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The French School at Athens is organizing in the Benaki Museum (138 
Pireos St.) an exhibition dedicated to the city of Athens in 1917, with 
rare visual material originating from the photographic service of the 
allied expeditionary force, which operated in the Balkans during the 
First World War and is known as the “Army of the Orient”. 

A hundred years ago, during 1917, French photographers and 
filmmakers of the Army of the Orient made numerous still or moving 
pictures of Athens. These are rare aspects and images of the city, 
forgotten or lost over the years, and this is the first time this extremely 
rich visual material of the city’s daily life, its monuments, its streets 
and corners, is displayed.  

The exhibition offers a view of Athens through the eyes and the 
quests of these foreign soldiers. It tries to point and highlight these 
aspects that caught their interest and formed their basic source of 
inspiration. 

The displayed material is kept today in Paris (Établissement de 
Communication et de Production Audiovisuelle de la Défense, 
Médiathèque de l’Architecture et du Patrimoine).

This exhibition was made posssible thanks to the generous support of 
the Mission du Centenaire de la Première Guerre mondiale.

L’École française d’Athènes organise au Musée Benaki (138 rue 
Pireos) une exposition consacrée à l’Athènes de 1917, à travers des 
archives visuelles peu ou jamais montrées, émanant du service 
photographique des forces expéditionnaires alliées ayant opéré dans 
les Balkans pendant la première guerre mondiale et connues sous le 
nom d’« Armée d’Orient ». 

Il y a exactement un siècle, en 1917, des photographes et opérateurs 
français de l’Armée d’Orient ont réalisé des centaines de prises de vue 
de la ville d’Athènes qui nous font découvrir des aspects de la ville 
oubliés ou perdus au fil des années. Ce témoignage d’une grande 
richesse sur la vie quotidienne de la ville, ses monuments, ses rues et 
ses recoins est présenté pour la première fois au public.

Cette exposition nous fait découvrir Athènes à travers les yeux et les 
interrogations de ces soldats étrangers et s’attache à mettre en relief 
les aspects qui ont retenu leur attention et les ont inspirés.

Le matériel présenté dans cette exposition est aujourd’hui conservé 
à Paris (Établissement de Communication et de Production 
Audiovisuelle de la Défense, Médiathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine).

Cette exposition a reçu le soutien de la Mission du Centenaire de la 
Première Guerre mondiale.

Η Γαλλική Σχολή Αθηνών διοργανώνει στο Μουσείο Μπενάκη 
(Πειραιώς 138) έκθεση αφιερωμένη στην Αθήνα του 1917 με σπάνιο 
οπτικό υλικό που προέρχεται από την φωτογραφική υπηρεσία του 
συμμαχικού εκστρατευτικού σώματος, το οποίο έδρασε στα Βαλκάνια 
στην διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και είναι γνωστό ως 
«Στρατιά της Ανατολής». 

Ακριβώς εκατό χρόνια πριν από σήμερα, στην διάρκεια του 1917, 
Γάλλοι φωτογράφοι και κινηματογραφιστές της Στρατιάς της 
Ανατολής πραγματοποίησαν εκατοντάδες λήψεις της Αθήνας. 
Πρόκειται για σπάνιες πτυχές και εικόνες της πόλης, οι οποίες έχουν 
με την πάροδο του χρόνου λησμονηθεί ή χαθεί. Είναι η πρώτη φορά 
που παρουσιάζεται αυτό το εξαιρετικά πλούσιο οπτικό αρχείο για την 
καθημερινή ζωή της πόλης, τα μνημεία, τους δρόμους και τις γωνιές 
της Αθήνας .

Η έκθεση βλέπει την Αθήνα του 1917 μέσα από την ματιά και τις 
αναζητήσεις αυτών των ξένων στρατιωτών και προσπαθεί να 
εντοπίσει και να αναδείξει τα σημεία εκείνα που τους κέντρισαν το 
ενδιαφέρον και αποτέλεσαν βασική  πηγή έμπνευσης.  

Το υλικό που παρουσιάζεται στην έκθεση φυλάσσεται σήμερα 
στο Παρίσι (Établissement de Communication et de Production 
Audiovisuelle de la Défense, Médiathèque de l’Architecture et du 
Patrimoine).

H έκθεση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Mission du Centenaire de 
la Première Guerre mondiale.

Athens 1917
Through the eyes of the Army of the Orient

15 September 2017 - 12 November 2017 
Benaki Museum - 138 Pireos St.

Αθήνα 1917
Με το βλέμμα της Στρατιάς της Ανατολής

15 Σεπτεμβρίου 2017 - 12 Νοεμβρίου 2017 
Μουσείο Μπενάκη - Πειραιώς 138

Athènes 1917 
Le regard de l’Armée d’Orient

15 septembre 2017 - 12 novembre 2017
Musée Benaki - 138 rue Pireos


