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Με την προβολή φωτογραφιών του καταξιωμένου Έλληνα φωτογράφου Λουκά Βασιλικού και
την συναυλία της μπάντας "Μηδέν Άγαν", στον αύλειο χώρο του Τρικούπειου, συνεχίστηκαν
την Τετάρτη οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Φωτογραφίας στο Μεσολόγγι

Η προσέλευση και η συμμετοχή του κοινού καθημερινά στους εκθεσιακούς χώρους είναι
εντυπωσιακή και οι θεματικές εκθέσεις των Φωτογραφικών Λεσχών που είναι «απλωμένες»
μέσα στην πόλη δίνουν έναν ξεχωριστό και πολύχρωμο τόνο!
Για την προσωπικότητα του φωτογράφου Λουκά Βασιλικού, μίλησε ο Βασίλης Αρτίκος ο
οποίος εκθείασε το έργο του και την φιλική στήριξη που προσέφερε για την
πραγματοποίηση του φεστιβάλ στην πόλη μας.

Ο Λουκάς Βασιλικός γεννήθηκε το 1975 στην Κρήτη. Σήμερα ζει μόνιμα στην Αθήνα. Στον
κόσμο της φωτογραφίας μπήκε πρόσφατα, μόλις το 2006. Η εξέλιξη του όμως ήταν
ραγδαία… Από το 2008 είναι μέλος του «Φωτογραφικού Κύκλου» του Πλάτωνα Ριβέλλη.
Επίσης έχει παρακολουθήσει μαθήματα για την φιλοσοφία της φωτογραφίας από τον
Αχιλλέα Νάσσιο.
Αν και η ενασχόλησή του με την τέχνη της φωτογραφίας δεν είναι καθαρά επαγγελματική
θεωρείται ήδη ένας από τους πιο αξιόλογους σύγχρονους Έλληνες φωτογράφους.

Είναι ένας "φωτογράφος δρόμου", χωρίς όμως αυτό να τον περιορίζει απόλυτα θεματικά…
Ο φακός του αιχμαλωτίζει αυθόρμητες "μικρές" στιγμές της καθημερινότητας, και τις κάνει
"μεγάλες" δίνοντάς τους διαστάσεις στο χρόνο και στο χώρο. Οι φωτογραφίες του
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αποτυπώνουν εκφράσεις, συναισθήματα, σκέψεις, φόβους, πάθη, όλα όσα κρύβονται δηλαδή
πίσω από την τυπική πραγματικότητα που βλέπουν τα μάτια.
Αν αφεθεί κανείς στην ουσία της τέχνης του, θα διαπιστώσει ότι η καθημερινότητα τελικά
δεν είναι καθόλου ασήμαντη, καθόλου ίδια, καθόλου αδιάφορη. Κι ότι και τα πιο απλά
πράγματα έχουν πολλά να πουν.

Ακολούθησε η πρωτοεμφανιζόμενη μουσική μπάντα "Μηδέν Άγαν", η οποία παρουσίασε ένα
πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με έντεχνα και λαϊκά τραγούδια γνωστών τραγουδοποιών και
συνθετών. Τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος εκτός από πολύ καλοί μουσικοί έδειξαν ότι
διαθέτουν ποιότητα και αξιόλογη σκηνική παρουσία. Το κοινό που τους απόλαυσε σε πολύ
γνωστές μελωδίες έδειξε με το "ζεστό" χειροκρότημά του, την αποδοχή και την
εμπιστοσύνη του για το μέλλον!
Οι εκθέσεις θα είναι ανοιχτές για το κοινό μέχρι τις 10 Ιουνίου και φιλοξενούνται στους
εκθεσιακούς χώρους του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου, στο Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, στο
Κέντρο Λόγου και Τέχνης «Διέξοδος», στην Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης «Χρήστου &
Σοφίας Μοσχανδρέου», στον Πολυχώρο «Avant Garde», το Μουσείο Χαρακτικής «Βάσως
Κατράκη» στο Αιτωλικό.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Φεστιβάλ: www.photofestivalmes.com
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