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Αθήνα,	2-3-17	

	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ	

Σεμινάριο	Φωτογραφίας	και	Κινηματογράφου	
από	τον	Πλάτωνα	Ριβέλλη	

«Η	Ιερότητα	ως	περιεχόμενο		
της	φωτογραφίας	και	του	κινηματογράφου»	

Οργάνωση		
Ευρωπαϊκό	Πολιτιστικό	Κέντρο	Δελφών	

σε	συνεργασία	με	τον	Φωτογραφικό	Κύκλο	

Το	Ευρωπαϊκό	Κέντρο	Δελφών,	σε	συνεργασία	με	τον	Φωτογραφικό	Κύκλο,	οργανώνει	στους	Δελφούς	
από	 την	 Παρασκευή	 26	 έως	 και	 τη	 Δευτέρα	 29	 ΜαΪου	 2017	 σεμινάριο	 με	 θέμα	 «Η	 Ιερότητα	 ως		
περιεχόμενο	της	φωτογραφίας	και	του	κινηματογράφου»	

Στο	σεμινάριο,	που	θα	έχει	συνολική	διάρκεια	12	ώρες	(17.00-20.00	κάθε	μέρα)	θα	διδάξει	ο	Πλάτων	
Ριβέλλης.	

Ο	 Πλάτων	 Ριβέλλης	 θα	 αναλύσει	 τον	 τρόπο,	 με	 τον	 οποίο	 μια	 μεταφυσική	 διάσταση,	 όπως	 εν	
προκειμένω	 η	 έννοια	 της	 Ιερότητας,	 όπως	 αυτή	 εκφράζεται	 μέσα	 από	 την	 τελετουργία	 ή	 την	 πίστη,	
μετατρέπεται	σε	καλλιτεχνικό	περιεχόμενο	και	καταλήγει	σε	μια	συγκεκριμένη	καλλιτεχνική	πρόταση.	
Μέσα	από	παραδείγματα	και	από	 τις	δύο	 τέχνες	θα	αναδειχθεί	η	 ιδιαιτερότητα	 της	 καθεμιάς	 και	θα	
προκύψουν	 οι	 ομοιότητες	 και	 οι	 διαφορές	 τους	 σε	 σχέση	 πάντα	 με	 την	 προσωπικότητα	 κάθε	
δημιουργού,	 ενώ	 παράλληλα	 θα	 δοθεί	 η	 δυνατότητα	 γνωριμίας	 με	 το	 έργο	 μερικών	 μεγάλων	
σκηνοθετών	και	φωτογράφων.	

Κατά	 το	 τετραήμερο	 του	 σεμιναρίου	 (26-29/05/2017)	 οι	 συμμετέχοντες	 θα	 έχουν	 τη	 δυνατότητα,	 τις	
πρωινές	 ώρες,	 να	 φωτογραφίζουν	 διάφορα	 θέματα	 που	 θα	 έχουν	 επιλέξει	 με	 την	 ελπίδα	 να	
προσεγγίσουν	και	να	αποδώσουν	μια	δική	τους	«μεταφυσική»	διάσταση	που	θα	επιχειρεί	να	υπερβεί	
τη	 ρεαλιστική	 φωτογραφική	 περιγραφή.	 Τα	 θέματα	 αυτά	 μπορεί	 να	 είναι	 αρχαιότητες,	 φύση,	



αντικείμενα,	 ακόμα	 και	 άνθρωποι,	 οι	 οποίοι	 όμως	 θα	 έχουν	 δώσει	 γραπτή	 συγκατάθεση	 στη	
φωτογράφισή	τους.		
Στη	διάρκεια	 του	σεμιναρίου	και	εφόσον	υπάρξει	 χρόνος	μπορεί	 να	γίνει	μια	σύντομη	κριτική	αυτών	
των	 φωτογραφιών	 για	 να	 δοθούν	 πιο	 συγκεκριμένες	 κατευθύνσεις.	 Αλλά	 η	 ουσιαστική	 κριτική	 και	
επιλογή	θα	γίνει	μετά	την	ολοκλήρωση	του	σεμιναρίου	μέσω	ανταλλαγής	mail.		
Εφόσον	 ο	 Πλάτων	 Ριβέλλης	 κρίνει	 ότι	 έχει	 υπάρξει	 μια	 σοβαρή	 σε	 αριθμό	 και	 ποιότητα	 παραγωγή	
φωτογραφικού	 έργου	 κατά	 τη	 διάρκεια	 του	 σεμιναρίου,	 θα	 διοργανωθεί	 το	 φθινόπωρο	 μια	 έκθεση	
φωτογραφίας	στις	 εγκαταστάσεις	 του	Ευρωπαϊκού	Πολιτιστικού	Κέντρου	στους	Δελφούς	με	δική	 του	
επιμέλεια.	

Γ.	Κόστος	και	διαμονή	

Το	ποσό	εγγραφής		για	την	παρακολούθηση	του	τετραήμερου	σεμιναρίου	ορίζεται	στα		€	80,00.	
Παρέχεται	η	δυνατότητα	καταβολής	του	μισού	από	το	ανωτέρω	ποσό	(	δηλ.	€	40,00)	σε	όσους	εκ	των	
ενδιαφερομένων	δηλώσουν	εκ	των	προτέρων	ότι	θα	παρακολουθήσουν	μόνο	το	διήμερο	Σάββατο	27	-
Κυριακή	28	ΜαΪου.		
Οι	 συμμετέχοντες	 στο	 σεμινάριο	 (καθώς	 και	 τυχόν	 συνοδοί	 τους)	 μπορούν,	 εάν	 το	 επιθυμούν,	 να	
διαμείνουν	στον	Ξενώνα	του	Ευρωπαϊκού	Πολιτιστικού	Κέντρου	Δελφών.	
Το	 κόστος	 διαμονής	 με	 ημιδιατροφή	 (τέσσερις	 διανυκτερεύσεις	 σε	 δίκλινο	 δωμάτιο	 με	 πρωινό	 και		
τέσσερα	συνολικά	γεύματα)	είναι	€	120,00.	 	Οποιος	παρακολουθήσει	μόνον	το	διήμερο	Σαββάτου	και	
Κυριακής	θα	καταβάλει	το	μισό	του	ανωτέρω	ποσού	(€	60,00).			
Η	δυνατότητα	διανυκτέρευσης	σε	μονόκλινο	δωμάτιο	(με	περιορισμένο	αριθμό	παρεχομένων	
δωματίων	)		ισχύει	μόνο	για	το	πλήρες	πρόγραμμα	(26-29	ΜαΪου)	και	η	χρέωση	είναι	€		200,00.		

Επισυνάπτεται	δήλωση	συμμετοχής	στο	σεμινάριο,	η	οποία	πρέπει	να	αποσταλεί	συμπληρωμένη	ως	
τις	10	Απριλίου	2017		στην	ηλεκτρονική	διεύθυνση	του	Κέντρου	Δελφών	(conferences2@eccd.gr).	
Οι	ενδιαφερόμενοι		θα	δηλώσουν	επίσης,	εάν	επιθυμούν,	να	αποδεχτούν	την	προσφορά	διαμονής	στον	
Ξενώνα	του	Κέντρου	Δελφών,	της	οποίας	μπορούν	να	επωφεληθούν	και	οι	συνοδοί	τους.		

Θα	 τηρηθεί	 σειρά	 προτεραιότητας	 τόσο	 για	 τη	 συμμετοχή	 όσο	 και	 τη	 διαμονή.	 Θα	 προτιμηθούν	 οι	
δηλώσεις	συμμετοχής	που	θα	αφορούν	στο	σύνολο	του	προγράμματος		των	τεσσάρων	ημερών.	

	Οι	ενδιαφερόμενοι	θα	ενημερωθούν	εγκαίρως	εάν	η	αίτησή	τους	έγινε	αποδεκτή	 	και	θα	κληθούν	να	
καταθέσουν	προκαταβολή	€	40,00	για	εγγραφή	στο	πλήρες	πρόγραμμα	του	σεμιναρίου	(ή	€	20,00	για	
παρακολούθηση	μόνο	το	Σαββατοκύριακο)	σε	τραπεζικό	λογαριασμό	του	Κέντρου	Δελφών	που	θα	τους	
υποδειχθεί.	Η	προκαταβολή	για		διαμονή	στον	Ξενώνα	είναι	το	50%	του	συνολικού	ποσού	
Σε	περίπτωση	ακύρωσης	η	προκαταβολή	δεν	επιστρέφεται.	
		

Πληροφορίες:	
Ευρωπαϊκό	Πολιτιστικό	Κέντρο	Δελφών	
Φρυνίχου	9,	10558	Αθήνα	
Τηλ.	(+30)	210	3312781	(	10.00-15.00)	
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Διδασκαλία-εποπτεία		
ΠΛΑΤΩΝ	ΡΙΒΕΛΛΗΣ	

ΔΕΛΤΙΟ	ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ	 	
ΑΠΟΣΤΟΛΗ	ΕΩΣ	10	ΑΠΡΙΛΙΟΥ	2017		
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Α)			Παρασκευή	26	έως	και	Δευτέρα	29	ΜαΪου	2017			

Β)				Σάββατο	27	και	Κυριακή	28	ΜαΪου	2016		

ΔΙΑΜΟΝΗ	ΣΤΟΝ	ΞΕΝΩΝΑ		

ΝΑΙ																

-ΑΦΙΞΗ		26/05	-	ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	29/05																				ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ												ΔΙΚΛΙΝΟ						

-ΑΦΙΞΗ		27/05	-	ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ	28/05	(ΜΟΝΟ	ΔΙΚΛΙΝΑ	ΔΩΜΑΤΙΑ)																																													

ΟΧΙ		

ΟΝΟΜΑ	ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΥ	(εάν	το	γνωρίζετε)	…………..………………………………………………….


