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Γιάννης Τζιµούρτας
Δηµοσιογράφος

Περισσότερα άρθρα

ΣχέδιοΣχέδιο,  ,  κολάζκολάζ,  ,  κινηματογράφοςκινηματογράφος,  ,  θέατροθέατρο  είναιείναι  μερικοίμερικοί  απόαπό  τουςτους  χώρουςχώρους  στουςστους  οποίουςοποίους  προσφεύγειπροσφεύγει

ηη  LauraLaura  DodsonDodson, , αναζητώνταςαναζητώντας  δάνειαδάνεια.  .  ΠροσπαθείΠροσπαθεί  νανα  σκηνοθετήσεισκηνοθετήσει  καικαι  νανα  αποτυπώσειαποτυπώσει  μέσαμέσα  απόαπό

τοτο  φωτογραφικόφωτογραφικό  φακόφακό  τοτο  δικόδικό  τηςτης  παραμύθιπαραμύθι,  ,  τιςτις  δικέςδικές  τηςτης  ανησυχίεςανησυχίες  καικαι  συγκινήσειςσυγκινήσεις.  .  ΑπόΑπό  τητη

στιγμήστιγμή  πουπου  συνθέτεισυνθέτει  μιαμια  εικόναεικόνα  τηντην  οποίαοποία  έχειέχει  ήδηήδη  στοστο  μυαλόμυαλό  τηςτης –  – όπωςόπως  ήή  ίδιαίδια  υποστηρίζειυποστηρίζει--

μοιάζειμοιάζει  περισσότεροπερισσότερο  μεμε  ζωγράφοζωγράφο  πουπου  γεμίζειγεμίζει  κενήκενή  σελίδασελίδα.  .  ΕλληνοαμερικανίδαΕλληνοαμερικανίδα  ηη  LauraLaura  DodsonDodson,,

Laura Dodson: ο ρεαλισμός στα χέρια του
φωτογράφου είναι μια ψευδαίσθηση
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Ενδιαφέρουν

Γιάννης Θεοδωρόπουλος:

Παράθυρο στον
εσωτερικό κόσμο ενός
φωτογράφου

Ανοιχτό Αναγνωστήριο
από το ΙΣΕΤ

Όσα έχει να πει η βίλα
Ιολα 32 χρόνια μετά.

Ντοκιμαντέρ του Θάνου
Αγγελή

Νέο διοικητικό συμβούλιο
στο Σωματείο Εικαστικών
Τεχνών Ηπείρου

Η ποίηση στα εξώφυλλα.

Ο Γιάννης Μόραλης στις
εκδόσεις Ίκαρος

Ελένη Γέμτου: Τέχνη και
Επιστήμη

Εκθέσεις

έζησεέζησε  είκοσιείκοσι  δημιουργικάδημιουργικά  χρόνιαχρόνια  στηνστην  ΕλλάδαΕλλάδα,  ,  αλλάαλλά  εδώεδώ  καικαι  αρκετόαρκετό  καιρόκαιρό  ζειζει  μόνιμαμόνιμα  στηνστην  πόληπόλη

πουπου  γεννήθηκεγεννήθηκε,  ,  τητη  ΝέαΝέα  ΥόρκηΥόρκη.  .  ΕκείΕκεί    παράλληλαπαράλληλα  μεμε  τοτο  στούντιοστούντιο  πουπου  διατηρείδιατηρεί  διδάσκειδιδάσκει  φωτογραφίαφωτογραφία,,

κάτικάτι  πουπου  έκανεέκανε  άλλωστεάλλωστε  γιαγια  αρκετάαρκετά  χρόνιαχρόνια  καικαι  στηνστην  ΕλλάδαΕλλάδα.    .    

ΔενΔεν  θαθα  εείναιναι  λλίγεςγες  οιοι  φορφορέςς  πουπου  σεσε  συνομιλσυνομιλίεςες  σουσου  μεμε  δημοσιογρδημοσιογράφουςφους,  ,  καλλιτκαλλιτέχνεςχνες  ή  καικαι

γκαλερίστεςγκαλερίστες  θαθα  βρβρέθηκεςθηκες  αντιμαντιμέτωπητωπη  μεμε  τοτο  ερερώτηματημα  εείναιναι  ηη  φωτογραφφωτογραφίαα  ττέχνηχνη;;

ΔενΔεν  θαθα  εείναιναι  λλίγεςγες  οιοι  φορφορέςς  πουπου  σεσε  συνομιλσυνομιλίεςες  σουσου  μεμε  δημοσιογρδημοσιογράφουςφους,  ,  καλλιτκαλλιτέχνεςχνες  ή  καικαι

γκαλερίστεςγκαλερίστες  θαθα  βρβρέθηκεςθηκες  αντιμαντιμέτωπητωπη  μεμε  τοτο  ερερώτηματημα  εείναιναι  ηη  φωτογραφφωτογραφίαα  ττέχνηχνη;;

Θα ήθελα βέβαια να πιστεύω ότι είναι ξεπερασμένη αυτή η κουβέντα! Παρόλα αυτά ναι, νιώθω ακόμα να

υπάρχει μια αμηχανία ή μια άγνοια από την πλευρά των ειδικών, και αναγκάζομαι συχνά να υπερασπίζομαι

αυτό το μέσο, που ονομάστηκε «φτωχός συγγενής» της ζωγραφικής από τα σπάργανά του.

Γεγονός είναι ότι η συλλογική επιρροή της φωτογραφίας είναι εκπληκτική αν σκεφτεί κανείς τους πολλαπλούς

της ρόλους στην επιστήμη, την αγορά, ή τη δημοσιογραφία. Η χρήση της επίσης από ερασιτέχνες και από τα

δισεκατομμύρια ανθρώπων που καταγράφουν τα γεγονότα της ζωής τους είναι μια επιπλέον απόδειξη της

απέραντης επίδρασης της σε χώρους μη καλλιτεχνικούς. Στα χέρια του καλλιτέχνη λοιπόν ίσως έχει μία

ρητορική και ένα χειρισμό που επισκιάζονται από τις άλλες της χρήσεις.
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Τόποι της
φαντασίας, βιβλία - έργα
τέχνης στην ΑΣΚΤ

Φεβρουάριος 28th,

2019

Ιστορία της ζωής και του
χρόνου στα εικαστικά
βιβλία του Θοδωρή
Λάλου

Φεβρουάριος 27th,

2019

Ειρήνη Βαζούκου:  Ρίζες
και κρύπτες της
ανθρώπινης αλήθειας

Φεβρουάριος 27th,

2019

Armes: Ομαδική έκθεση
Δ. Φραγκάκη, Η. Βασιλού,

Μ. Φούρναρη

Φεβρουάριος 27th,

2019

Σταυρούλα Χριστοπούλου:

Τα δίπολα στη φύση

Φεβρουάριος 27th,

2019

ΗΗ  φωτογραφφωτογραφίαα  έχειχει  κκάποιαποια  στοιχεστοιχείαα  μοναδικμοναδικότηταςτητας.  .  Όσοσο  πιοπιο  φιλοσοφικφιλοσοφικά  βλβλέπειςπεις  τοτο  θθέμαμα  ττόσοσο  καικαι

ανακαλανακαλύπτειςπτεις  αυταυτά  τατα  μοναδικμοναδικά  στοιχεστοιχείαα..

Με βάση τα πιστεύω του Μοντερνισμού η φωτογραφική γλώσσα αγκαλιάζει το παιχνίδι της φωτοσκίασης, το

πάγωμα ή τη ροή της κίνησης, την περικοπή του σκόπευτρου, την ισορροπία μορφών και μοτίβων μέσα στο

κάδρο, τις πολλαπλές οπτικές γωνίες, και τη σουρεαλιστική υπέρβαση της τρισδιάστατης «πραγματικότητας»

σε καλλιτεχνική αφαίρεση.

ΤοΤο  τελικτελικό  σουσου  αποταποτέλεσμαλεσμα  στηστη  φωτογραφφωτογραφίαα  εείναιναι  αυταυτό  πουπου  βλβλέπειςπεις  μμέσασα  απαπό  τοτο  φακφακό  ή  αυταυτό  πουπου

θαθα  ήθελεςθελες  νανα  δειςδεις;;

Είναι η μετατροπή του πρώτου στο δεύτερο. Υπάρχουν πάντα οι φωτογράφοι που χειρίζονται το σκόπευτρο σαν

είδος κατασκοπίας ή έλκονται από το κυνήγι του έξω κόσμου. Εμένα με ενδιαφέρει η σύγκρουση μεταξύ

διαφάνειας και καλλιτεχνικότητας, ο τρόπος που βλέπει το μάτι μου μέσα από το φακό, ή μάλλον ο τρόπος που
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η κάμερα μου επιτρέπει να ερμηνεύσω αυτά που βλέπω σε κάτι που θα εκπλήξει τους θεατές μου.

ΗΗ  ττέχνηχνη  ένανα  παρπαράθυροθυρο  ή  έναςνας  καθρκαθρέφτηςφτης;;

Και τα δύο ανάλογα με τον δημιουργό, αλλά για μένα η τέχνη είναι περισσότερο καθρέφτης. Οι εικόνες μου

αντανακλούν εσωτερικές οικίες καταστάσεις. Με ενδιαφέρει η αληθοφάνεια των πραγμάτων στο βαθμό που μου

δίνεται η ευκαιρία μέσω αυτής να εκφράσω κάτι προσωπικό.

ΗΗ  μαγεμαγείαα  τουτου  φωτογραφικοφωτογραφικού  θαλθαλάμουμου  μπορεμπορεί  νανα  αντικατασταθεαντικατασταθεί  απαπό  τοντον  υπολογιστυπολογιστή;;

Έχω ζήσει χρόνια στους δύο αυτούς χώρους, το σκοτεινό και το φωτεινό. Μου άρεσαν πάντα οι χαλαροί ρυθμοί

του θαλάμου, ο ήχος του νερού, οι θερμές λάμπες, η εικόνα που εμφανιζόταν μπροστά μου. Ο υπολογιστής από

την άλλη πλευρά έχει κουράσει τα μάτια μου, τη μέση μου και τα νεύρα μου. Όμως οι λύσεις που μου έχει

προσφέρει και οι κόσμοι που μου άνοιξαν ως προς τη βελτίωση, την επεξεργασία και το συνδυασμό εικόνων

μέσω αυτού με κρατάν εξίσου μαγεμένη.

ΣαφΣαφώςς  έχειςχεις  επιρροεπιρροέςς  απαπό  τητη  ζωγραφικζωγραφική.  .  ΠοιεςΠοιες  πιστεπιστεύειςεις  ότιτι  εείναιναι  καικαι  ππόσοσο  φωτογραφφωτογραφίαα  καικαι

ζωγραφικζωγραφική  ταυτταυτίζονταιζονται  σσ’  ’  ένανα  έργοργο  σουσου;;

Ο κλασσικός φωτογράφος που κοιτάζει μέσα από το σκόπευτρο θα βρει ήδη στο κάδρο μια ατελείωτη ποσότητα

πληροφορίας. Πρέπει επομένως να αφαιρέσει από τη δεδομένη πραγματικότητα. Η φωτογραφία είναι λοιπόν

από τη φύση της μια τέχνη επιλογής, όχι σύνταξης. Από τη στιγμή που συνθέτω με αφετηρία
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μια ιδέα ή μία εικόνα που έχω στο μυαλό μου, μοιάζω ίσως περισότερο με το ζωγράφο που γεμίζει την κενή

σελίδα. Τα έργα μου έχουν μια υβδριδική ταυτότητα, με δάνεια από αρκετά μέσα: σχέδιο, κολάζ, κινηματογράφο,

θέατρο… Στο αποτέλεσμα ελπίζω να φαίνεται το χέρι μου μαζί με το μάτι μου.

ΗΗ  φωτογραφφωτογραφίαα  ουσιαστικουσιαστικά  απελευθαπελευθέρωσερωσε  τητη  ζωγραφικζωγραφική.  .  Όμωςμως  εδεδώ  καικαι  χρχρόνιανια  καικαι  ηη  φωτογραφφωτογραφίαα

ανακαλανακαλύπτειπτει  ννέεςες  διαδρομδιαδρομέςς  μεμε  τηντην  αφααφαίρεσηρεση,  ,  τηντην  προσθπροσθήκηκη  μιαςμιας  διευρυμδιευρυμένηςνης  εικαστικεικαστικήςς

άποψηςποψης.  .  ΤελικΤελικά  καικαι  ηη  φωτογραφφωτογραφίαα  θθέλειλει  νανα  απελευθερωθεαπελευθερωθεί  απαπό  τητη  φωτογραφφωτογραφίαα;;

Είναι γεγονός ότι η ζωγραφική, απαλλαγμένη από το κοπιώδες καθήκον της ακριβούς, ρεαλιστικής απόδοσης,

απέκτησε τελικά την ελευθερία να εκφραστεί μέσα από τις εγγενείς της ιδιότητες. Έγινε αποδεκτό ότι η υφή της

πινελιάς, η αφαιρετική γλώσσα των χρωμάτων, το χέρι του ζωγράφου και η ενόραση, όλα συνέπρατταν για να

εξυψώσουν τη ζωγραφική σε τέχνη αντίληψης και λυρικής απόδοσης, ενώ η παρουσία της φωτογραφικής

μηχανής υποβάθμιζε τη φωτογραφία σε μια επιστήμη τεκμηρίωσης και αντιγραφής.

Σαν αντίδραση, στην ιστορία της φωτογραφίας προέκυψε μια αλληλουχία φωτογραφικών «-ισμών»,

αντικρουόμενων κινημάτων και κυκλικών αντιπαραθέσεων, που έμελλε να προσδιορίζουν και να

επαναπροσδιορίζουν το μέσο μέχρι και σήμερα, όπου όλα παίζουν.

Ξέρουμε τώρα ότι η φωτογραφία παρουσιάζεται σαν αντικειμενικός μάρτυρας, σαν ένα διάφανο παράθυρο που

αποκαλύπτει τον κόσμο, ενώ στην ουσία η σχέση της με την «αλήθεια» είναι αμφιλεγόμενη και οι «περιγραφές»

που μεταφέρει είναι εικαστικές. Γι’ αυτό το λόγο και χωρίς απολογισμό, η μεταμοντέρνα φωτογραφία δανείζεται

στοιχεία από πολυποίκιλους τομείς, αναμειγνύει και παραθέτει τα μέσα και τις τεχνικές της. Προτιμά τις

αφηγηματικές αλληλουχίες, ενθαρρύνει τη χειροκίνητη πλευρά της εκτύπωσης, και αγκαλιάζει την ηλεκτρονική

εποχή.

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ∠ ΘΕΣΕΙΣ ∠ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ∠ ΘΕΜΑΤΑ ∠ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Text
Text

Textαντἰδραση, στην ιστορἰα της φωτογραφίας προἐκυψε μια αλληλουχἰα φωτογραφικὠν “ισμὠν”, 

μηχανἠς υποβαθμιζε τη φωτογραφία σε μια επιστἠμη τεκμηρἰωσης  και αντιγραφἠς

Text
Text

Text
Text

μηχανἠς υποβαθμιζε τη φωτογραφία σε μια επιστἠμη τεκμηρἰωσης  και αντιγραφἠς
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ΠαρΠαρόλολο  πουπου  ηη  ψηφιακψηφιακή  τεχνολογτεχνολογίαα  άνοιξενοιξε  ννέουςους  κκόσμουςσμους  καικαι  ορορίζοντεςζοντες  σεσε  σχσχέσηση  μεμε  τητη  ζωγραφικζωγραφική,,

τητη  γλυπτικγλυπτική  ή  τητη  χαρακτικχαρακτική  αντιμετωπαντιμετωπίζεταιζεται  μεμε  επιφεπιφύλαξηλαξη.  .  ΤουλΤουλάχιστονχιστον  στοστο  χχώρορο  τηςτης

φωτογραφφωτογραφίαςας,  ,  γιατγιατί  σεσε  άλλεςλλες  μορφμορφέςς  ππ..χχ  στοστο  videovideo  artart  τατα  πρπράγματαγματα  λειτουργολειτουργούνν  διαφορετικδιαφορετικά..

Έχει και πάλι σχέση με αυτή τη φοβία απέναντι στη μεσολάβηση μιας «μηχανής», λες και από μόνη της είναι

ικανή να ορίσει το έργο, εξουδετερώνοντας έτσι την αξία του καλλιτέχνη. Όμως όπως γνωρίζουμε πλέον πως

υπάρχει ένα ενεργό μάτι πίσω από κάθε φωτογραφική μηχανή, έτσι εκτιμάμε ότι η δύναμη του υπολογιστή

στηρίζεται από τα δάχτυλα και την εφευρετικότητα του χρήστη. Στη δική μου περίπτωση η επεξεργασία της

εικόνας με βοήθησε να επεκτείνω τις γνώσεις μου, την δημιουργικότητα, και την όρασή μου σημαντικά.

ΖΖώνταςντας  στηστη  ΝΝέαα  ΥΥόρκηρκη,  ,  μιαμια  ππόληλη  πουπου  προκαλεπροκαλεί  στοστο  κκάθεθε  τηςτης  ββήμαμα  καικαι  στηνστην  ΕλλΕλλάδαδα  μεμε  τοτο  φωςφως  καικαι

τατα  τοπτοπίαα  τηςτης,  ,  ππώςς  αντισταντιστάθηκεςθηκες  στηνστην  καθαρκαθαρά  ρεαλιστικρεαλιστική  φωτογραφφωτογραφίαα;;

Ο φωτογράφος ΠωλΠωλ  ΣτραντΣτραντ, ιππότης αυτής της καθαρής και ευθείας αισθητικής, έγραψε το 1917: «Νομίζω ότι

αυτό που υφίσταται έξω από τον καλλιτέχνη είναι πολύ πιο δυνατό από τη φαντασία του. Ο έξω κόσμος είναι

ανεξάντλητος. Το τι νιώθει κάποιος γύρω από τη ζωή δεν είναι καθόλου ανεξάντλητο».

Σίγουρα δεν θα εκτιμούσε τη δική μου συμπεριφορά, μιας και έχω βρει πως όντως, η ίδια θεματολογία με

ακολουθεί, ότι και να έχω μπροστά μου. Η άποψη μου είναι ότι ο ρεαλισμός στα χέρια του φωτογράφου (ακόμα

και του Στραντ) είναι μια ψευδαίσθηση. Βλέπω τα αντικείμενα σαν σύμβολα που μεταφέρουν δικές μου έννοιες,

τα άτομα σαν πρωταγωνιστές των απόψεων μου, τους χώρους σαν φόντα για προσωπικά μου

#

Text
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παραμύθια. Είμαι της γνώμης ότι ο καλλιτέχνης έχει μια μοναδική ιστορία να παρουσιάσει  στο κοινό του, την

εκφράζει με διαφορετικούς τρόπους, αλλά οι εμμονές του, οι ανησυχίες και οι συγκινήσεις του παραμένουν, όπου

και να βρίσκεται.

ΑνΑν  κκάποιοςποιος  φοιτητφοιτητήςς  σουσου  απαπό  τητη  ΝΝέαα  ΥΥόρκηρκη  σουσου  έλεγελεγε  ότιτι  θθέλειλει  νανα  έρθειρθει  στηνστην  ΕλλΕλλάδαδα  γιαγια  νανα

φωτογραφφωτογραφίσεισει,  ,  τιςτις  συμβουλσυμβουλέςς  καικαι  κατευθκατευθύνσειςνσεις  θαθα  έδινεςδινες;;

Οι τσολιάδες και η Ακρόπολη, όπως και τα γατάκια στα νησιά, έχουν αγανακτήσει από τα κλικ μας. Μην

παρασύρεσαι από το όμορφο και από τα κλισέ. Βρες κάτι δικό σου να εκφράσεις και πες το μέσω της οπτικής

γλώσσας του μέσου σου.

ΠοΠοίησηηση  εείναιναι  ένανα  παιδπαιδί  τουτου  ΧαρισιΧαρισιάδηδη  πουπου  τρτρέχειχει  ασπρασπρόμαυρομαυρο  σσ’  ’  ένανα  νησνησί  τουτου  ΑιγαΑιγαίουου  ή  ηη

φωτογραφφωτογραφίαα  πουπου  σκηνοθετεσκηνοθετείςς,  ,  προετοιμπροετοιμάζειςζεις  καικαι  επεξεργεπεξεργάζεσαιζεσαι;;

Η στιγμή, ο ήλιος, η μεταμόρφωση του παιδιού και του νησιού σε τόνους, γραμμές και σχήματα… όλα αυτά είναι

εξίσου λυρικά με έργο που συνθέτεται στο λευκό πανί του στούντιο όπου συνομιλούν τα αντικείμενα, οι υφές, τα

χρώματα και τα φώτα μεταξύ τους. Μιλάμε λοιπόν για ποίηση όταν η φωτογραφία γίνεται ένα αφαιρετικό

απόσπασμα της αντίληψης και της φαντασίας του ατόμου που τη δημιουργεί.

 

 


