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Το Κζντρο Φωτογραφίασ 6x6 παρουςιάηει τθν ζκκεςθ φωτογραφίασ του Γάλλου
φωτογράφου Jean-Marc Caracci με τίτλο Homo Urbanus Europeanus.
Οι φωτογραφίεσ τθσ ζκκεςθσ με τον γενικό τίτλο “Homo Urbanus Europeanus”, ζχουν
παρουςιαςτεί ςε 29 εκκζςεισ ςε 22 χϊρεσ, ςτθν Ευρϊπθ και τον κόςμο. Η ζκκεςθ
παρουςιάςτθκε για πρϊτθ φορά ςτθν Κφπρο ςτο πλαίςιο τθσ Πολιτιςτικισ Πρωτεφουςασ τθσ
Ευρϊπθσ Πάφοσ 2017, και μεταφζρεται τϊρα ςτθ Λεμεςό.
Ο Jean-Marc Caracci ταξίδεψε ςε 39 ευρωπαϊκζσ πρωτεφουςεσ (ανάμεςά τουσ και ςτθ
Λευκωςία το 2015), για να φωτογραφίςει τον "άνκρωπο μζςα ςτο αςτικό του περιβάλλον". Η
κάκε φωτογραφία τθσ ςειράσ “Homo Urbanus Europeanus”, με τθν ακρίβεια ςτο κάδρο και
τθν εξαίρετθ αιςκθτικι τθσ, είναι ζνασ φμνοσ προσ τον Πολίτθ.
"Κακώσ φωτογραφίηω μια πόλθ, βλζπω τον εαυτό μου ωσ ιδιωτικό ντετζκτιβ, που διερευνά
τθν πορεία τθσ ανκρωπότθτασ, ςαν βιολόγοσ που εξετάηει τισ κινιςεισ μζςα ςτο κφτταρο. "
- Jean-Marc Caracci

Σχετικά με τον φωτογράφο
Ο Jean-Marc Caracci γεννικθκε ςτθν Τθνυςία και κατάγεται από τθ Σικελία. Από τθν παιδικι
του θλικία ηει ςτο Μοντπελιζ, ςτθ Νότια Γαλλία. Ο μεγαλφτεροσ αδερφόσ του ιταν εκείνοσ
που τον ενζπνευςε να αςχολθκεί με τθ φωτογραφία ςτθν θλικία των 15, οπότε και άρχιςε να
πειραματίηεται ςτον ςκοτεινό κάλαμο. Στθν θλικία των 20, κατατάχκθκε ςτον ςτρατό και
διορίςτθκε ωσ ο επίςθμοσ φωτογράφοσ του τάγματοσ. Έκτοτε, εξζλιξε τθν τζχνθ και τθν
πρακτικι του ωσ αυτοδίδακτοσ φωτογράφοσ. Η δουλειά του επθρεάςτθκε ζντονα από τουσ
Henri Cartier Bresson, Elliott Erwitt, Raymond Depardon κακϊσ και από τον Αμερικανό
εικαςτικό Edward Hopper.

http://homo.urbanus.free.fr/portfolio

Μζγασ Χορθγόσ

To Kένηπο Φωηογπαθίαρ 6x6 βπίζκεηαι ζηην οδό Ηπείπος 19, ζηη Λεμεζό (παπάλληλορ Ανεξαπηηζίαρ)
και ςπηπεηεί ηην ηέσνη ηηρ θωηογπαθίαρ μέζα από ηακηικέρ εκθέζειρ, ζεμινάπια, μαθήμαηα, και ποιοηικέρ
εκηςπώζειρ. Eπικοινωνία: www.centreforphotography6x6.com, info@cyprus6x6.com, +357 25354810,
Facebook: 6x6 Centre for Photography

