ΕΚΔΟΣΗ 2.0

Πρόλογος στη 2η έκδοση
Πάνω από ένας χρόνος πέρασε από την προηγούμενη έκδοση και εν τω
μεταξύ είδα πολλές φωτογραφίες, τράβηξα ακόμα περισσότερες, αγόρασα πολλά
φωτογραφικά βιβλία, μου τα υπέγραψαν, μου τα έκαναν τατουάζ ... μου τα διάβασαν
κιόλας στο τέλος.

Εν τω μεταξύ είδαμε κι άλλους πανάκριβους βασιλικούς γάμους, ακόμα
φονικότερα πιστολίδια στο Τέξας, το παγκόσμιο κύπελλο, τον βοειοκορεάτικο
παγκόσμιο και τα παραληρήματα του πλανητάρχη ... Τα Βαλκάνια έμειναν στη θέση
τους, όχι όμως και οι Βαλκάνιοι! Τις μέρες που γράφονταν αυτές οι γραμμές, το Μάτι
έγινε παρανάλωμα του πυρός! Με δυό λόγια: ο κόσμος συνέχισε να διαλύεται.

Εν τω μεταξύ, είδα ντοκιμαντέρ και συνεντεύξεις με μεγάλους φωτογράφους,
άκουσα τα λεγόμενά τους και προσπάθησα για πολλοστή φορά να καταλάβω το

νόημα του "Blow-Up". Δεν τα κατάφερα να γίνω σοφότερος αλλά είναι γνωστό ότι
έχω πρόβλημα: η προσοχή μου αποσπάται εύκολα.

Εν τω μεταξύ και «ξαφνικά, ο κόσμος γέμισε φωτογραφίες που μοιάζουν με
τηλεοπτική οθόνη που κάνει νερά ... η πρώτη εντύπωση που δημιουργεί μια
φωτογραφία θεωρείται σημαντικότερη από την αντοχή της στον χρόνο».

Όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, η παραπάνω φράση ανήκει στον John
Szarkowski και αφορά την κατάσταση της φωτογραφίας το 1950!

Ευτυχώς, από τότε έχουμε μάθει να αποδεχόμαστε και να κατανοούμε την
περιγραφική δύναμη της φωτογραφίας. Έχουμε μεταφράσει με επιδεξιότητα τις
σουρεαλιστικές αρνήσεις: "Ceci n'est pas une ... photo". Έχουμε αποδεχτεί με μπρίο
ότι "η προδοσία των εικόνων" δεν είναι αμαρτία αλλά αρετή, στην οποία αξίζει να
παραδοθούμε και με την οποία αξίζει να συμπορευτούμε.

Τα Αντί της φωτογραφίας δρόμου
(η φίνα πλαστότητα της φωτογραφίας)
του Μιχαήλ Μοσχολιού, Αύγουστος 2018

εισαγωγή
«Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των ανθρώπων μοιράζεται ορισμένες ιδέες ή
συναισθήματα δεν αποδεικνύει την εγκυρότητα αυτών των ιδεών και συναισθημάτων.
Η συναινετική επικύρωση καθ’ αυτή δεν έχει καμιά σχέση με τη λογική ή την ψυχική
υγεία... » Φρομ

Σε αυτό το ολιγοσέλιδο μικρό κόκκινο βιβλίο της φωτογραφίας θα
ασκήσουμε κριτική για να φτάσουμε στην αυτοκριτική. «Ωστόσο, η κριτική αυτή δεν
πρέπει να είναι δογματική και ούτε πρέπει να χρησιμοποιεί τη μεταφυσική μέθοδο.
Θα πρέπει αντίθετα να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να εφαρμοστεί η διαλεκτική
μέθοδος» Τσε (Τουνγκ)

Δεν θα διαβάσετε για σκιές, αντανακλάσεις, παιδιά, ζώα, πώς να περιμένετε,
πώς να ψάχνετε, πώς να φωτογραφίζετε από πίσω, από πάνω ή από το πλάι. Ούτε
λέξη για το πως να φωτογραφίζετε σε λεωφορεία, σε τρένα, τους άστεγους, με
χιούμορ, κόντρα στο φώς ή με θαμπό φωτισμό.

Δεν θα διαβάσετε για μεγάλους φωτογράφους ούτε για την ιστορία της
φωτογραφίας. Δεν υπάρχουν ορισμοί, βιβλιογραφία ή συμπεράσματα.

Για έναν απλό και ευγενή λόγο: όλα τα παραπάνω μπορείτε να τα βρείτε στο
διαδίκτυο. Ακόμα καλύτερα: δεν τα χρειάζεστε!

Είμαι επίσης βέβαιος ότι θα συμπληρώσετε νοερά όλες τις ενδεχόμενες
ελλείψεις. Αυτό εξάλλου κάνει ο φωτογράφος. Κατασκευάζει και λύνει αινίγματα!
Δημιουργεί και συμπληρώνει παζλ.

Δεν υπάρχουν περιεχόμενα ούτε σελιδοποίηση. Τέλος, δεν υπάρχει τίποτα
σχετικά με μένα γιατί είμαι βέβαιος ότι θα με γκουγκλάρετε!

κεφάλαιο 1
ΤΙ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ
Πολλές φορές αναρωτιόμαστε, ή ακόμα χειρότερα, ρωτάμε τους άλλους, αν αυτό
που κάνουμε είναι φωτογραφία δρόμου. Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζω τη
χειρότερη απάτη, τη μεγαλύτερη πλάνη στη σύγχρονη καλλιτεχνική φωτογραφία!
Δεν υπάρχει φωτογραφικό είδος, στυλ, τάση ή σχολή. Δεν είμαστε ζωγράφοι, ούτε
τεχνίτες! Άγουροι ποιητές, ίσως! Ο φωτογράφος είναι ιδιότυπος άνθρωπος. Μέσα σε
λίγες μέρες, ένα απομονωμένο και κοινωνικά αδέξιο άτομο, βρίσκει κάποιον τρόπο
να επικοινωνήσει με τον υπόλοιπο κόσμο. Μια μέρα, μέσα από το κάτοπτρο της
μηχανής, όλα τα τρισδιάστατα τέρατα μετατρέπονται σε δισδιάστατα ζωάκια
συντροφιάς! Μια μέρα, χώνει όλους τους εφιάλτες του σ' ένα μπαούλο,
αλυσοδεμένους εάν χρειασθεί.
Ένα πρωί ο φωτογράφος ξυπνά και αποφασίζει ότι έχει κάτι να πει. Μόνον που τα
λόγια δεν αρκούν. Οι λέξεις δεν του φθάνουν, δεν μπορεί να τις αρθρώσει. Ο

φωτογράφος είναι κάποιος που έχει πάψει να πιστεύει στην προφορική επικοινωνία!
Ίσως ποτέ του δεν πίστεψε σ' αυτήν!
Μια φωτογραφία είναι καλύτερη από τις λέξεις, πιο λιτή και ίσως ειλικρινέστερη. Αλλά
μια τέτοια φωτογραφία θα πρέπει να εμπεριέχει τη δύναμη της αντίφασης, την
αρμονία των ισορροπημένων χρωμάτων ή των γκρίζων τόνων, και τον συμβολισμό
μιας κρυφής αλήθειας: ακολουθούμε τις εμμονές μας για να αμβλύνουμε τους
φόβους μας, καταπολεμούμε τον θάνατο με την απαθανάτιση, ξεφεύγουμε από τη
σκληρή πραγματικότητα κρυμμένοι πίσω από μια φωτογραφική μηχανή.
Οι φωτογράφοι είναι ταυτόχρονα φυγάδες και διώκτες. Αλλά και ποιος δεν είναι;
Μήπως ο φωτογράφος υιοθετεί στα γρήγορα έναν εκκεντρικό τρόπο ζωής για να
καταφύγει στην ψευδαίσθηση ότι όλοι οι υπόλοιποι είναι μικροαστοί; Μήπως ο
νεκρός χρόνος ανάμεσα σε δύο φωτογραφικές λήψεις δεν είναι τίποτα άλλο παρά
μια συνειδητή επιλογή του φωτογράφου να αντισταθεί στον ίδιο τον χρόνο;

Η διάδραση των φωτογράφων με τον κόσμο είναι ασύμμετρη κατάσταση.
Σκιτσάρουν αυτόματα τυχαίες κινήσεις, μεταβαλλόμενες εκφράσεις και πρόσωπα.
Αλλά ακόμα πιο ασύμμετρη είναι η αντίδρασή τους στο αποτέλεσμα της
φωτογράφισης που εμφανίζεται μπροστά στα μάτια τους.
Ξέρουν ότι η φωτογραφία είναι δίκοπο μαχαίρι, χωρίς λαβή. Τραυματίζει τόσο τον
φωτογράφο όσο και τον θεατή. Η φωτογραφία μπορεί να ελευθερώσει τον δημιουργό
και να καταστρέψει τον θεατή. Το ίδιο εύκολα μπορεί να βλάψει τον φωτογράφο και
να σώσει τον θεατή. Αυτή η εγγενής δυαδικότητα της φωτογραφίας συνδυάζεται
μερικές φορές με την εκρηκτική ένταση της αναμονής, της λαχτάρας.
Γιατί λοιπόν, να βάλουμε τη φωτογραφική τέχνη σε καλούπια, σε κατηγορίες; Γιατί να
υψώσουμε τείχη; Είναι μεγάλη έμπνευση για μένα να βλέπω φωτογράφους δρόμου
να φωτογραφίζουν νευρωτικές νύφες, και φωτογράφους γαμήλιων τελετών να
καταχρώνται την εκκλησία, τους ιερείς και τους συζύγους για να δημιουργήσουν
σκηνές που προκαλούν, που ενοχλούν και που αποκαλύπτουν κρυφές αλήθειες.
Χαίρομαι όταν βλέπω φωτογράφους αθλητικών γεγονότων να φωτογραφίζουν στα
κρυφά ντοπαρισμένους αθλητές δημιουργώντας συμβολικές απεικονίσεις της

υποκρισίας. Νοιώθω απεριόριστο θαυμασμό για τους παρατηρητές της άγριας
φύσης όταν αφήνουν κάτω τον πανάκριβο εξοπλισμό τους και με μια Polaroid
αποθανατίζουν το πλήθος των ανεγκέφαλων στην έξοδο μιας ακόμα αιμορραγούσας
κορίντας. Η φωτογραφία δεν είναι πλέον παράθυρο στον κόσμο. Είναι μεταμόρφωση
με νέα/ες ταυτότητα/ες. Η φωτογραφία δρόμου πρέπει να θέτει σε αμφισβήτηση την
ταυτότητα και την αυθεντικότητα ενός φωτογραφικού ντοκουμέντου.
Δεν πρέπει να συγχέεται όμως με την λανθασμένη (αλλά πολύ αγαπητή) άποψη ότι
οποιαδήποτε κουνημένη ή με κακή εστίαση εικόνα δημιουργεί αυτόματα αφαίρεση
και σουρεαλισμό. Αντίστοιχα, οι φωτογραφίες με ορθή εστίαση και σύνθεση δεν είναι
αναγκαστικά πιο κοντά στην αληθοφάνεια της φωτοδημοσιογραφίας.
Από την άλλη μεριά, η παραπάνω πρόκληση δεν θα πρέπει να μετατρέπεται σε
προφανή χειραγώγηση των θεατών η οποία θα τους έκανε να χάσουν το ενδιαφέρον
τους για μια σκηνή, δημιουργώντας τους αμφιβολίες για το εάν η σκηνή είναι αληθινή
ή όχι.

Τα διαβάζετε όλα τα παραπάνω; Κακώς! Επιτρέψτε μου να προχωρήσω παραπέρα
στην αποδόμηση (εκ νέου) της επιτηδευμένης δουλειάς χιλιάδων φωτογράφων, μιας
φωτογραφικής δουλειάς που συνήθως συνοδεύεται από 'πληρωμένα' σχόλια και στη
συνέχεια αυτοεκδίδεται σε ειδική συσκευασία δώρου.
Ο Μπρεσόν έλεγε: "il faut signifier le monde" δηλαδή "ανακαλύψτε, αποκαλύψτε τον
κόσμο, δώστε του νόημα". Αν το εξετάσουμε βαθύτερα θα έλεγα ότι η φωτογραφία
ως ενασχόληση υπάρχει για να δώσει νόημα στη ζωή του φωτογράφου και για
κανένα άλλο λόγο. Αυτή η τελευταία σκέψη πλησιάζει πολύ στον «αφορισμό» του
Πλάτωνα, ότι δηλαδή η τέχνη δεν έχει αξία για εμάς, αφού τα έργα τέχνης είναι μια
απλή κατοπτρική απεικόνιση της πραγματικότητας (εἰ ᾽θέλεις λαβὼν κάτοπτρον
περιφέρειν πανταχῇ). Αυτό ισχύει ακόμα περισσότερο για τη φωτογραφία, μια
μηχανική διαδικασία.
Θα πρέπει να αφήσουμε την τέχνη στους καλλιτέχνες και στους κριτικούς και να
αρχίσουμε να ακολουθούμε αυτό που πάντα ήταν η αρχική πρόθεση και η κινητήρια
δύναμη του φωτογράφου: Η αναζήτηση της ταυτότητάς του καταρχήν και της

διαχρονικής αλήθειας, κατά δεύτερον. Μόνον που κατά την αναζήτηση αυτή ο
φωτογράφος έχει ελάχιστο χρόνο στη διάθεσή του.
Είναι ανυπόμονος στις εξερευνήσεις του. Δεν μπορεί να αντέξει την σε βάθος
ανάγνωση ή να μελετήσει επί μακρόν τα ανθρώπινα ζητήματα. Πολύ γρήγορα η
φαινομενολογική ποικιλία και η δυσκολία αποκρυπτογράφησης του κόσμου τον
εξουθενώνει. Κι έτσι κάνει ανακωχή με τους δαίμονές του ενεργοποιώντας το
κλείστρο. Η φωτογραφία δεν είναι πλέον το παράθυρο που ξεδιπλώνει νέες
εμπειρίες. Αντίθετα, είναι μια πόρτα που κλείνει κατάμουτρα στον θεατή και στην
αβάσταχτη ελαφρότητα της κοινωνίας.

Εγώ είμαι εντάξει μ' αυτό!
Εσείς;

κεφάλαιο 2
ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΕΣΑΙ
Να ονειρεύεστε και να προσπαθείτε να κάνετε το όνειρο πραγματικότητα. Να
ονειρεύεστε και να προστατεύετε το όνειρό σας. Μην το μειώνετε, μην συμβιβάζεστε,
μην το εγκαταλείπετε, αφήστε το να σας επηρεάσει στον μέγιστο βαθμό. Διαφορετικά
θα υπηρετείτε το κατεστημένο. Και ποιος χρειάζεται κατεστημένο στη φωτογραφία;
Ή φόρμα, ή σύνθεση; Αφήστε την εσωτερική σας ματιά να επιλύσει την εικόνα από
μόνη της. Μην ανησυχείτε για τα όριά της, η φωτογραφία έχει φροντίσει γι αυτό
έχοντας μόνον τέσσερις γωνίες.
Το "κατά προσέγγιση" όνειρο, το "περίπου" (le presque), μπορεί να είναι τρομακτικό
σύμφωνα με τον Ρολάν Μπάρτ. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι αυτή
ακριβώς η ατέλεια μπορεί να είναι και η μοναδική ελπίδα της φωτογραφίας να
επιβιώσει μέσα στον κατακλυσμό των φωτογράφων και των ψηφιακών τους άθλων,
των φωτογραφικών απεικονίσεων του προφανούς.

Και αν το αποτέλεσμα της φωτογραφικής σας προσπάθειας δεν έχει την καθαρότητα
που επιβάλλουν οι καιροί και οι ειδικοί, μην σταματάτε. Η ευκρίνεια και η ακρίβεια του
φωτογραφικού αποτελέσματος είναι στοιχεία μάταια και εχθρικά προς τη δημιουργική
φαντασία.
Οι φωτογράφοι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το μοναδικό τους ταλέντο και η
μόνη ικανότητά τους είναι να τεμαχίζουν τον χρόνο σε στιγμές γεμάτες σημασία.
Αυτό ξέρουν να κάνουν καλύτερα (όπως άλλοι αναγνωρίζουν το τέλειο άρωμα ή
ανακαλύπτουν την τέλεια γεύση).
Με την απελευθέρωση του ενστίκτου, χωρίς αναστολές (κεφάλαιο 9), η φωτογραφική
οφθαλμαπάτη παίρνει μορφή εκ των προτέρων, προηγείται της λήψης. Μόνο τότε
πατάμε το κουμπί κι ενεργοποιούμε το κλείστρο.
Και αν κάποιος αποκαλέσει το όνειρό σας παραμόρφωση, αγνοήστε τον. Ο καρπός
της θέλησης και του πάθους είναι η μεταμόρφωση κι όχι η παραμόρφωση.

Ακολουθήστε τον δρόμο του ερασι-τέχνη (βλ. ετυμολογία) και μην παραπλανείτε
τους άλλους και τον εαυτό σας δηλώνοντας επαγγελματίες!
Οι περιστάσεις μάς υποχρεώνουν να επιλέξουμε στρατόπεδο και να δηλώσουμε μια
εξειδίκευση: γυμνό, πορτρέτο, τοπίο, δράση, προϊόν, ρεπορτάζ …
Θεωρήστε όμως τα παραπάνω ως φάσεις της φωτογραφικής σας τέχνης, ως
άγουρες προτιμήσεις (ασταθείς εμμονές) για τo κλασσικό (γυμνό), τα πρόσωπα
(πορτρέτο), τις κοιλάδες (τοπίο), τη βαβούρα (δράση), την ηρεμία (προϊόν), την
παρατήρηση (ρεπορτάζ) ...
Π.χ. η φωτογραφία πορτρέτου μπορεί να είναι τόσο μονοσήμαντη (προς μία
κατεύθυνση, χωρίς υπέρβαση, χωρίς δυαδικότητα) όσο και το φωτορεπορτάζ, όσο
και ο πιο διαδεδομένος τύπος φωτογραφίας, η ταξιδιωτική (o αναμάρτητος υμών
πρώτος τον λίθον βαλέτω).
Υπάρχουν όμως τρόποι να αποφευχθεί αυτό. Πάρτε για παράδειγμα τη φωτογραφία
γυμνού. Θα έχει το ίδιο πρόβλημα μονοσημαντότητας, εφόσον παραμένει αρμονική,

απλοϊκή, χωρίς πρόθεση να εκπλήξει ή να ενοχλήσει. Παραμένει στο επίπεδο της
πορνογραφίας και δεν περνά ποτέ στο επίπεδο της ερωτικού, εκτός κι αν υπερβεί το
πρώτο επίπεδο ανάγνωσης (σεξ). Εκτός κι αν κατορθώνει "να μισοκρύβει, να
καθυστερεί ή να περισπά ..." Ρολάν Μπαρτ
Η φωτογραφία πρέπει να προκαλεί ανησυχία, ταραχή, στοχασμό και να
προσαρμόζει το νόημά της για να παραμείνει στη μνήμη μας, για να την
αγαπήσουμε. Το να είναι απλά ενδιαφέρουσα δεν είναι αρκετό.
Η φωτογραφία πρέπει να υποδηλώνει ότι συμβαίνουν πολύ περισσότερα απ' αυτά
που απεικονίζονται γιατί η φωτογραφία δεν είναι ανάμνηση, είναι εξιδανίκευση.
Η πιο δημοφιλής χρήση της φωτογραφίας είναι ως "ανάμνηση της απουσίας". Ο
John Berger εξηγεί το παραπάνω αναφερόμενος στα απόντα στοιχεία μιας
φωτογραφίας τα οποία υποδηλώνονται περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσματικά
μέσω των στοιχείων που όντως καταγράφονται σε αυτήν. Η παρουσία θλίψης, για
παράδειγμα, υποδηλώνει την ύπαρξη ενός τραγικού γεγονότος το οποίο απουσιάζει
από το κάδρο αλλά επηρεάζει σημαντικά την ανάγνωση του θεατή.

Υπάρχουν στιγμές που ο φωτογράφος "μετατρέπει το εικονιζόμενο αντικείμενο σε
κάτι παραπάνω και το αφήνει να αιωρείται σαν αποκύημα της φαντασίας" όπως λέει
ο S. Wagstaff. Αναζητήστε και βρείτε αυτές τις στιγμές. Μην αφήσετε το πάθος για
την φωτογραφία να σκορπίσει όπως η πρωινή αχλή.
Η (φωτογραφική) ύπαρξή μας δεν είναι αποσπασματική αλλά σωρευτική. Όλα
στριμώχνονται μέσα σε ένα τόσο δα κάδρο. Η ακολουθία των νοητικών συμβάντων
όταν ενεργοποιούμε τελικά το κλείστρο είναι: αντίληψη, συγκίνηση, παρόρμηση,
συνειδητοποίηση. Στη συνέχεια έρχεται η απουσία. Μέχρι να συναντηθούμε πάλι με
την φωτογραφημένη "πραγματικότητα". Η οποία, όπως είπε κάποιος, δεν είναι ποτέ
όπως την έχουμε φανταστεί. Είναι είτε χειρότερη είτε καλύτερη.
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος, φόβος, εφιάλτης για έναν φωτογράφο θα πρέπει να είναι
ότι το ενδιαφέρον του θεατή για κάποια φωτογραφία του δεν θα κρατήσει
περισσότερο από όσο χρειάσθηκε για τη λήψη της. Εάν η φωτογραφία δεν προκαλεί
εσωτερική ανησυχία στον θεατή, εάν η στιγμιαία καταγραφή της πραγματικότητας
δεν δημιουργεί αινίγματα, σπαζοκεφαλιές τότε εξατμίζεται σαν καπνός σε δέκατα του
δευτερολέπτου.

Τι θα διαλέξετε λοιπόν; Να είστε επαγγελματίας φωτογράφος ή ένας αιώνιος
μαθητής, ένας επαναστάτης οραματιστής φωτογράφος;
Προσωπικά, έχω μια αφίσα στον τοίχο που μου θυμίζει: "Περισσότερες προκλήσεις,
λιγότερη ηθική, περισσότερη αισθητική!"

κεφάλαιο 3
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΕΛΕΙΑ;
Η φωτογραφία, προκειμένου να υπερβεί τα όριά της, πρέπει να είναι ικανή να
κεντρίζει το ενδιαφέρον και τη φαντασία τόσο του ειδήμονα όσο και του απαίδευτου
θεατή. Το άγνωστο έχει αναμφισβήτητα περισσότερη δύναμη για να δημιουργηθεί το
απαραίτητο μυστήριο που ζωντανεύει μια συμβατική φωτογραφία και της προσδίδει
αινιγματικό χαρακτήρα.
Ο φωτογράφος προσπαθεί να καλλιεργήσει την γλώσσα των εικόνων για να επιτύχει
καλύτερη επικοινωνία. Ευγενής προσδοκία, σίγουρα, αλλά ας έχουμε υπόψη ότι οι
αισθητικές αξίες προϋπάρχουν μέσα μας και ο υποψιασμένος θεατής θα είναι
πάντοτε σε θέση να σταθεί σε μια σημαντική φωτογραφία. Ίσως μάλιστα όσο
λιγότερο ασχολούμαστε με τη θεωρία, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουμε να
παρουσιάσουμε κάτι πρωτότυπο.

Όταν ανακαλύπτουμε την όραση (με βάση τις μαρτυρίες ανθρώπων που βρήκαν την
όρασή τους) το πρώτο και μοναδικό πράγμα που βλέπουμε είναι ένα διάχυτο φως.
Όλα τα υπόλοιπα είναι νοητική κατασκευή. Μαθαίνουμε να βλέπουμε, να
ερμηνεύουμε, να περιγράφουμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μια "ατελής"
εικόνα μας οδηγεί πίσω στις ρίζες, και ως εκ τούτου, είναι αινιγματική, με
δυνατότητες και απεριόριστες ερμηνείες.
Κάπου εκεί εμφανίζονται "επί σκηνής" οι κριτικοί και οι επιμελητές και αρχίζουν να
παίζουν με τεχνητές παραμέτρους, κανόνες και συνταγές. Μόνο και μόνο για να
δικαιολογήσουν την στειρότητα στις επιλογές τους. Μόνο και μόνο για να
παγιδεύσουν και να αναιρέσουν κάθε αναδυόμενο ταλέντο.
Απλά αγνοήστε τους, γιατί ακόμα και η έννοια του ωραίου αλλάζει, γίνεται κοινότοπη.
Το να μπει τάξη στον κόσμο είναι ουτοπικό, ακόμα και για έναν φωτογράφο. Ο
«ερασιτεχνισμός» ή «η τυχαία τέχνη» δεν θεωρούνται πλέον σφάλματα.
Δεν υπάρχει καθαρή τύχη στη φωτογραφία, παρά μόνον αντανακλαστική ευφυΐα. Ο
προσεκτικός φωτογράφος χρησιμοποιεί προηγούμενες δοκιμές και σφάλματα για να

φτάσει σε μια οξυμμένη διαίσθηση και να αποθανατίζει τις κορυφαίες στιγμές της
συνεχούς ροής της καθημερινότητας.
Εάν παρόλα αυτά, και παρά τις προειδοποιήσεις, ξεκινήσετε ένα μακρύ εκπαιδευτικό
ταξίδι, μην εμπιστεύεστε τα πάλαι ποτέ σλόγκαν της KODAK, «εσείς πατήστε το
κουμπί, εμείς κάνουμε τα υπόλοιπα», μην ακολουθείτε τον πίθηκο καμεραμάν του
Buster Keaton, μην αγοράζετε περιοδικά. Αντί γι αυτά, διαβάστε Calvino για να σας
βοηθήσει να χτίσετε τη δική σας Ρώμη, γύρω σας, ξανά και ξανά.
Αλλάξτε τα σοκάκια της, μετατρέψτε τα σιντριβάνια της, κάψτε τον ουρανό της, αλλά
μην αφήσετε ποτέ τη Ρώμη σας για άλλη πόλη. Εάν, λόγω ανωτέρας βίας, πρέπει να
γίνει κι αυτό, τότε ας είναι το Παρίσι.
Σημείωση του συντάκτη: Το Παρίσι και η Ρώμη δεν είναι σε καμία περίπτωση οι
πραγματικές πόλεις, αλλά ο αόρατος χώρος γύρω μας όπως δημιουργήθηκε μέσα
από παραμύθια, αφηγήσεις και λιμπρέτα. Αναφέρονται εδώ ως φόρος τιμής στις
"αόρατες πόλεις" του Calvino και στον "περιπατητή" του Baudelaire.

Με εκπλήσσει το πόσο πολύ αρέσει σε κάποιους η εικόνα μιας σιλουέτας σε μια
εξωτική παραλία κάτω από ειδυλλιακό φως (συνήθως ηλιοβασίλεμα).
Γιατί η αισθητική μας, η αντίληψή μας για το ωραίο, ενεργοποιείται μόνον σε
καταστάσεις που δεν μας αφορούν άμεσα; Γιατί οι προτιμήσεις μας πηγαίνουν μόνο
σε "γοητευτικές εικόνες-οφθαλμαπάτες" που κρεμάμε στο σαλόνι μας και όχι σε
κάποιες που θα κρύβαμε κάτω από το κρεβάτι μας για ανάγνωση στα κρυφά;
(προσοχή, το κρυφό δεν αναφέρεται στον πουριτανισμό).
Το όμορφο και το άσχημο, το σημαντικό και το ασήμαντο μπορούν να έχουν ίση
καλλιτεχνική αξία. Επιπλέον, εάν έχει μείνει και τίποτα να ανακαλυφθεί (το φταίξιμο
στους Έλληνες και στην κλασική αισθητική τους γι αυτό), μπορεί να βρεθεί μόνο
στους σκονισμένους δρόμους, τα κατεστραμμένα κτίρια και το χορταριασμένο
σκυρόδεμα.
Πρέπει να απομακρυνθούμε από την αισθητική ορθότητα και να ασπασθούμε την
αλήθεια της αταξίας, να αγκαλιάσουμε το αποκαλυπτικό και το συναρπαστικό παρά
το εφησυχαστικό και το ήρεμο.

κεφάλαιο 4
Η ΣΤΗΜΕΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
Στο Μπαλκόνι, ένα θεατρικό έργο του Ζαν Ζενέ, είναι καταπληκτικό το πώς σε
μερικές γραμμές ενός θεάματος επικεντρωμένου κυρίως στην ιδιοποίηση των
επαναστάσεων, μπορούμε να βρούμε την απάντηση σε ορισμένα
επαναλαμβανόμενα ερωτήματα για τη φωτογραφία.
Σε έναν οίκο ανοχής, κάποιοι πελάτες είναι μεταμφιεσμένοι σε επίσκοπο, στρατηγό
και δικαστή, και παίζουν παιχνίδια εξουσίας.
Μετά από μια σκηνοθετημένη φωτογράφιση η βασίλισσα ενημερώνεται:
Ο ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ: Είναι μια αληθινή εικόνα, που γεννήθηκε από ένα ψεύτικο
θέαμα.
Ο ΠΡΩΤΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ (κυνικά): Είναι συνήθης πρακτική Μεγαλειοτάτη. Όταν
συλλάβαμε κάποιους επαναστάτες, πληρώσαμε έναν αστυνομικό να ξεκάνει έναν απ'

αυτούς που μόλις είχα στείλει να μου αγοράσει ένα πακέτο τσιγάρα. Η φωτογραφία
δείχνει έναν επαναστάτη που πυροβολήθηκε ενώ προσπαθούσε να δραπετεύσει.
Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ: Εξοργιστικό!
Ο ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ: Μα πάντα έτσι δεν γίνεται; Η ιστορία συμβαίνει έτσι ώστε να
γραφτεί μια ένδοξη σελίδα και μετά να διαβαστεί. Η ανάγνωση είναι αυτό που μετράει.
"Η αλήθεια δεν είναι αντικειμενικότητα, το αυθεντικό μπορεί να σταθεί και
χωρίς εγκυρότητα"
Διαφωνώ κάθετα με τους φωτογράφους που λιθοβολούν στημένες φωτογραφίες.
Γιατί τόσος θυμός μπροστά σε τέτοιες εικόνες; Αντίθετα, θα πρέπει να νοιώθουμε
συμπόνια. Δεν μπορώ να φανταστώ μεγαλύτερο πόνο από εκείνον που υπομένει
ένας φωτογράφος όταν προσπαθεί να στήσει από το μηδέν μια σκηνή που του έχει
γίνει έμμονη ιδέα και δεν την βρίσκει έτοιμη γύρω του!
Το στήσιμο μιας φωτογραφίας δεν είναι παρά η τεχνητή εμφύσηση της μαγείας που
χρειάζεται μια φωτογραφία για να μας κάνει να ονειροπολούμε. Η φωτογραφία, στην

προσπάθειά της να φτάσει στην Εδέμ, περνά διαρκώς από τα στούντιο στους
δρόμους και αντίστροφα.
Και όταν θα βρείτε την Εδέμ, τον κρυφό κήπο όπου θα θέλατε να ζει και να αναπνέει
η τέχνη σας, τότε αρχίστε να διώχνετε τους δαίμονες. Αφαιρέστε αντί να προσθέτετε
υπερβολικά στοιχεία, περιορίστε τα προφανή νοήματα, σπείρετε αμφιβολίες αντί να
εξηγείτε, μην απολογείστε.
Εμείς οι άνθρωποι επιθυμούμε την ελευθερία αλλά από μόνοι μας εγείρουμε τείχη
και εμπόδια. Ο μεγαλύτερος μωρός από όλα τα πλάσματα, ο άνθρωπος, το
μεγαλύτερο παράδοξο ανάμεσα σε όλες τις τέχνες, η φωτογραφία. Δεν πρέπει να
επιδιώκουμε τον υπέρμετρο θαυμασμό, παρά μόνον να αντικατοπτρίζουμε τα
πιστεύω μας μέσω του κατόπτρου της μηχανής (εάν έχει). Πρέπει να φτάσουμε σε
μια φωτογραφία χωρίς προσδοκίες, χωρίς καιροσκοπία.
Το γεγονός ότι καθένας μας βλέπει και ερμηνεύει διαφορετικά μιαν εικόνα δεν
αλλάζει την ίδια την εικόνα.

Το πεπρωμένο και ο αγώνας της φωτογραφίας είναι να παραμένει διαχρονική, να
έχει υπόσταση ανεξάρτητα από το νου και τη ματιά του θεατή (ακόμη και του ίδιου
του δημιουργού).
Ρώτησαν κάποτε έναν μεγάλο φωτογράφο: "Είναι στημένη η εμβληματική σας
φωτογραφία;" Κι αυτός απάντησε: "Πώς μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι ήμουν σε
θέση να συλλάβω εκ των προτέρων μια τέτοια σύνθεση, με αυτές τις ρυθμίσεις και με
τέτοιους πρωταγωνιστές;"
Και όμως, είναι δυνατόν να έχουμε ένα όνειρο και να το απεικονίσουμε για να
μπορέσουμε να το μοιραστούμε. Είναι δυνατόν να έχουμε έναν εφιάλτη και να τον
φωτογραφήσουμε, για να τον ξεπεράσουμε.
Σίγουρα λίγοι έχουν όραμα και ταλέντο. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε απλοί
μάρτυρες που βρισκόμαστε εδώ μόνο και μόνο για να εκτιμήσουμε, να αναλύσουμε
και να κατανοήσουμε αυτές τις απεικονίσεις κραυγών, ψιθύρων και μονολόγων,
αυτές τις αυτιστικές κινήσεις που σπρώχνουν τις λεπίδες του διαφράγματος και
κόβουν τον κόσμο, κόβουν τους δημιουργούς τους. Ένα κόψιμο από λεπίδα

αιμορραγεί πάντα και η ουλή παραμένει για πάντα. Εξακολουθείτε να θεωρείτε τη
φωτογραφία μηχανική διαδικασία; "Είμαι ένα μάτι, ένα μηχανικό μάτι. Εγώ, η μηχανή,
σας δείχνω έναν κόσμο όπως μόνον εγώ μπορώ να δω". - Dziga Vertov, Σοβιετικός
σκηνοθέτης, 1923
Τη δεκαετία του '70 κατά τη διάρκεια μιας αμετροεπούς ομιλίας, ο Γ. Winogrand
πέταξε κάτι σωστό: "Η φωτογραφία πρέπει να είναι πιο δραματική από αυτό που
φωτογραφήθηκε. Ή έχουμε δράμα ή δεν έχουμε τίποτα!"
Δηλαδή η φωτογραφία δεν πρέπει να είναι ποιητική; Η ποίηση πρέπει να είναι
δραματική!
Δηλαδή η φωτογραφία δεν πρέπει να είναι αφηγηματική; Η αφήγηση πρέπει να είναι
δραματική!

κεφάλαιο 5
ΤΑ 'ΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΟΛΑ
Τι απομένει πλέον; Πώς μπορούμε να συνεχίσουμε να μετατρέπουμε το
συνηθισμένο σε ασυνήθιστο, το γνωστό σε καινοφανές, για πόσο ακόμα θα
μπορούμε να αντιστεκόμαστε στο συμβατικό και το κοινότοπο;
Για να το καταδείξουμε αυτό ας πάρουμε το παράδειγμα του ρεπορτάζ. Είμαστε ο
σωστός άνθρωπος στη σωστή θέση και στιγμή, τραβάμε με ρεαλισμό και
αυθεντικότητα μια εμβληματική φωτογραφία που έχει έντονο αφηγηματικό αντίκτυπο.
Τις περισσότερες φορές απομακρυνόμαστε από τη σκηνή αφού βιώσαμε πλήρως τα
γεγονότα, τα οποία άλλωστε είναι απόλυτα τεκμηριωμένα στη μηχανή μας.
Ωστόσο, η "ρήξη" με το κοινότοπο επέρχεται μόνον μετά την κένωση της
φωτογραφίας από το προφανές και, επομένως, με την απελευθέρωση και την
συνεχή ανατροφοδότηση της ματιάς και της διαδικασίας παρατήρησης.
Επανερχόμενοι με εμμονή στο ίδιο θέμα, χρησιμοποιώντας περιφερειακές γωνίες

λήψης, "παρακολουθώντας το έργο από τα παρασκήνια", απομακρυνόμαστε από
την πεπατημένη και διευκολύνουμε την έλευση "ποιητικών ατυχημάτων".
Μετατρέποντας συνεχώς το σχετικό σε απόλυτο (ρεαλιστική φωτογραφία) και
αντίστροφα, εκτοπίζουμε το περιττό. Μετατοπίζοντας το βάρος από την ηθική προς
μια νέα, επαναστατική (και αποδεκτή) αισθητική, μας επιτρέπει να φθάσουμε σε μια
αξιοσημείωτη και συμβολική εικόνα που αντέχει σε πολλαπλές αναγνώσεις και στον
χρόνο.
Έτσι λοιπόν, ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον. Τα 'χουμε δει και κάνει όλα υπό τον
ήλιον, γι αυτό υπάρχει μια υπερβολική τάση στη σύγχρονη φωτογραφία δρόμου να
σκληραίνει τις σκιές, να καταστρέφει τα μαύρα, να εξαφανίζει τα φωτεινά σημεία.
Το να καλύπτονται οι ατέλειες και να υπογραμμίζονται οι αρετές (και αντίστροφα)
μοιάζει διασκεδαστικό, φαινομενικά πρωτότυπο. Στην πραγματικότητα αποτελεί
κατακερματισμό των «αγαπητών» μας υποκειμένων. Οι άνθρωποι και τα πράγματα
υπό δυνατό και μόνιμο ήλιο, με σκληρές σκιές, βαθιά μαύρα και υπερφωτισμένα
πρόσωπα, δεν είναι αυτά που ξέρουμε.

Το ανθρώπινο μάτι όταν βλέπει μια σκηνή προσαρμόζεται άμεσα στην ποσότητα του
φωτός γύρω από τα σημεία που μας ενδιαφέρουν. Δεν είναι φυσιολογικό να
βλέπουμε τόσο σκοτεινά μαύρα ή υπερφωτισμένα λευκά με γυμνό μάτι (ίσως μόνο
όταν μπαινοβγαίνουμε σ' ένα σκοτεινό δωμάτιο από και προς τον καλοκαιριάτικο
ήλιο).
Αναμφίβολα το αλλόκοτο είναι ευπρόσδεκτο, αλλά πόσες φωτογραφίες με υψηλό
κοντράστο επιβίωσαν (δεδομένου ότι τα έργα του Μαν Ρέι ήταν φωτογράμματα και
όχι φωτογραφίες). Αυτές οι επιτηδευμένες εικόνες μπορεί να μοιάζουν
εντυπωσιακές, αλλά ταυτόχρονα αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό τους τις κάνει και
εφήμερες. Θα περάσουν εύκολα στη λήθη. Όπως και με όλα τα υπόλοιπα,
πειραματιστείτε, αλλά μην το κάνετε εφ' όρου ζωής, ούτε το μεγαλύτερο επίτευγμά
σας!
Στη φωτογραφία, τα υποκείμενα και τα αντικείμενα απεικονίζονται ορθά και έντιμα σε
διάχυτο φως. Οι φωτογραφίες που βρίσκονται στα μουσεία χαρακτηρίζονται από την
φυσικότητά τους.

Γι αυτό πρέπει να φωτογραφίζουμε με προσοχή! Χρησιμοποιήστε ελάχιστα το
κοντράστο (αντίστοιχα, μην "ανεβάζετε" υπερβολικά τα φιλμ σας) και προσπαθήστε
να συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες σε αυτό το πολύτιμο
μικροσκοπικό πλαίσιο που ονομάζεται φωτογραφία.
Αυτό το τελευταίο μπορεί να έρχεται σε αντίφαση με κάποιες ιδέες (που περιέχονται
αλλού στο βιβλίο) σχετικά με τη μείωση και την αφαίρεση, και περί σύνθεσης με
απάλειψη και όχι με προσθήκη στοιχείων.

Αλλά ποιος είπε ότι η φωτογραφία δεν
συνεχίζει να είναι ένα μικρό παιδί γεμάτο
ενθουσιασμό για πειραματισμούς και
αντιφάσεις;
Για καλή μας τύχη και προς έκπληξή μας,
είναι ακόμα.

κεφάλαιο 6
ΟΥΚ ΑΝΤΙΓΡΑΨΕΙΣ! ΟΥ ΚΛΕΨΕΙΣ;
Αυτό που αρχικά είχε πει ο Τ.Σ. Έλιοτ "Οι ανώριμοι ποιητές μιμούνται. Οι ώριμοι
ποιητές κλέβουν" στη συνέχεια το πήρε ο Πικάσο: "Οι καλοί καλλιτέχνες
αντιγράφουν. Οι σπουδαίοι καλλιτέχνες κλέβουν". Ας απλοποιήσουμε τα πράγματα
και ας συμφωνήσουμε ότι πρέπει να στηρίζουμε το καλλιτεχνικό μας έργο,
ανεξάρτητα από το επίπεδό του!
Σε κάθε περίπτωση, όλα όσα διαβάζετε, βλέπετε, ακούτε, ονειρεύεστε, διοχετεύονται
στις φωτογραφίες σας οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι ντεζαβού. Θα πρέπει
μόνον να μπορείτε να αναγνωρίζετε και να επιλέγετε προσεκτικά τι παίρνετε μαζί
σας, δηλαδή το βάρος που θα κουβαλάτε σε αυτό το θεσπέσιο και συνάμα
τρομακτικό ταξίδι.
Τα πάντα είναι φως και το φως είναι τα πάντα. Αυτός είναι ο λόγος που σε
περιόδους σκότους ψάχνουμε το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά. Τι κι αν βρούμε

όραμα και σωτηρία στο έργο και το ταλέντο κάποιων άλλων; Ή στις έμμονες ιδέες
τους; Μερικές φορές (σχεδόν πάντα σήμερα) ξεμένουμε από ιδέες.
Μπορούμε να τονώσουμε την έμπνευση, κλέβοντας και ιδιοποιούμενοι ξένα οράματα
(του παρελθόντος κυρίως και όχι σύγχρονα).
Οι φωτογράφοι γνωρίζουν την καλλιτεχνική αξία των ουλών του χρόνου και
μιμούμενοι φωτογράφους του παρελθόντος πετυχαίνουν να ιδιοποιηθούν τον εγγενή
σουρεαλισμό των παλαιοτέρων φωτογραφιών. Επικαιροποιημένη νοσταλγία! Αλλά
όταν αντιγράφουμε ή μιμούμαστε την προηγούμενη δουλειά μεγάλων φωτογράφων,
γεννιέται ένα παιδί που έχει ήδη γεννηθεί και ζήσει.
Πάρτε για παράδειγμα την πρώτη "Θέα από το παράθυρο" του Nicéphore Niépce.
Πόσες "θέες" από το παράθυρο (προτιμώ του Ρόμπερτ Φρανκ από τους
Αμερικάνους, Butte, Montana, 1955) έχουμε δει μέσα σε σχεδόν 200 χρόνια
φωτογραφίας και πόσες θα δούμε μέχρι το τέλος των ημερών;

Το παράθυρο του Niépce δεν θα μας εγκαταλείψει ποτέ! Γιατί; Γιατί ένα παράθυρο
μας ελκύει τόσο πολύ; Το σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής δεν είναι ήδη ένα
παράθυρο μέσα από το οποίο κοιτάζουμε τον κόσμο αποποιούμενοι κάθε ευθύνης
απέναντι στην πραγματικότητα και αρνούμενοι να αντιδράσουμε άλλως πως;
Η συζήτηση είναι μακρά, αλλά ας δεχτούμε ότι ένα παράθυρο σε μια φωτογραφία
τονίζει το φανταστικό, επιβεβαιώνει ότι η σκηνή είναι απλησίαστη για να μπορούμε
να συμμετέχουμε. Ένα είδος δικαιολογίας, εξομολόγησης και άφεσης ταυτόχρονα.
Η πράξη της φωτογραφίας είναι μη-παρεμβατική "ηδονοβλεψία" λέει η Σούζαν
Σόνταγκ στο δοκίμιό της περί φωτογραφίας "πράξη που ενθαρρύνει ό,τι συμβαίνει να
συνεχίσει να συμβαίνει, το πρόσωπο που παρεμβαίνει δεν μπορεί να καταγράψει, το
άτομο που καταγράφει δεν μπορεί να παρέμβει".
Ένα είναι σίγουρο: τα παράθυρα είναι αυλαίες στο θέατρο της ζωής των
φωτογράφων.

Η δεύτερη λυτρωτική σκέψη που πρέπει να έχουμε είναι να μην θεωρούμε τις
φωτογραφίες έργα τέχνης περισσότερο απ' όσο είναι έργο τέχνης ένα
καρδιογράφημα.
Μια φωτογραφία δεν παρέχει, και δεν υποχρεούται να παρέχει εγγυήσεις ως προς
την πιστότητα των γεγονότων. Δεν υπάρχουν διαβεβαιώσεις αυθεντικότητας, καμία
απόδειξη της πραγματικής εμπειρίας.
Για όσο ζούμε η φωτογραφία δεν θα λάβει το χρίσμα των Καλών Τεχνών, οπότε γιατί
να ανησυχούμε εάν η δουλειά μας θα έχει την τύχη να μπει κάποτε σε κάποιο
μουσείο ή σε μια προσωπική συλλογή!
Σε κάθε περίπτωση, αμφότερες οι παραπάνω 'τύχες' είναι πολύ εξεζητημένες (και
απομονωμένες) και ο πολύς κόσμος δεν θα έχει πρόσβαση.
Κι έτσι δεν θα μπορείτε να μοιραστείτε την ευτυχία του φωτογραφείν περισσότερο
από ό,τι το κάνετε σήμερα! Εξάλλου, δεν είμαστε τίποτα χωρίς τους άλλους, ακόμη κι
αν είναι αδιάφοροι ή εχθρικοί απέναντί μας.

Αναπόφευκτα το έργο των μεγάλων φωτογράφων ενυπάρχει σε κάθε νέο
αναδυόμενο ταλέντο. Και ακολουθώντας τον μίτο της τέχνης μπορούμε να δούμε
πως οι φωτογράφοι καθοδηγήθηκαν από τα γυμνά του Brandt, τα οποία με τη σειρά
τους έφεραν μέσα τους την παράγωγη φωτογραφία του Μαν Ρέι, και πάλι πίσω στα
φωτεινά και απειλητικά κάδρα του Brandt, επηρεασμένα με τη σειρά τους από τις
χαμηλές γωνίες λήψης του πολίτη Κέιν.
Αναπόφευκτα θα μεταφέρουμε μέσα μας τον Moriyama και τον d'Agata για πολλά
ακόμα χρόνια.
Αναπόφευκτα, όσο περισσότερο βελτιωνόμαστε στη φωτογραφία, τόσο λιγότερο θα
μας βοηθούν τα εργαλεία.
Και αναπόφευκτα ο χρόνος θα μας προδώσει.

κεφάλαιο 7
ΓΙΝΕ VIRAL ΑΛΛΙΩΣ ΣΠΙΤAKI ΣΟΥ
"Έκτακτη είδηση! Μια εμβληματική φωτογραφία έγινε viral και της απενεμήθη ένα
βραβείο μεγάλου κύρους!"
Όλοι γνωρίζουμε τι είναι viral, όσο για τον ορισμό του εμβληματικού διαβάζουμε στο
ΧΛΝΓ: που αποτελεί πρότυπο, σύμβολο.
Αλλά από πότε το viral ταυτίζεται με το εμβληματικό;

Οι άνθρωποι είναι τόσο ανίσχυροι απέναντι στο τσουνάμι των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, καταλαμβάνονται εξαπίνης, τους ζητείται άμεση απόκριση. Όλα τα στάδια
του στοχασμού και της σκέψης έχουν καεί και αντικατασταθεί από ψηλαφισμούς των
δακτύλων σε οθόνες αφής. Παρομοίως, η αξιολόγηση και η κριτική επιλογή έχουν
υπονομευτεί σοβαρά από τους αλγόριθμους που σας προτείνουν ως αξιόλογο μόνον
ό,τι άρεσε, προωθήθηκε και σχολιάστηκε από τους φίλους συνοδοιπόρους του
δικτύου!
Δηλαδή, θα πρέπει τώρα να προσθέσουμε μια νέα σημειολογική κατηγορία για τη
φωτογραφία: ενδεικτική, εμβληματική, συμβολική ... viral; Εάν το μόνο κριτήριο για
να "καθαγιαστεί" μια φωτογραφία είναι η "μολυσματικότητά" της τότε τα δεκανίκια
υπό μορφή κειμένου και επεξηγήσεων είναι απόλυτα αναγκαία. Και έτσι οι
φωτογραφίες γίνονται αμετάκλητα βουβές, καθώς οι λέξεις κραυγάζουν πιο δυνατά
από τις εικόνες.
Φυσικά υπάρχουν δυνατές φωτογραφίες που γίνονται εμβληματικές μέσω της
αντοχής τους στο χρόνο και μετά από πολλές αναγνώσεις. Στη συνέχεια ο δρόμος
προς το συμβολικό είναι βραχύς. Συνήθως οι φωτογραφίες αυτές αντικατοπτρίζουν

ιδέες, χωρίς λεζάντες και χωρίς αναγκαστικά να αναφέρονται σε μια πραγματικότητα
διαφορετική από αυτή του θεατή.
Φανταστείτε την εμβληματική φωτογραφία του Ισπανού στρατιώτη του Robert Capa
να χρειάζεται λεζάντα για να αποκτήσει ένα μόνιμο νόημα.
Ή την φωτογραφία του Robert Frank "Τραμ στη Νέα Ορλεάνη, 1955" που ήταν σαν
φύλλο κοντάκτ. Μια έννοια που στην ψηφιακή εποχή έχει μόνο αρχειακή και ιστορική
χρήση. Η εικόνα του Frank παρουσιάζει πολλά διαφορετικά πλαίσια, ιστορίες,
συναισθήματα που συγκεντρώνονται σε ένα μόνο πλάνο. Είναι πολιτικό δοκίμιο και
καταγγελία για την αμερικανική κοινωνία του φυλετικού διαχωρισμού.
Τα επιχειρήματά μου είναι απλά. Η φωτογραφία του Robert Frank ήταν μια και
μοναδική πόζα του φιλμ. Εάν ελέγξουμε τα 81 φύλλα κοντάκτ από το "Οι Αμερικάνοι"
θα δούμε ότι τράβηξε μόνον ένα στιγμιότυπο, με αριθμό πόζας 16, σε φιλμ ISO125
KODAK PLUS-X!

Αυτή η φωτογραφία αγαπήθηκε από χιλιάδες φωτογράφους, έγινε εξώφυλλο του
βιβλίου, έκανε τον Kerouac να γράψει γι 'αυτό ...
Και το ερώτημά μου είναι: Γιατί δεν τραβάμε πλέον τέτοιες φωτογραφίες; Φταίει ότι η
ενεργοποίηση του κλείστρου δεν σημαίνει τίποτα από άποψη κόστους και ότι δεν
αναλώνουμε πλέον ακριβό φιλμ;
Φταίει ότι δεν περιμένουμε πλέον την κατάλληλη στιγμή για να τραβήξουμε;
Όποια και αν είναι η αιτία, νομίζω ότι είναι καιρός να βλέπουμε κάθε φωτογραφία να
συνοδεύεται από την επόμενη και την προηγούμενη πόζα της. Πρέπει να βλέπουμε
τι ήταν εκεί πριν και μετά. Χρειαζόμαστε φύλλα κοντάκτ. Nα μάθουμε γιατί, παρόλα
τα απίστευτα ψηφιακά εργαλεία, δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε κάτι διαφορετικό,
μια εμβληματική φωτογραφία, μια αξιοσημείωτη εικόνα.
Παίρνω επίσης το θάρρος να μας χρίσω θύματα μιας τεχνολογίας που έχει πάρει
όμηρο την αισθητική μας και απλά καταγράφει τυχαία και ατυχώς.

Γίνε λοιπόν viral ή πήγαινε σπιτάκι σου γιατί είναι το τέλος του κόσμου όπως τον
ξέρουμε, και μάλιστα εδώ και χρόνια, αλλά κανείς δεν μοιάζει να νοιάζεται!
Κάνετε κάτι διαφορετικό απ' αυτό που κάνει το μεγάλο μάτι (που έβλεπε κι απ' την
πλάτη) του Google-Λιόντα που καταγράφει τα πάντα σε κάθε δρόμο και στενό! Το
Street View δεν είναι καθόλου παιχνιδάκι. Το σύνολο, χωρίς εξαιρέσεις, της
φωτογραφίας δρόμου στο επίπεδο του ματιού έχει γίνει από αυτόν τον
γιγαντοφωτογράφο. Γιατί λοιπόν οι άνθρωποι κάνουν ακόμα λήψεις χωρίς να
κάμπτουν τα γόνατά τους, χωρίς να τοποθετούν τη μηχανή κάπου αλλού,
οπουδήποτε εκτός μπροστά από το κούτελο του θεϊκού homo erectus που είμαστε.
Γιατί μερικοί εξακολουθούν να ενοχλούνται από έναν κεκλιμένο ορίζοντα; Γιατί μια
ιταλική πρόσοψη λουσμένη από ένα θεσπέσιο καλοκαιρινό φως είναι κάτι που
συνεχίζει να αξίζει να φωτογραφηθεί;

Αναπτυχθείτε, συνδεθείτε, χρησιμοποιήστε όλα τα γκατζετάκια που μεταφέρετε στις
τσέπες σας, στις ταμπλέτες και στους φορητούς υπολογιστές σας. Χρησιμοποιήστε
τη δύναμη του απεριόριστου ψηφιακού χώρου, χρησιμοποιήστε τους νευρώνες σας
για επεξεργασία και για μια γρήγορη και σωστή επιλογή, ξεχωρίστε το σημαντικό
ανάμεσα σε μυριάδες πίξελ. Σταματήστε να συνθέτετε! Μάθετε να επιλέγετε!
Αφήστε το εγώ σας στην άκρη και ξεχάστε τις δημιουργίες σας για ένα μεγάλο
χρονικό διάστημα. Με αυτόν τον τρόπο θα αποκτήσουν νοσταλγικό χαρακτήρα, έναν
διαχρονικό σουρεαλισμό, μία από τις μεγαλύτερες αρετές του φωτογραφικού μέσου.
Αποποιηθείτε το έργο σας και στη συνέχεια ιδιοποιηθείτε το ξανά. Όσο μεγαλύτερη
είναι η αποξένωση, τόσο καλύτερη θα είναι η κριτική σας επιλογή. Η φωτογραφία
είναι άυλη, δημιούργημα προηγμένης μηχανικής και ηλεκτρονικής. Μη σας ξεγελά το
«δημιουργικό άγγιγμα» του φωτογράφου-καλλιτέχνη και η κυριαρχία του πάνω στη
μηχανή. Αυτό το "άγγιγμα" δεν είναι παρά το πάτημα ενός κουμπιού. Το πολύ-πολύ
να δεχθούμε ότι κατά την επεξεργασία τροποποιείται δημιουργικά ένας κόσμος που
δεν υπήρξε και που δεν ανήκε ποτέ στον φωτογράφο.

κεφάλαιο 8
ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ Ή ΜΕΤΡΙΟΤΗΤΑ;
Πάμε πάλι! Τι είναι η φωτογραφία δρόμου; Είναι υπέρμετρος ρεαλισμός (εξαιρετικά
ακριβής πραγματικότητα), σουρεαλισμός (αντίφαση μεταξύ ονείρου και
πραγματικότητας), μετα-ρεαλισμός (ένα σχόλιο για την πραγματικότητα);
Είναι όλα τα παραπάνω και όλα τα υπόλοιπα, αλλά πρωτίστως είναι επιλογές. Και
όταν κάνετε μια επιλογή, αυτή δεν είναι μόνο φωτογραφική. "Είναι μια επιλογή ζωής,
η οποία σας οδηγεί στο να αποφεύγετε τις δραματικές συγκρούσεις, τα δεσμά της
αντίφασης, τις εκρήξεις της θέλησης, του πάθους και της απέχθειας. Έτσι νομίζετε ότι
γλυτώνετε από την παραφροσύνη αλλά καταλήγετε στη μετριότητα." όπως λέει ο
Calvino!
Εάν η έννοια της παραφροσύνης σας δημιουργεί πρόβλημα για να την συνδέσετε με
το έργο σας τότε αποκαλέστε το ηρωισμό. Δεν αλλάζει και τίποτα. Ίσως μόνον το
πως χαρακτηρίζει την περίεργη συμπεριφορά σας το κοινό. Η μετριότητα από την

άλλη πλευρά είναι πολύ εύκολο να επιτευχθεί. Απλά αφήστε την υποκρισία, τον
εγωισμό και τον κομφορμισμό να σας κατακλύσουν.
Θυμηθείτε την γοητεία και τις αρετές της ενστικτώδους και ακατέργαστης
φωτογραφίας δρόμου, χωρίς δομή και κώδικα ανάγνωσης. Χωρίς εννοιολογικούς
δαιδάλους αυτού του είδους η φωτογραφία μας οδηγεί σε μια καθαρά ψυχοαισθητήρια επαφή με τον κόσμο. Οι ατελείς λεπτομέρειες (μερική υλική υπόσταση)
μας καλούν να επικεντρωθούμε στα ουσιαστικά στοιχεία χωρίς να είμαστε
υπερβολικά εκτεθειμένοι στα φαινόμενα.
Ο Baudelaire ονομάζει μεγάλη τέχνη την ικανότητα αποδόμησης της εμπειρίας σε
σύντομες μικρές συνθέσεις, δημιουργίες της μνήμης και της φαντασίας και που
συνυπάρχουν με τη μνήμη και τη φαντασία του θεατή, έτσι ώστε ο τελευταίος να
μπορέσει να ανακατασκευάσει και να κατανοήσει την αρχική εμπειρία. Δημιουργήστε
την απόλυτη οπτική εμπειρία μέσω μιας ασταθούς σύνθεσης που θέτει τη σκηνή εν
αναμονή κάποιου γεγονότος, αλλά όπου το πραγματικό απουσιάζει.

Τι λέτε λοιπόν; Παραφροσύνη ή μετριότητα; Αναρωτιέστε γιατί είμαστε τόσο
απόλυτοι σχετικά με τις επιλογές; Σας προκαλούν οργή, σοκ όλα αυτά; Αμφισβητούν
τον συνηθισμένο τρόπο που βλέπετε τα πράγματα; Ωραία!
Επιπλέον, αυτό που κάποτε θεωρήθηκε ότι ήταν μελετημένα όμορφο, τώρα
προκαλεί αγανάκτηση. Η ηθική παρακμή ή πρόοδος μπορεί μελλοντικά να προβάλει
ή να καταπνίξει την καλλιτεχνική σας δουλειά. Σταματήστε λοιπόν να ανησυχείτε για
κάτι τόσο μάταιο και απατηλό, όπως είναι οι εν δήμω προτιμήσεις μιας
καταναλωτικής κοινωνίας.

κεφάλαιο 9
Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ή οι ρυθμίσεις, η επεξεργασία, το επανακαδράρισμα, τα πρότζεκτ.
Πρόθεσή μου ήταν να αφήσω αυτό το κεφάλαιο κενό, έτσι συμβολικά. Ωστόσο, ας
εξετάσουμε με λόγια κάτι που δεν μπορεί να περιγραφεί με άλλο τρόπο και επειδή με
κατηγορούν ότι είμαι υπερβολικά σύντομος.
Ρυθμίσεις για φως ημέρας, νυχτερινά κόλπα, <1600 ISO, Tv, Av, M για μάγκες, P για
πονηρούς, 35mm, αγοράστε παπούτσια Nike, βάθος (άπατο) πεδίου, είναι το
bracketing ηλίθιε, ρυθμίσεις LR, φίλτρα PS … Μετά από όλες αυτές τις ρυθμίσεις,
έχετε ακόμα χρόνο να δημιουργήσετε φωτογραφίες με νόημα; Η φωτογραφική λήψη
δεν είναι συνώνυμο της δημιουργικής φωτογραφίας!
Όταν βγάζουμε μια φωτογραφία δεν έχουμε πολύ διαθέσιμο χρόνο για να βάλουμε
τάξη στην πληθώρα των οπτικών ερεθισμάτων που υπάρχουν γύρω μας. Αντί να

χάνουμε χρόνο για την τεχνική προετοιμασία ενός κάδρου, ας χρησιμοποιούμε τη
μηχανή μας σαν αυτές τις πλαστικές μιας χρήσης. Τελικά αυτοί που φωτογραφίζουν
με κινητά τηλέφωνα ίσως έχουν πολύ περισσότερες πιθανότητες να φέρουν νέες
ιδέες στη σύγχρονη φωτογραφία.
Βέβαια πριν γίνετε καλοί φωτογράφοι, βρείτε έναν καλό επιμελητή, ή γίνετε εσείς οι
ίδιοι! Ένας καλός επιμελητής θα σας πει ότι δεν πρέπει να περιορίζετε την επιλογή
σας στο πάγωμα μιας σκηνής όπου ένα παιδί στριφογυρίζει μια μπάλα, ακόμα κι αν
η μπάλα μοιάζει με υδρόγειο σφαίρα (Alex Webb, Tehuantepec, Μεξικό). Σαν καλός
επιμελητής που θα γίνετε, δεν θα περιορίζετε το κάδρο σας σε μια περαστική σκιά
στο πρώτο πλάνο όταν υπάρχουν ολόκληροι κόσμοι στο βάθος (Οικονομόπουλος,
Κούβα).
Και αν αρχίσετε να αρνείστε να φωτογραφίζετε αντανακλάσεις στα παράθυρα
λεωφορείων και τρένων, αν κατεβάζετε και κλείνετε τη μηχανή σας μπροστά στη
δυστυχία και τον πόνο (την κινητήρια δύναμη της δυτικής κοινωνίας) τότε πιθανότατα
θα γίνετε ένας σπουδαίος επιμελητής και θα ξέρετε πώς να ακροβατείτε ανάμεσα σε
μια φευγαλέα στιγμή και στα διαρκή γεωμετρικά στοιχεία.

Η ερώτηση: "Τι να επιλέξουμε; " αναιρείται πολλές φορές από μια άλλη ερώτηση:
"Γιατί να επιλέξουμε; "
Μια απλή ματιά στη συλλογή των φύλλων κοντάκτ της MAGNUM απαντά στη
δεύτερη ερώτηση. Αφού αυτοί οι δάσκαλοι και ιερά τέρατα της φωτογραφίας
αρνούνταν εαυτόν ήδη όταν το φιλμ ήταν πολύτιμο και ακριβό, αφού απέρριπταν το
95% της δουλειάς τους σημειώνοντας για εκτύπωση μόνον 3-4 καρέ από τα 24 (36),
θα πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος.
Ο λόγος είναι ότι από εσάς θα θυμούνται μόνον μια χούφτα φωτογραφίες, κατά
συνέπεια κάντε αυστηρές επιλογές γιατί κανείς δεν θα ψάξει μετά θάνατον τα
τεραμπάιτ των σκληρών δίσκων σας να βρει τα κρυμμένα σας αριστουργήματα.
Μια άλλη ερώτηση που ξεχνάμε να απαντήσουμε είναι: "Γιατί ο φωτογράφος ήταν
εκεί;". Η γνωστή εσφαλμένη εντύπωση ότι οι φωτογράφοι δεν ζουν τη στιγμή, αλλά
απλώς καταγράφουν μηχανικά μια άγνωστή τους πραγματικότητα για να την
εξηγήσουν αργότερα, δεν αρκεί για να δικαιολογήσει την παρουσία τους στον τόπο
της φωτογράφισης.

Πρέπει να υπάρχει κάτι παραπάνω από αυτό! Το ένστικτό μου, η εσωτερική μου
φωνή, λέει ότι βρίσκονται εκεί επειδή δεν μπορούν να είναι πουθενά αλλού.
Οι φωτογράφοι ωθούνται στο περιθώριο της κοινωνίας λόγω της άγαρμπης
συμπεριφοράς τους και της αδιαφορίας τους για τις σύγχρονες αξίες του
καθωσπρεπισμού. Έτσι αιωρούνται μόνιμα μακριά από τη συλλογική τάξη
πραγμάτων.
Μια σοφή συμβουλή στις σχολές καλών τεχνών (είτε πρόκειται για ζωγραφική,
σχέδιο ή φωτογραφία) που λέει "χρησιμοποιήστε ολόκληρο το πλαίσιο / καμβά", δεν
σημαίνει μόνο να γεμίσετε το κάδρο με αντικείμενα, θέματα, σχήματα, χρώματα,
αποχρώσεις ...
Η πλήρωση κάθε γωνίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κάδρο σας χρησιμοποιείται
με νόημα. Μπορεί να φαίνεται περίεργο αλλά το πιο σημαντικό τμήμα μιας
φωτογραφίας είναι τα εξωτερικά της όρια, οι πλευρές της. Το υπόλοιπο περιεχόμενο
εξαρτάται από τα όρια αυτά.

Τα σχήματα παίρνουν διαφορετική μορφή ανάλογα με την απόστασή τους από τις
πλευρές. Δηλαδή κάθε κόψιμο και ανακαδράρισμα μετατρέπεται σε πράξη
δημιουργίας; Δυστυχώς όχι σε αυτή την τέχνη, όχι στη φωτογραφία. Είμαστε αρκετά
τυχεροί (σε αντίθεση με τον κινηματογράφο) να έχουμε έναν ορθογώνιο «δικτάτορα»
που παγιδεύει όχι μόνο τη ματιά μας, αλλά και τα υποκείμενα μας. Η απουσία οδού
διαφυγής είναι ευπρόσδεκτη σε αυτή την περίπτωση. Στην ουσία, όλη κι όλη η
καλλιτεχνική προσπάθεια στη φωτογραφία είναι η επιλογή του τι παραμένει μέσα στο
κάδρο.
Ευρέως γνωστά πράγματα θα μου πείτε, αλλά επιτρέψτε μου την ακόλουθη
υπενθύμιση: Το κόψιμο είναι άρνηση της αρχικής σας δημιουργίας στην οποία
φτάσατε μέσω της οθόνης της μηχανής κατά την ενεργοποίηση του κλείστρου. Η
συνεχής αλλαγή των ορίων των φωτογραφιών οδηγεί σε ύδατα αχαρτογράφητα για
σας και για τους θεατές.
Αναρωτηθήκατε ποτέ γιατί οι σπουδαίοι φωτογράφοι δεν μιλούν εύκολα για τις
φωτογραφίες τους ή για τη φωτογραφία γενικότερα;

Γιατί δεν το χρειάζονται!
Γιατί δεν είχαν πρότζεκτ φωτογραφίας δρόμου.
Γιατί η φωτογραφία δρόμου είναι ένα πρότζεκτ χωρίς αρχή και τέλος.
Γιατί, ακόμη και αν είχαν κάποιο πρόγραμμα (αποστολή) για βιοπορισμό, γνώριζαν
ότι υπάρχει κάτι περισσότερο από την φωτογραφία δημοσιογραφίας, μόδας,
ταξιδιών, άγριας ζωής, νυχτερινής ζωής, οικογενειακών πορτραίτων, λουλουδιών,
επαναστάσεων, πορνογραφίας, πόνου, πλούτου, παρακμής ...
Γιατί γνώριζαν ότι το μόνο που μετράει είναι ο εντοπισμός μιας σημαντικής
φωτογραφίας ανάμεσα σε εκατοντάδες.
Γιατί ήξεραν ότι δεν υπάρχει τίποτα ανακαλύψιμο μέχρι να φωτογραφηθεί!
Γιατί ήξεραν ότι οι "δεύτερες" φωτογραφίες είναι εκείνες που ξεχωρίζουν από τον
σωρό.

Γι αυτό και το μοναδικό πρότζεκτ στην ιστορία της φωτογραφίας που έδωσε τόσες
πολλές αξιοσημείωτες φωτογραφίες ήταν αυτό του ΟΓΑ των ΗΠΑ για τη ζωή των
αγροτών, με επικεφαλής φωτογράφους τον Walker Evans και την Dorothea Lange
που απολύθηκαν για μη τήρηση των προδιαγραφών. Για την ιστορία, ο
"εμπνευσμένος" επιμελητής τρυπούσε τα αρνητικά τα οποία θεωρούσε ακατάλληλα.
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Winogrand δεν είχε άλλο πλάνο εκτός από το να
υπηρετεί τις εμμονές του. Ευχαριστούμε Garry που έσωσες την τιμή των υπολοίπων
από εμάς.
Σταματήστε να μιλάτε για τη φωτογραφία δρόμου. Στο κάτω-κάτω της γραφής δεν
υπάρχει λόγος να απολογούμαστε για τις φωτογραφίες μας.
Παρόλα αυτά θα κρατήσω μερικές φράσεις του Garry: "Ένα σφυρί κι ένα πριόνι, ένα
κομμάτι του χρόνου και του χώρου. Αυτό είναι η φωτογραφία, τίποτα άλλο. Εντάξει;"
"Είναι αστείο και παρορμητικό ταυτόχρονα. Τριγυρίζω στην πόλη, και επειδή είμαι
αδύνατος χαρακτήρας, όταν βλέπω μια ελκυστική γυναίκα, προσπαθώ να την
φωτογραφίσω".

Σε τελική ανάλυση κάντε όπως νομίζετε, απλά να θυμάστε ότι υπάρχει μια
παγκόσμια συνωμοσία για να σας κρατήσει μακρυά από τον στόχο σας, βάζοντας
εμπόδια στο ταλέντο σας και στην έμπνευσή σας.
Μερικά απ' αυτά τα εμπόδια είναι: η θεωρία, τα περιοδικά, οι κριτικές, οι προσωπικοί
εκπαιδευτές, οι σκιές, οι σήραγγες, οι ομπρέλες, οι πλανόδιοι καλλιτέχνες, οι
οικογενειακές σας φωτογραφίες ... η ίδια σας η οικογένεια.

κεφάλαιο 10
ARTE POVERA
Για εκείνους που χρειάζονται ένα πλαίσιο για την τέχνη τους και όλα τα προηγούμενα
κεφάλαια δεν συνδέονται με το όραμά τους, υπάρχει, από τη δεκαετία του '60, το
κίνημα της «τέχνης των πενιχρών και ευτελών μέσων».
Με λίγα λόγια, μια απόλυτη ελευθερία (και απόρριψη) των υλικών, των διαδικασιών,
των θεωρητικών και τεχνικών βάσεων, πράγμα που ευνοεί τη σχέση μεταξύ τέχνης
και πραγματικής ζωής. Αντίστοιχα, ο φωτογράφος μπορεί να υιοθετήσει μια
ριζοσπαστική στάση ενάντια στο κατεστημένο της βιομηχανίας της κουλτούρας.
Συγκεκριμένα, η πολιτιστική δραστηριότητα των αστικών κέντρων μπορεί εύκολα να
οδηγήσει σε ένα ανοιχτό πειραματισμό.
Στη φωτογραφία έχουμε να αντιμετωπίσουμε κι ένα πρόσθετο εργαλείο / εμπόδιο.
Την φωτογραφική μηχανή! Είναι η φωτογραφία κάτι άυλο και αόρατο (Barthes);
Συνδέεται η υλικότητα μιας εικόνας αδιαχώριστα με τη μηχανή, το αντικείμενο, το

μέσο και τον θεατή (Derrida); Ταπεινώνουν οι αρετές των φωτογραφικών μηχανών
κάθε - υποκειμενικά ή αντικειμενικά - ταλαντούχο προσωπικότητα; (Calvino)
Όλα αυτά τα ερωτήματα σχετικά με τη σπουδαιότητα (ή όχι) των φωτογραφικών
εργαλείων τονίζουν σαφώς την ανάγκη αντίστασης ενάντια στη μηχανική κυριαρχία
εστιάζοντας στη διαδικασία και τη δημιουργική δράση. Η μεταμόρφωση του
ασήμαντου σε σημαντικό και η μετουσίωση του αδόκιμου, είναι η κεντρική ιδέα της
τάσης αυτής.
Ωστόσο, η αναίρεση της ταυτότητας τόσο του δημιουργού όσο και του
δημιουργήματος, οδηγεί αναπόφευκτα στην απουσία οιασδήποτε ιδιοποίησης και
καλλιτεχνικής ιδιοκτησίας. Όλα μετατρέπονται σε νομαδικά, ακυρίευτα.
Η αναζήτηση μιας νέας οπτικής και μιας αναγνωρίσιμης υπογραφής από τον
καλλιτέχνη είναι απόλυτα θεμιτή. Δυστυχώς η φωτογραφία είναι από τη φύση της μια
διαδικασία αντιγραφής, μίμησης και παραποίησης και πολύ σύντομα οτιδήποτε
καινοτόμο γίνεται πλεονάζον μέσω της επανάληψής του. Και κανείς δεν προσέχει τις
πλεονάζουσες εικόνες.

Πολλοί αντικομφορμιστές καλλιτέχνες φλερτάρουν με τον ντανταϊσμό. Οι
φωτογραφίες τους, παρά την οπτική τους σύγχυση και άρα την προκλητική τους
πρώτη ανάγνωση, εμπεριέχουν ωστόσο διακριτά και αφηγηματικά στοιχεία του
παραλόγου.
Ανήκουν σε αυτό που ο André Breton ονομάζει "σπασμωδική ομορφιά" στο
μανιφέστο του υπερρεαλισμού. Το ίδιο ισχύει και για τις παραμορφώσεις του
Kertesz, το βιολί του Man Ray, τις βιτρίνες του Atget. Ο ντανταϊσμός εμφανίστηκε
μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, χέρι-χέρι με τον σουρεαλισμό ως διαμαρτυρία
"ενάντια σε αυτόν τον κόσμο της αλληλοκαταστροφής". Ως κραυγή ενάντια στην
τρέλα της μαζικής ανθρωποκτονίας.
Αλλά γιατί τώρα, σε περιόδους σχετικής ειρήνης, αυτή η κυκλική επανεμφάνιση της
αντίθεσης και της αντίδρασης σε όλα; Γιατί αυτή η παράκαμψη της αισθητικής,
παραβιάζοντας την κατεστημένη αρμονία;
Η απάντηση είναι ότι σχεδόν δύο αιώνες φωτογραφίας δεν αρκούν για να μας
πείσουν ότι η τελειότητα στην τέχνη είναι διαρκές "έγκλημα". Οι προηγμένες

τεχνολογίες, οι φωτογραφικές μηχανές, τα φιλμ, οι φακοί, οι αισθητήρες ήρθαν να
παράσχουν εικόνες υψηλής ευκρίνειας που μπορούν να μεγεθυνθούν σε απίθανες
διαστάσεις. Αλλά εμείς υιοθετούμε ευχαρίστως τα λόγια του Μαν Ρέι: «Θα
προτιμούσα να φωτογραφίσω μια ιδέα παρά ένα αντικείμενο κι ένα όνειρο παρά μια
ιδέα».
Η αφηρημένη φωτογραφία (ανεξάρτητα από την καλλιτεχνική της αξία, την οποία δεν
είμαι σε θέση να κρίνω) είναι μια απαραίτητη άσκηση τόσο για τον φωτογράφο όσο
και για τον θεατή ώστε να εξοικειωθεί με τα πολλαπλά επίπεδα και μεταμορφώσεις
της φωτογραφίας δρόμου.

κεφάλαιο 11
ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΚΟΙ
Από την ταινία "Τρέξε!" (Get out):
Ο Chris είναι φωτογράφος. Ο Jim Hudson είναι τυφλός(!) έμπορος τέχνης,
επιμελητής και κριτικός.
JIM: - Είμαι θαυμαστής της δουλειάς σας. Έχετε εκπληκτική ματιά. Το κάτι άλλο. Οι
εικόνες που δημιουργείτε. Τόσο βάναυσες, τόσο μελαγχολικές. Δυνατό υλικό!
Πιστέψτε με, καταλαβαίνω πόσο ειρωνικό φαντάζει το να είμαι τυφλός και ταυτόχρονα
έμπορος έργων τέχνης.
CHRIS: - Πώς τα καταφέρνετε;
JIM: - Η βοηθός μου μού περιγράφει τα έργα με μεγάλη λεπτομέρεια.

Φυσικά ο διάλογος υπονοεί ότι οι επιμελητές έχουν από ελάχιστη έως καθόλου
σχέση με τις εικαστικές τέχνες.
Οι φωτογραφίες σου δεν είναι αριστουργηματικές; Νοιώθεις να σου λείπει το
απαραίτητο ταλέντο; Γίνε επιμελητής!
Αλλά προσοχή: Επιμέλεια και κριτική δεν ταυτίζονται με τις εφηβικές συλλογές
αγαπημένων φωτογραφιών!
Σοβαρά τώρα, είμαι βαθειά απογοητευμένος από την πλήρη έλλειψη αιτιολόγησης
των επιλογών των επιμελητών. Φυσικά η αίσθηση του ωραίου είναι προσωπικό και
υποκειμενικό θέμα, αλλά έχουμε πλημμυρήσει με "εικόνες της ημέρας / μήνα /
έτους", παγκόσμιους διαγωνισμούς "καλύτερου πορτρέτου / τοπίου / δράσης", αλλά
κανείς δεν προβαίνει σε αιτιολόγηση. Δεν βρίσκετε τον αναγκαίο χρόνο ή τους
λόγους; Τότε σταματήστε αυτή τη δραστηριότητα.
Έχει τεράστια σημασία κάθε φορά που προσπαθείτε να διαλέξετε μια φωτογραφία,
είτε για να την υποβάλετε σε διαγωνισμό είτε σε κάποια ομάδα ή ακόμα όταν

συμβουλεύετε έναν φίλο σχετικά με την ποιότητα των φωτογραφιών του, να δίνετε το
βάρος και την σκέψη που απαιτείται.
Αν μη τι άλλο, ας έχουμε υπόψη μας ότι κάθε επιλογή είναι εξιδανικευτική,
απολογητική και παρηγορητική. Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του ενστίκτου σας ή
της καλλιτεχνικής σας κουλτούρας. Εξίσου έγκυρα και τα δύο!
Εξάλλου, τι αισθητική διαφορά υπάρχει τελικά μεταξύ του να ανακαλύπτουμε μια
κρυφή ομορφιά ή να αφαιρούμε μια μάσκα;
Προσωπικά, θέλω να βλέπω τις ουλές του χρόνου, να αφαιρώ τις μάσκες της
κοινωνίας.
Κάποιος είπε ότι η πιθανότητα να πέσει ο έφηβος Lartigue πάνω στον ηλικιωμένο
Atget την ώρα που φωτογράφιζαν και οι δύο στο Bois de Boulogne, ήταν μηδαμινή.
Δεν θα συνέβαινε το ίδιο στην εποχή μας με την άπειρη προβολή των φωτογράφων
και του έργου τους με τα σύγχρονα εργαλεία επικοινωνίας.

Και παρόλα αυτά, προσπερνώ πλήθος ταλαντούχων φωτογράφων και η γνώση μου
γι αυτούς δεν έχει βελτιωθεί παρά την προσβασιμότητα και την ευκολία της
πληροφόρησης.
Η επιμέλεια είναι εξίσου ιδιωτική υπόθεση (ίσως και περισσότερο) όσο και η
φωτογράφιση.

κεφάλαιο 12
ΦΑΕΙΝΕΣ ΙΔΕΕΣ
Σημείωση: Εμπνευσμένο σε μεγάλο βαθμό από τον Antonino Fanaragi του Calvino
Για τον καθένα από εμάς η φωτογραφική διαδρομή είναι λίγο πολύ η ίδια! Σε πρώτο
στάδιο υπάρχει η αμφιβολία. Φωτογραφίζουμε οτιδήποτε, το ένα μετά το άλλο.
Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι μόνον η απτή απόδειξη της φωτογραφίας είναι η
πραγματικότητα της ζωής μας. Τα υπόλοιπα είναι αόριστες αναμνήσεις.
Παρά την ευκολία της χρήσης των φωτογραφικών μηχανών δεν έχουμε φτάσει σε
μια φωτογραφική κοινωνία/κοινότητα, όπου όλοι μιλούν για διάφραγμα, ISO, τεχνικές
και καλλιτεχνικές ικανότητες. Αντί γι αυτό είμαστε, για άλλη μια φορά, χωρισμένοι σε
ερασιτέχνες και επαγγελματίες, αγνώστους και γνωστούς, σε "κίβδηλο" και "γνήσιο
πράμμα".

Αμφιβάλλουμε για τη νοητική μας ικανότητα να εκφραστούμε μέσω της
φωτογραφίας. Ευτυχώς αρκούν μερικές τυχαίες επιτυχίες για να αγκαλιάσουμε τη
φωτογραφική δραστηριότητα, να ξεκινήσουμε και, πιθανότατα, να μην σταματήσουμε
ποτέ, όπως είπαμε προηγουμένως, να φωτογραφίζουμε τα πάντα.
Κι έρχεται η μέρα που συμβαίνει κάτι παράδοξο. Βγάζουμε ενστικτωδώς
φωτογραφίες οι οποίες την επόμενη στιγμή στερούνται των χρονικών
χαρακτηριστικών τους. Γίνονται παρελθόν, νοσταλγικές, αναμνηστικές.
Εξερευνούμε όλες τις πιθανές μεθόδους, προσεγγίσεις και προοπτικές αλλά αυτό
που κυνηγάμε στην πραγματικότητα είναι το αδύνατο, το αόρατο, το άυλο, το όνειρο.
Θέλουμε μια εικόνα που να περιέχει το απτό και το φευγαλέο ταυτόχρονα.
Μαθαίνουμε να ελέγχουμε τη μεταμόρφωση, να μεταδίδουμε το μήνυμα, αλλά
συγχρόνως γνωρίζουμε ότι η μαγεία προέρχεται από το απροσδόκητο, την
υπέρβαση ή ακόμα και τη στρέβλωση του μηνύματος. Οι πιο τυχεροί, αυτήν ακριβώς
τη στιγμή, συναντούν τη μούσα τους και κάνουν όλα τα παραπάνω πραγματικότητα
ή αποτυγχάνουν παντελώς.

Μια μούσα μπορεί να είναι ένα πρόσωπο, ένας τόπος, αλλά και κάτι άυλο όπως μια
ιδέα. Αλλά ας της δώσουμε γυναικεία υπόσταση για τους σκοπούς αυτού του
σύντομου μυθεύματος και για να δώσουμε ένα πρόσωπο στο σκοτεινό αντικείμενο
της εμμονής. Αρχίζουμε λοιπόν να την φωτογραφίζουμε χωρίς σταματημό, παντού,
όλες τις ώρες, σε όλες τις υποστάσεις της.
Μόνη, μέσα στο πλήθος, στα φανερά, στα κρυφά. Φωτογραφίζουμε την παρουσία
της μούσας αλλά και την απουσία της. Κι έτσι κατανοούμε τι σημαίνει μούσα και πως
θα την αναγνωρίσουμε: Μια μούσα "θεωρεί τους φωτογραφικούς βιασμούς ως
πράξεις αγάπης".
Και φθάνει έτσι το τέλος ενός κύκλου. Εμείς (οι φωτογράφοι) στεκόμαστε μπροστά
στη στοίβα των φωτογραφιών μας, άλλες πεταμένες στον κάλαθο των αχρήστων κι
άλλες ακριβοκαδραρισμένες. Έχοντας αποκτήσει εξαιρετικές τεχνικές ικανότητες,
πιστεύουμε ότι φτάσαμε στο τέλος του διαδρομής. Έχοντας εξαντλήσει κάθε δυνατή
γωνία λήψης ξεχνάμε την αληθινή πορεία μας.

Την πορεία της συνεχούς καταγραφής μιας φευγαλέας πραγματικότητας ... "γιατί έτσι
κι αρχίσει κανείς (την φωτογραφία), δεν έχει κανέναν λόγο να σταματήσει. Η διαφορά
μεταξύ της πραγματικότητας που την φωτογραφήσαμε επειδή μας φάνηκε όμορφη,
και της πραγματικότητας που φαίνεται όμορφη γιατί έχει φωτογραφηθεί, είναι πολύ
λεπτή."
Οι φωτογράφοι είναι κάτι περισσότερο από ταλαντούχοι θαυματοποιοί. Αυτό που
κάνουν είναι να χειραγωγούν με μαεστρία. Περνάνε στα βάθη του νου και της ψυχής
των θεατών. Παίζουν με τα αρχέγονα συναισθήματά μας, αλλά το αποδεχόμαστε
επειδή ξέρουμε ότι για να παράγουν αυτές τις εικόνες, έχουν υποστεί και οι ίδιοι
αυτήν την βασανιστική διαδικασία. Μια διαδικασία απογύμνωσης.

κεφάλαιο 13
ΚΑΙ ΜΕΤΑ;
"Αυτή η νέα κατάσταση έχει δημιουργήσει μια στρατιά φωτογράφων που τρέχουν
ανεξέλεγκτα σε όλον τον πλανήτη, φωτογραφίζοντας αντικείμενα όλων των ειδών,
μεγεθών και σχημάτων, κάτω από σχεδόν όλες τις συνθήκες, χωρίς ποτέ να
σταματήσουν και να αναρωτηθούν αν κάτι αξίζει καλλιτεχνικά. Εντοπίζουν μια σκηνή,
μοιάζει να είναι ικανοποιητική, η φωτογραφική μηχανή εστιάζει και τραβάνε τη
φωτογραφία! Δεν υπάρχει σταματημός, και γιατί να υπάρχει άλλωστε; Διότι η τέχνη
μπορεί να σφάλει αλλά όχι και η φύση, λέει ο ποιητής, και οι φωτογράφοι υιοθετούν
την ρήση αυτή. Για τους φωτογράφους η σύνθεση, το φως, η σκιά, η φόρμα και η
υφή είναι μερικές από τις πολλές ατάκες τους ... "
Μήπως προσπαθώ να περιγράψω τη σημερινή κατάσταση της φωτογραφίας;
Μήπως απλά διαμαρτύρομαι; Σίγουρα δεν είμαι ο μόνος αφού το παραπάνω κείμενο
γράφτηκε το 1893, δηλαδή πάνω από 120 χρόνια πριν. (E. E. Cohen)

Ας εξετάσουμε μερικά από τα στοιχεία της σύγχρονης φωτογραφίας δρόμου. Η
απεριόριστη ευκρίνεια και η έλλειψη βάθους πεδίου (εξαιτίας των φωτεινών φακών),
τα ρεαλιστικά χρώματα (λόγω των αυτοματισμών AWB), οι χιουμοριστικές και
αντιφατικές σκηνές (λόγω της εξωστρεφούς συμπεριφοράς μιας μουντής κατά τα
άλλα κοινωνίας) είναι μερικά από αυτά.
Επιπλέον, σε μια προσπάθεια μεγιστοποίησης, οι φιλόδοξοι καλλιτέχνες
προσπαθούν να χωρέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο σε ένα και μόνο κάδρο.
Ανθρώπους σε όλες τις υποστάσεις τους. Πρόσωπα, εκφράσεις, ανάκατα
ανθρώπινα μέλη. Λήψεις μετωπικές, πλάγιες, στα παρασκήνια, παντού. Και οι ακόμα
πιο φιλόδοξοι κριτικοί έρχονται να δώσουν μια πληθώρα ερμηνειών με αφηγηματικές
διαδρομές, γραμμές-οδηγούς, διασταυρούμενες ματιές, σχήματα, συμπλέγματα,
παράλληλες ιστορίες και σουρεαλιστικές παραθέσεις υποκειμένων και αντικειμένων.
Συνήθως, αυτές οι φωτογραφίες προέρχονται από πολυσύχναστες πόλεις (Νέα
Υόρκη, Νέο Δελχί, Αβάνα ...) και οι φωτογράφοι, μόλις βρεθούν εκεί, παραιτούνται
γρήγορα από κάθε προσπάθεια απόρριψης των αχρήστων πληροφοριών και

προσπερνούν την πεμπτουσία της σύνθεσης (που είναι η απλοποίηση και η
συμπερίληψη συγκεκριμένων στοιχείων μέσω του αποκλεισμού άλλων).
Είμαι αντίθετος στα εξωτικά και πολυφωτογραφημένα μέρη που ανακαλύφθηκαν
από πρωτοπόρους φωτογράφους και στη συνέχεια έγιναν προορισμοί για τους
υπερτουρίστες (υπερτουρίστας: μια επέκταση του ανθρωπολόγου που
επισκέπτεται τους ιθαγενείς και επιστρέφει με πληροφορίες για τις εξωτικές τους
συνήθειες και τα περίεργα εργαλεία τους - Σ. Σόνταγκ) και για φωτογραφικά
εργαστήρια.
Σε αυτές τις "εξορμήσεις" οι φωτογράφοι περνούν από την πλήξη στη νιρβάνα και
καταλήγουν συνήθως να παράγουν μυριάδες ασέξουαλ, αυτοαναπαραγόμενες και
κοινότοπες εικόνες.
Και είναι ικανοποιημένοι από το ακατέργαστο αποτέλεσμα της "χαοτικής τάξης" (μιας
το ίδιο αντιφατικής έννοιας με την "κεκλιμένη ισορροπία") των φωτογραφιών τους. Κι
έχουν δίκιο. Και υπάρχει ένα τεράστιο έργο πολλών φωτογράφων που προήλθε από
τέτοιου είδους εξορμήσεις.

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ευτυχώς ακόμα συνθέσεις των οποίων η ανάγνωση δεν
χρειάζεται πατερίτσες για να εντυπωθεί η φωτογραφία στη μνήμη μας.
Παρόλα αυτά, εδώ και εκεί, μερικοί από τους πρωτάρηδες παραβιάζουν το
προφανές και δημιουργούν εικόνες με "νόημα", εσκεμμένα κι όχι τυχαία.

Αυτοί οι διορατικοί φωτογράφοι φέρνουν μαζί τους τη δική τους ματιά και δεν
υποκύπτουν εύκολα στο υπέροχο φως και στο ειδυλλιακό τοπίο.
Κι όμως, το ερώτημα παραμένει: Κατά πόσον αυτές οι τουριστικές ορδές
μεταμόρφωσαν έναν απομακρυσμένο και περιθωριακό κόσμο σε έναν καλλιτεχνικό
προορισμό; Έναν κόσμο που συμπεριφέρεται με απόλυτο αυτοπεριορισμό ή που
στην καλύτερη περίπτωση αποφεύγει χωρίς επιτυχία μιαν επίπλαστη μακαριότητα.
Ξέρουμε από πού ήρθε η φωτογραφία δρόμου, αλλά ξέρουμε πού πηγαίνει;
Περιεχόμενο, σύνθεση ή αφήγημα; Το αφήγημα από μόνο του δεν αρκεί. Ο Μπρεσόν
ήταν ο πρώτος που αναγνώρισε ότι η μορφή και το περιεχόμενο είναι αδιαχώριστα
δεμένα και ο αρμονικός συνδυασμός τους κάνει την φωτογραφία επιτυχημένη.
Στη συνέχεια καταλάβαμε (πιθανώς λόγω φωτογραφικής υπερβολικής δόσης) ότι η
αρμονία είναι βαρετή. Κι έτσι εμφανίστηκαν κάποια συστατικά "fast-food". Οι
φωτογράφοι δρόμου ξεκίνησαν να φωτογραφίζουν αδιάκοπα την παράθεση
ακρωτηριασμένων ανθρωπίνων μελών σε πρώτο πλάνο και μερικά άσχετα
αντικείμενα στο βάθος.

Αυτό από μόνο του δεν ήταν κάτι νέο. Ήταν γνωστό ότι η παραμόρφωση είναι
ελκυστική. Ήδη στις αρχές του περασμένου αιώνα πειραματιζόμασταν με τον
φετιχισμό και τον ακρωτηριασμό, με ακέφαλες ή ασώματες κούκλες και τώρα με
ανθρώπους (φωτογραφικά βέβαια). Ήταν και είναι μια προσέγγιση όπου το κανονικό
και το αφύσικο βρίσκονται σε μια διαρκή αντιπαράθεση.
Η εκτίμησή μου ήταν (ίσως όχι τώρα πια) ότι τα σημαντικά στοιχεία της φωτογραφίας
δρόμου είναι ο σουρεαλισμός (αντιφάσεις μεταξύ ονείρου και πραγματικότητας), ο
συμβολισμός (απόλυτες αλήθειες που περιγράφονται με μεταφορικό τρόπο) και η
αφαίρεση (αμφισβήτηση της πραγματικότητας αποφεύγοντας την κυριολεκτική
περιγραφή των πραγμάτων από τον ορατό κόσμο). Ποιός ξέρει με βεβαιότητα; Η
ουσία βρίσκεται αλλού και πιθανότατα μόνον στο εσωτερικό όραμα του καλλιτέχνη.
Όσον αφορά το μέλλον της φωτογραφίας δρόμου, μόνο ο χρόνος θα δείξει τι είναι
άφθαρτο και τι όχι.
Σχεδόν 100 χρόνια φωτογραφίας έχουν περάσει από την εποχή του Kertész.

Τα φωτογραφικά καρέ του θεάτρου της ζωής άλλαξαν πολύ αυτά τα χρόνια. Τα
γκρίζα έγιναν χρώματα, η πλοκή έγινε πειραματική, αυθαίρετη, χωρίς αρχή και τέλος,
σε αντίθεση με τα αισθητικά αριστουργήματα του Μπρεσόν.
Το αλλόκοτο, το περίεργο, το ανεκδοτικό έγιναν ο κανόνας. Λες και όσο λιγότερα
καταλαβαίνουμε, τόσο μεγαλύτερη είναι η καλλιτεχνική πρόοδος του φωτογράφου.
Τα φρικιά και τα τέρατα (συμπεριλαμβανομένων των ακέφαλων σωμάτων που
μπαινοβγαίνουν στο κάδρο ή τοποθετούνται δίπλα-δίπλα σαν σιαμαία) έγιναν και
παρέμειναν το αγαπητό θέμα των φωτογράφων δρόμου, λόγω της σαφούς και
άμεσης επίδρασής τους στις τερπνές προαστιακές ζωές των ανθρώπων.
Την σήμερον ημέραν, αυτό που κάποτε αποφεύγαμε κατά τη "συναρμολόγηση" μιας
σκηνής (δηλαδή ποια κομμάτια του παζλ δεν κολλάνε) έχει γίνει το χαρακτηριστικό
που κάνει μια φωτογραφία δρόμου να ξεχωρίζει στα μάτια των "ειδικών".
Δυστυχώς, οι άνθρωποι που τα λένε αυτά, δηλαδή οι επιμελητές που σας πείθουν
να είστε όσο το δυνατόν πιο εκκεντρικοί ... αυτοί οι ίδιοι περνάνε τις ώρες τους σε
κλειστούς χώρους, σε συμπόσια και σε στρογγυλά τραπέζια. Τι χάσιμο χρόνου!

Αν κοιτάξουμε προσεκτικά το έργο των μεγάλων φωτογράφων, θα δούμε ότι όλοι
είχαν μόνο λίγα "καλά" χρόνια. Όπως είπε κάποιος (δεν θυμάμαι τ' όνομά του αλλά
σας κλείνω το μάτι): "το να είσαι καλός φωτογράφος δεν είναι ένα αιώνιο επίτευγμα,
αλλά απλά ένα αμαρτωλό και ιδιοφυές άγγιγμα της τύχης!"
Βγείτε έξω το ξημέρωμα, τη νύχτα, με οποιονδήποτε καιρό, με οποιοδήποτε φως,
κυρίως όμως φωτογραφήστε σαν να μην υπάρχει αύριο. Διότι δεν υπάρχει!
Βγείτε έξω και φωτογραφήστε, διότι η ζωή είναι ζόρικη και μετά … μας τελείωσε!

κεφάλαιο 14
ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
Όταν ξεκίνησα αυτό το σύντομο δοκίμιο σκέφτηκα ότι ετοιμάζομαι να κάνω άλλη μια
"βλασφημία", να αμφισβητήσω και πάλι τον εαυτό μου. Διότι έπρεπε να μιλήσω για
κάτι που απλά δεν καταλαβαίνω. Για τα απόκρυφα συναισθήματα που δεν μπορούν
να περιγραφούν. Για τις αμέτρητες διαφορές μεταξύ ενός ψευδούς ταλέντου και μιας
εμπνευσμένης απομίμησης. Ή για το πώς ο μανιερισμός (η επιτήδευση ύφους, η
προσποίηση ... όπως και να το δείτε είναι το ίδιο και το αυτό) είναι ο χειρότερος
εχθρός της καινοτομίας και της αλλαγής. Και συνειδητοποίησα ότι χρειάζομαι για
άλλη μια φορά να αποστασιοποιηθώ από το καθιερωμένο, να πάρω διακοπές από
τον εαυτό μου και από το κατεστημένο.
Τότε κάποιος μου είπε: "Σταμάτα να μιλάς και βγες για φωτογραφίες. Το να αναλύεις
φωτογραφίες των άλλων δεν σε κάνει αναγκαστικά καλό φωτογράφο." Σωστά! Κι
είναι ακόμα σωστότερο από τη στιγμή που η φωτογραφία είναι η εξύψωση του
κοινότυπου, η ανάδειξη του τετριμμένου! Οι καλλιτέχνες είναι οι πνευματικοί

δάσκαλοι του κόσμου και για να πιάνει η διδασκαλία τους τόπο, πρέπει να είναι
καταληπτή και να μην γλιστρά στο ναρκισσιστικό "η τέχνη για την τέχνη".
Εγώ από τη μεριά μου έχω να πω: "Αγνοήστε τις "συνταγές" και προσπαθήστε να
μην αποτυπώνετε απλά τον κόσμο που παρελαύνει μπροστά μας! Αντίθετα,
προσπαθήστε να στριμώξετε τις εμμονές σας μέσα σε ένα φωτογραφικό καρέ. Σαν
να φυλακίζετε τα όνειρά σας για να τα σώσετε. Διαφορετικά, τα συναισθήματα και η
ένταση που θέλουμε να μεταφέρουμε δεν θα είναι ορατά. Αυτό έχω να απαντήσω (ή
να ρωτήσω).
Η ματιά σας δεν πρέπει να επηρεάζεται από καμιά σχολή ή αισθητική. Η προσωπική
σας ματιά πρέπει να προκύψει δουλεύοντας με το "ίδιο το θηρίο", το ίδιο το
φωτογραφικό μέσο, μέσα από επιλεκτικές και αφαιρετικές ικανότητες και
αναγνωρίζοντας ότι ο φωτογραφικός χρόνος δεν είναι συνεχής αλλά αποτελείται από
προσωπικές στιγμές αποκορύφωσης.

Φωτογραφήστε και στη συνέχεια παρουσιάστε τη δουλειά σας
γνωρίζοντας ότι είστε ήρωας!

Διότι χρειάζεται μεγάλο θάρρος να δημοσιοποιήσετε και να
μοιραστείτε τις προσωπικές σας στιγμές και τις ενδεχόμενες
αποτυχίες, να δεχθείτε ότι το να είσαι καλός φωτογράφος δεν είναι
ένα αιώνιο επίτευγμα, αλλά απλά ένα αμαρτωλό και ιδιοφυές
άγγιγμα της τύχης.

Find the English version at http://www.michail-photography.eu/the-books.html

