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The Museum of Photography, Thessaloniki 
presents the photographic commissions 
of Munem Wasif, Ed Kashi, Chris Jordan, 
Simon Norfolk (slideshow), organized as 
part of the international award Prix Pictet.

The works of the four artists – who under-
took the commissions in Bangladesh, 
Madagascar, Kenya and Afghanistan 
respectively during the fourth cycles of 
the award – are presented for the first 
time in Greece. 

The themes of the Prix Pictet were “Water”, 
“Earth”, “Growth” and “Power”. 

In addition, the exhibition includes a slide-
show projection with the works of the 12 
shortlisted artists of the fourth Prix Pictet, 
“Power” (Robert Adams, Daniel Beltrá, 
Mohamed Bourouissa, Philippe Chancel, 
Edmund Clark, Carl De Keyzer, Luc 
Delahaye, Rena Effendi, Jacqueline 
Hassink, An-My Lê, Joel Sternfeld, 
Guy Tillim).

The Prix Pictet is a global prize about 
photography and sustainability.The aim 
of the Prix Pictet is to use the power of 
photography to raise public awareness 
worldwide to the social and environmental 
challenges of the new millennium.

Το Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης 
παρουσιάζει έκθεση φωτογραφίας µε 
τα έργα από τις φωτογραφικές αποστολές 
των Munem Wasif, Ed Kashi, Chris 
Jordan, Simon Norfolk (σε προβολή), 
που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο 
του διεθνούς βραβείου Prix Pictet.

Στην έκθεση αυτή παρουσιάζονται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα οι εργασίες 
των τεσσάρων δηµιουργών, στους οποίους 
ανατέθηκε να φωτογραφίσουν στο Μπαγκλα-
ντές, τη Μαδαγασκάρη, την Κένυα και 
το Αφγανιστάν αντίστοιχα, στους τέσσερις 
κύκλους του Βραβείου. 

Ο πρώτος κύκλος του Prix Pictet είχε ως 
θέµα του το «Νερό (Water)», ο δεύτερος 
τη «Γη (Earth)», ο τρίτος την «Ανάπτυξη 
(Growth)» και ο τέταρτος τη «∆ύναµη 
(Power)».

Παράλληλα, η έκθεση περιλαµβάνει 
βιντεοπροβολή µε τα έργα των 12 
φωτογράφων (Robert Adams, Daniel 
Beltrá, Mohamed Bourouissa, Philippe 
Chancel, Edmund Clark, Carl De Keyzer, 
Luc Delahaye, Rena Effendi, Jacqueline 
Hassink, An-My Lê, Joel Sternfeld, 
Guy Tillim) που επιλέχθηκαν στην 
τελική φάση του τέταρτου βραβείου 
Pictet µε θέµα  «Power / ∆ύναµη».

Το Βραβείο Pictet (Prix Pictet) αποτελεί 
ένα παγκόσµιο βραβείο για τη φωτογραφία 
και τη βιώσιµη ανάπτυξη. Σκοπός του 
βραβείου είναι να επιστήσει την προσοχή 
του κοινού παγκοσµίως στις κοινωνικές και 
περιβαλλοντικές αλλαγές της νέας χιλιετίας, 
χρησιµοποιώντας τη δύναµη της φωτογραφίας. 

∆ιάρκεια έκθεσης | Duration of the exhibition:
13/08-30/09/13

Σε συνεργασία µε | In collaboration with:
Pictet & Cie, Candlestar

www.prixpictet.com
www.thmphoto.gr
www.photobiennale.gr

Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης
Αποθήκη Α’, Λιµάνι, Τηλ. 2310566716

Museum of Photography Thessaloniki
Warehouse A', Port of Thessaloniki
Tel. +30 2310566716

Ώρες λειτουργίας | Opening hours: 
∆ευτέρα κλειστά, Τρίτη-Κυριακή 11.00-19.00
Monday closed, Tuesday-Sunday 11.00-19.00
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