
Σύντοµα Βιογραφικά 

Η Caroline May γεννήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία το 1975.  Το 2011 

πρωτοπαρουσίασε την ενότητα "The Killing Pictures" σε ατοµική έκθεση στο 

Μουσείο Φρόυντ στο Λονδίνο, ενώ την ίδια χρονιά συµµετείχε στην 3η Μπιενάλε 

της Αθήνας σε επιµέλεια Nicolas Bourriaud & XY. Έχει συµµετάσχει σε πολλές 

οµαδικές εκθέσεις σε µουσεία όπως η Βασιλική Ακαδηµία, Λονδίνο (2007), το 

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης της Βαρκελώνης (2006) και το Κρατικό Μουσείο 

Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη (2006). Εκπροσωπείται από τη γκαλερί The 

Apartment, Aθήνα. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Η Φωτεινή Παπαχατζή γεννήθηκε στην Αθήνα. Έκανε µεταπτυχιακές σπουδές 
(MA) στο Arts Management στο City University of London (2001). Σπούδασε 
σχέδιο µόδας, computer graphics, έκανε σεµινάρια φωτογραφίας µε τον Πλάτωνα 
Ριβέλλη στον Φωτογραφικό Κύκλο (1990-1999) και στα Νέλε Ζωγράφου (1994-
1997), και video editing και documentary filmmaking στο City University του 
Λονδίνου.  

Έχει διοργανώσει και έχει συµµετάσχει σε εκθέσεις φωτογραφίας στην Ελλάδα, 
στην Κούβα, στην Αγγλία, στην Ρωσία, στην Κροατία και στην Γερµανία. Έχει 
παρουσιάσει ατοµικές εκθέσεις στην Αθήνα, στα Γιάννενα και στην Πρέβεζα. Έργα 
της βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Έχει δηµοσιεύσει φωτογραφίες και άρθρα στο Βήµα και στην Ελευθεροτυπία 
(19997-2000). Εργάστηκε ως πολιτιστικός ανταποκριτής στο περιοδικό Highlights 
(2001- 2004) και ως promoter της Cristina Villalonga και του Steve Wynn σε 
συναυλίες τους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το διάστηµα 2002-04 εργάστηκε 
ως video filmmaker, press office and project development για την εταιρεία 
Κinetika στο Λονδίνο.  

Από το 2007 είναι συντονίστρια της Culturepolis- Πολιτιστικής Αντένας Πρέβεζας. 
Από το 2008 µέχρι το 2010 εργάστηκε ως επιµορφώτρια στο µάθηµα της 
καλλιτεχνικής φωτογραφίας στα ΝΕΛΕ Πρέβεζας, Λευκάδας και Φιλιππιάδας και 
στο µάθηµα της Ιστορίας της Τέχνης στα ΚΕΕ Πρέβεζας.  

Από το 2004 ζει και εργάζεται στην Καστροσυκιά της Πρέβεζας. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Μαρία Πασχαλίδου  
Γεννήθηκε στον Πειραιά το 1966. Είναι υποψήφια διδάκτωρ, Imaging and creative 
technologies, De Montfort University, UK και κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών MFA (Photography, Columbia College Chicago, US). Ζει στην Αθήνα 
όπου και διδάσκει Φωτογραφία (εννοιολογικές προσεγγίσεις και παρεµβάσεις) και 
ψηφιακές τεχνολογίες εικόνας & video.  
 

Eίναι εικαστικός καλλιτέχνις και ασχολείται µε την φωτογραφική εικόνα, το 
βίντεοκαι τις εγκαταστάσεις. Στο έργο της διερευνά τα όρια µεταξύ ‘πραγµατικού’ 
και ‘µη-πραγµατικού’, το χώρο ανάµεσα στη µυθοπλασία, την εικόνα και την 
αφήγηση, επιστρατεύοντας πλασµατικά στοιχεία και σχήµατα µεταφοράς, 
επινοηµένα περιβάλλοντα, εφήµερες κατασκευές και συµµετοχικές καλλιτεχνικές 
πράξεις. Έχει συµµετάσχει σε εκθέσεις και πρότζεκτς στην Ευρώπη, Η.Π.Α., 
Καναδά, Ρωσία, Αυστραλία και Κίνα. 

Στις ερευνητικές της δραστηριότητες συγκαταλέγονται πρωτοβουλίες για 
συµµετοχικές δράσεις στην τέχνη καθώς και πράξεις που επιχειρούν µετατοπίσεις 
θέσεων και ρόλων σε δίπολα όπως καλλιτέχνης-κοινό, λόγος-εικόνα, θεωρία-
πράξη.  
http://www.mariapaschalidou.com 



 
 
 
Μανώλης Μανουσάκης 
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. 
Σπούδασε σύνθεση και σκηνοθεσία στο Columbia College Chicago στο Illinois. 
Μεταπτυχιακές σπουδές στις τέχνες και τεχνολογίες του Ήχου στο Ιόνιο 
Πανεπιστήµιο – Τµήµα Μουσικών Σπουδών. Είναι συνιδρυτής της οµάδας Medea 
Electronique.  
 
∆ραστηριοποιείται ως συνθέτης από το 1998. Έχει συνθέσει περισσότερα από 50 
έργα για µικρά µουσικά σύνολα, σόλο, έργα µε ηλεκτρονικά, video και διαδραστικά 
ηλεκτρονικά µέσα. Παράλληλα έχει γράψει µουσική για θεατρικές παραστάσεις, 
ντοκιµαντέρ, τηλεοπτικές σειρές και χοροθέατρο. 
http://www.manolismanousakis.com/  

 

 
Μαρίνος Κουτσοµιχάλης 
∆ραστήριος διεθνώς τόσο σε ακαδηµαϊκούς όσο και σε µη ακαδηµαϊκούς κύκλους, 
ο ΜΚ συνθέτει και εξερευνά τον ήχο (και περιστασιακά την εικόνα) από τα µέσα 
των ’00 χρησιµοποιώντας διάφορα µέσα - υπολογιστές, γλώσσες 
προγραµµατισµού, ακουστικά όργανα/σύνολα, αναλογικά ηλεκτρονικά, ηχεία, 
οικιακές συσκευές, περιβαλλοντικές ηχογραφήσεις ή φωτογραφία µεταξύ άλλων.  
 
Μελετά τους τρόπους µε τους οποίους ηχητικά και οπτικά φαινόµενα εκδηλώνονται 
στον χώρο τον χρόνο και την συνείδηση και επικεντρώνεται στο πώς να 
δηµιουργήσει αισθητικά ενδιαφέροντα έργα βασιζόµενος σε τέτοιες εκδηλώσεις 
σαν µέσα καθ’ αυτά.  
http://www.marinoskoutsomichalis.com 
 
 
 


