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Έτσι βλέπει τον κόσμο η φωτογράφος και 
αυτόν τον κόσμο επιδιώκει να παρουσιά-
ζει μέσα από τις φωτογραφίες της. Έναν 
κόσμο γεμάτο αντιθέσεις και συνάμα 
συνθέσεις. Έναν κόσμο πραγματικό που 
περικλείει τη φαντασία μέσα στις λεπτο-
μέρειές του και σε πράγματα που συχνά 
δεν τα προσέχουμε ακριβώς επειδή τα 
συναντούμε πολύ συχνά στην καθημερινή 
μας πορεία. 

Ως απώτερο στόχο έχει αυτόν που ορίζει 
ο Γουίλιαμ Φώκνερ για κάθε καλλιτέχνη: 
«να συλλάβει την κίνηση, που είναι ζωή, 
με τεχνητά μέσα και να την κρατήσει ακι-
νητοποιημένη, έτσι ώστε έπειτα από εκατό 
χρόνια όταν την κοιτάζει ένας άγνωστος, 
να κινηθεί και πάλι».



Η Σοφιάννα Αγγελοπούλου γεννήθη-
κε στην Αθήνα. Έχει πάρει μέρος 
σε πάνω από 20 ομαδικές εκθέ-

σεις και έχει συμμετάσχει και διακριθεί σε 
πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς 
φωτογραφίας. Η έκθεση στο Επιγραφικό 
Μουσείο είναι η τρίτη ατομική της έκθεση. 

Ασχολείται με τη φωτογραφία από πολύ 
μικρή ηλικία. Αυτό το πάθος τής το με-
τέδωσε ο πατέρας της, όταν για πρώτη 
φορά της έμαθε πώς να αιχμαλωτίζει την 
προσωρινή μονιμότητα της στιγμής με μια 
ρωσική φωτογραφική μηχανή. Μετά από 
πολλά μαθήματα και όταν είχε πια αποδεί-
ξει ότι μπορεί να χειριστεί σωστά όλα τα 
παράξενα κουμπάκια της και ότι την προ-
σέχει όπως της αξίζει, η μηχανή αυτή τής 
χαρίστηκε ως ανταμοιβή για την επιμέλεια 
και τις προσπάθειές της.



Στα χρόνια που πέρασαν από τότε αιχ-
μαλώτισε πολλές στιγμές. Στιγμές γεμάτες 
χρώματα, άλλοτε φωτεινά, αποτυπώνο-
ντας τη μαγεία της φύσης και τη χαρά παι-
δικών προσώπων, κι άλλοτε πιο σκοτεινά, 
ενίοτε παίζοντας με τη σκιά του άσπρου 
και του μαύρου, εγκλωβίζοντας με το φω-
τογραφικό της φακό τον πόνο, τη μονα-
ξιά, την εγκατάλειψη και τη φθορά. 

Οι φωτογραφίες της, ωστόσο, δεν απο-
πνέουν απαισιοδοξία. Αντιθέτως, παντού 
υπάρχει δράση και ελπίδα. Στα εγκαταλε-
λειμμένα κτήρια ηχούν τα γέλια των αν-
θρώπων που τα κατοίκησαν, στις παρο-
πλισμένες βάρκες οι φωνές των ψαράδων 
που τις αρμένισαν, στους ερήμους δρό-
μους τα βήματα όσων τους περπάτησαν, 
στα άψυχα αντικείμενα αντικατοπτρίζεται 
η ψυχή όσων τα χρησιμοποίησαν και στα 
πρόσωπα των ηλικιωμένων η γεμάτη ζωή 
που έζησαν.


