήνα κ.α. Το 2013 κέρδισε το πρώτο βραβείο φωτογραφίας στο διεθνές 
φεστιβάλ Hyeres στη Γαλλία. Από το 2009 συνεργάζεται µε διάφορα περιοδικά και 
εφηµερίδες όπως το Wallpaper, Monocle, Le Monde, Liberation, Financial Times 
και από το 2013 παραδίδει workshops και διαλέξεις πάνω στη φωτογραφία στη 
Σχολή Εφαρµοσµένων Τεχνών (CEPV) στο Vevey και στο Πανεπιστήµιο ZHdK στη 
Ζυρίχη.
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