
«ΘΑΛΑΣΣΟΓΡΑΦΙΕΣ» - ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ 
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

H έκθεση  φωτογραφίας  του  Θεόδωρου  Παπαγεωργίου  με  τίτλο
«Θαλασσογραφίες» περιλαμβάνει  απεικονίσεις  θαλασσινών  τοπίων  με
επίκεντρο τον Αργολικό κόλπο και τις ακτές της Αρκαδίας.

Διοργανώνεται στις ισόγειες αίθουσες του Βουλευτικού κτιρίου στο Ναύπλιο,
από 19 έως 28 Αυγούστου 2017. Η έκθεση είναι ανοικτή για το κοινό  από
18:30 έως 23:30, με είσοδο ελεύθερη. 

Ο Θεόδωρος Παπαγεωργίου είναι επαγγελματίας φωτογράφος  που ζει στην
Τρίπολη Αρκαδίας. Εχει περάσει από πολλά διαφορετικά επαγγέλματα πριν
αφοσιωθεί σε αυτό που αγαπάει περισσότερο, τη φωτογραφία. 

Εμπνευσμένος  από τα τοπία της Ελλάδας,  επικεντρώνεται  σε  εικόνες  που
εξυμνούν την ανθρώπινη συνείδηση ως έκφραση της φύσης.

Τα εγκαίνια θα γίνουν το Σάββατο 19 Αυγούστου 2017, στις 20:00.

Αίθουσα Βουλευτικό Ναυπλίου
Οδός Σταϊκοπούλου – Ναύπλιο 

Ώρες Λειτουργίας 19-28 Αυγούστου 2017
18:30 - 23:30
Είσοδος Ελεύθερη

Πληροφορίες Θεόδωρος Παπαγεωργίου
 +30 698 592 3337
theo  @  arcadiaimages  .  gr
http://arcadiaimages  .  gr

http://arcadiaimages.gr/
mailto:theo@arcadiaimages.gr


«SEASCAPES» - THEODOROS PAPAGEORGIOU 
PHOTOGRAPHY EXHIBITION

Theodoros Papageorgiou’s  photography exhibition titled “Seascapes” is a 
photographic exploration of the Argolic gulf and the Arcadian shoreline.

The exhibition takes place at the ground floor of Vouleutikon Nafplio, from 19 
to 28 of August 2017.  Public entrance is free, and the opening hours are 
18:30 to 23:30.

Theodoros Papageorgiou is a professional photographer living in Arcadia, 
Greece. He's been through many different professions before settling on what 
he loves most, photography.

Inspired by the landscapes of Greece, he focuses on images that celebrate 
human conscience as an expression of nature.

The opening of the exhibition will be on Saturday 19 August 2017, at 20:00.

Venue Vouleutikon (ground floor)
Staikopoulou Str – Nafplion

Opening hours 18:30 - 23:30
Free Entrance

Information Theodoros Papageorgiou 
 +30 698 592 3337
theo  @  arcadiaimages  .  gr
http://arcadiaimages  .  gr
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