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Αγαπητοί φίλοι και αναγνώστες,
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι το in[+]frame συμπλήρωσε
αυτή την εβδομάδα ένα χρόνο λειτουργίας. Στις 25 Φεβρουαρίου το in[+]frame
ανέβηκε online και δημοσιεύσαμε το πρώτο post. Εκείνη την ημέρα ο Γιώργος
Χαλικιάς και ο Γεράσιμος Λούντζης αποφάσισαν να επικοινωνήσουν την αγάπη τους
για τη φωτογραφία και να ξεκινήσουν ένα αβέβαιο ταξίδι δημιουργώντας έναν
εικονικό χώρο αφιερωμένο στην καλλιτεχνική φωτογραφία.
Αποδείχτηκε ένα επίπονο εγχείρημα με πολλές απαιτήσεις σε χρόνο, χρήματα,
δουλειά και δύσκολες αποφάσεις. Χάρη στους φίλους, συνεργάτες και
συμμετέχοντες φωτογράφους, το in[+]frame άντεξε το στρες του χρόνου και
κατάφερε τους πρωταρχικούς του στόχους: να παράξει με συνέπεια πρωτότυπο
περιεχόμενο, να επικοινωνήσει με ανθρώπους από όλη την υφήλιο και να
διαμορφώσει μια διακριτή ταυτότητα. Έχουμε δημοσιεύσει πάνω από 45 post,
συμπεριλαμβανομένων άρθρων, μηνιαίων στηλών, συνεντεύξεων, παρουσιάσεων
φωτογραφικών βιβλίων και παρουσιάσεων φωτογράφων.
Φυσικά όλα αυτά δεν ήταν δυνατόν να γίνουν δίχως τη βοήθεια ανθρώπων που
μοιράστηκαν το όραμά μας και συνείσφεραν τα μέγιστα. Θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε:
o Tους συμμετέχοντες φωτογράφους, για την υποστήριξη και τη συνεισφορά τους.
o Tον Πέτρο Κοτζαμπάση για την συμβουλευτική στήριξη και την επιμέλεια των
γκάλερι.
o Την Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη για την αρθογραφία στη στήλη Visions, Decoded.
o Τον Στέλιο Γκινάλα για την αρθογραφία στη στήλη Legends of Photography.
o Tην ομάδα επιμέλειας και μεταφράσεων κειμένων, Αδαμαντία Ζαφειροπούλου,
Χαρά Μπέκιου και Αθηνά Σταθάκη.
o Τον Αντρέα Κοροντζή για την σχεδίαση της ιστοσελίδας και την συνεχή υποστήριξη
στην αισθητική της.
o Την Σία Χαλικιά για την υποστήριξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
o Tον Διευθυντή του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, Ηρακλή Παπαϊωάννου
για την συμβουλευτική του υποστήριξη και την αρθρογραφία.

Τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους επισκέπτες και αναγνώστες του
in[+]frame που μας παρείχαν το κίνητρο και τη δύναμη για να συνεχίσουμε.
Υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να παραμείνουμε συνεπείς στο
όραμά μας.
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Οι στόχοι μας για το μέλλον περιλαμβάνουν εκτός άλλων:
o
o
o
o
o

Την παρουσίαση ταλαντούχων φωτογράφων.
Την συζήτηση και την επικοινωνία διαφορετικών οπτικών.
Την ανάδειξη της καλλιτεχνικής φωτογραφίας.
Την παροχή ευκαιριών για αλληλεπίδραση.
Την περαιτέρω διερεύνηση της τέχνης μέσω της φωτογραφίας.

Ήταν μια υπέροχη χρονιά
Σας ευχαριστούμε θερμά!
Γιώργος Χαλικιάς
Γεράσιμος Λούντζης
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