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“ Photographer Man Ray ”                                 
A Film by Jean-Paul Fargier - 1998 

Μια Συμπαραγωγή του  Centre Georges Pompidou - Παρίσι Premiere - 

Les Films du Tambour de Soie  με τη συμμετοχή της La Cinquième et Γαλλία 3;  

  

Σχόλιο από την Jeremy Nicklin 
 

Youtube  Video http://youtu.be/s8gJJaUuWco 
 
 Man Ray  said :  

“ Δεν φωτογραφίζω τη φύση.                                                   

 Φωτογραφίζω τα οράματά μου. ” 

 
 “Δουλεύω για δύο κίνητρα, δύο σκοπούς. Θα επιδιώξω 

την ελευθερία και θα επιδιώξω την ευχαρίστηση ”  

 

 



Man Ray : ο κύριος της πειραματικής και της φωτογραφίας μόδας ήταν επίσης 

ζωγράφος, κινηματογραφιστής, ποιητής, δοκιμιογράφος και, φιλόσοφος, και 

ένας ηγέτης του αμερικανικού μοντερνισμού. Γνωστός για την τεκμηρίωση της 

πολιτιστικής ελίτ που ζει στη Γαλλία, ο Man Ray πέρασε τον περισσότερο χρόνο του 

πολεμώντας τους τυπικούς περιορισμούς των εικαστικών τεχνών. Η ζωή και η τέχνη του 

Ray ήταν πάντα προβοκατόρικη, ενδιαφέρουσα  και προκλητική. 

 

Στην από το 1932 αυτοπροσωπογραφία του, το ρολόι δεν αποτελεί  

μια  χαριστική λεπτομέρεια. Απηχεί την συγκέντρωση του καλλιτέχνη, 

 το απορροφημένο βλέμμα να σημάνει το πέρασμα του χρόνου.  

 

" Η φωτογραφία είναι καθόλα σχετική με το χρόνο. Για τον  

φωτογράφο, ο χρόνος είναι ένα ζήτημα ζωής και θανάτου “ 

 

Χαρτογραφώντας  τη ζωή του Man Ray για 42 χρόνια από τις  

Ηνωμένες Πολιτείες,  στη ζωή του στη Γαλλία, το ντοκιμαντέρ αυτό διερευνά τις 

επιρροές για τη φωτογραφία και την τέχνη του Man Ray. 

 

Παρόλο που δεν είναι τεχνικά ένα σεμινάριο, ο φωτογράφος και καλλιτέχνης μπορεί να 

ωφεληθεί από την εξερεύνηση των επιρροών και των τεχνικών που χρησιμοποιούνται 

για την κατασκευή μιας εικόνας, όχι μόνο ως ένα μέσο για την καταγραφή του χρόνου, 

αλλά ως μέσο για τη δημιουργική απελευθέρωση ενέργειας μεταξύ του καλλιτέχνη, του 

θέματος και του θεατή  

 



Ο   Man Ray είναι κυρίως 
γνωστός για τις φωτογραφίες 
του, οι οποίες διέτρεξαν δύο 
καλλιτεχνικά κινήματα του 
Ντανταϊσμού & το Σουρεαλισμού. 

 

O  Emmanuel  Radnitzky   
γεννήθηκε στις 27 Αυγούστου 
1890  στην  Νότια Φιλαδέλφεια 
της  Πενσυλβανίας  των ΗΠΑ  και 
απεβίωσε στις 18 Νοεμβρίου 
1976 στο Παρίσι.  

 

 Ήταν  ο πρωτότοκος γιός μιας 
οικογένειας Ρωσοεβραίων 
μεταναστών  από την Ρωσία  του 
Melach και της  Manya-Lauria 
Radnitsky. .  Η οικογένεια 
μετακόμισε στο Μπρούκλιν, όταν 
ο Ray ήταν ένα νεαρό παιδί. Είχε 
ένα αδερφό και δύο αδερφές. Ο 
μικρότερος είχε γεννηθεί το 1897 
λίγο μετά όταν μετακόμισαν στη 
γειτονιά Williamsburg του  
Brooklyn  στην Νέα Υόρκη 
 

. 

 

 
 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ 



Στις αρχές του 1912 η 
οικογένεια  του άλλαξε το 
επώνυμό της σε Ray.  

 

Ο αδερφός του επέλεξε το 
επώνυμο σαν αντίδραση στις 
εθνικιστικές διακρίσεις και τον 
αντισημιτισμό που 
επικρατούσε εκείνη την 
εποχή. Ο Emmanuel, ο οποίος 
ονομαζόταν " Μάνι " ως 
ψευδώνυμο, άλλαξε το όνομά 
του σε  Man και σταδιακά 
άρχισε να χρησιμοποιεί Man 
Ray, σαν συνδυασμό για το 
όνομά του. 

 

Ο πατέρας του εργαζόταν σε 
ένα εργοστάσιο ενδυμάτων 
και  παράλληλα είχε κι ένα  
μικρό ραφείο στο σπίτι της 
οικογένειας.  Ζήτησε λοιπόν 
από τα παιδιά του να τον 
βοηθήσουν από νεαρή 
ηλικία.  

  
 

1950 Man Ray & Ava Gartner 



Η μητέρα του Man Ray 

απολάμβανε να  σχεδιάζει τα 

ρούχα της οικογένειας. 

εφευρίσκοντας στοιχεία κολάζ 

από κομμάτια υφάσματος. 

  

Ο Man Ray θέλησε να διαχωρίσει 

τον εαυτόν του από το 

οικογενειακό υπόβαθρο, αλλά η 

ραπτική τους, άφησε σημάδια 

στην τέχνη του. Κούκλες, σίδερα, 

ραπτομηχανές, βελόνες, 

καρφίτσες, κλωστές, δείγματα 

του υφάσματος, και άλλα στοιχεία 

που σχετίζονται με ραπτική 

εμφανίζονται σχεδόν σε κάθε 

μέσο του έργου του.  Οι ιστορικοί 

τέχνης έχουν σημειώσει 

ομοιότητες μεταξύ του κολάζ του 

Man Ray και ζωγραφικών 

τεχνικών  και στυλ που 

χρησιμοποιούνται στην ραπτική 

Ο Mason Klein, επιμελητής της έκθεσης Μan 

Ray στο Εβραϊκό Μουσείο της N.Y. με τίτλο 

«Γνωστός ως ΜΑΝ ΡΑΥ » γράφει : Η Τέχνη 

της επανεφεύρεσης, υποδηλώνει ότι ο 

καλλιτέχνης μπορεί να ήταν «ο πρώτος 

εβραϊκής καταγωγής  καλλιτέχνης avant-

garde » 
 



Την περίοδο 1910-1911 παρακολουθεί μαθήματα ζωγραφικής αφού 

προηγουμένως έχει αρνηθεί μια υποτροφία για σπουδές στην αρχιτεκτονική. Ο 

Μan Ray  εμπνεύστηκε ιδιαίτερα από τα κυβιστικά έργα του Armory Show το 

1913, απορρόφησε την εικονομαχία των νέων ποιητών, ριζοσπαστών, και 

καλλιτεχνών,  δίνοντας στη συνέχεια, μια νέα γεύση στη ζωή της Νέας Υόρκης. 

Το 1915 πραγματοποιεί την πρώτη του ατομική έκθεση ζωγραφικής, στη Νέα 

Υόρκη γεγονός που αποτελεί επίσης την αφορμή ώστε να ασχοληθεί με τη 

φωτογραφία, καθώς φωτογραφίζει ο ίδιος τα έργα του για την δημιουργία 

καταλόγου. Αυτή τη εποχή συνάντησε τον Marcel Duchamp, ο οποίος έγινε ο πιο 

στενός φίλος του και η ισχυρότερη καλλιτεχνική επιρροή του. Από εκείνη τη 

στιγμή, ο Man Ray αφοσιώνεται στο φωτογραφικό μέσο και οι πρώτες 

σημαντικές φωτογραφίες του παρουσιάζονται το 1918. 

 

Σε αυτά τα χρόνια, ζωγράφισε μια σειρά από κυβιστικούς                                             

καμβάδες,  και  συμμετείχε στην έκδοση ενός περιοδικού                                                                

avant-garde  ( στο θέμα του περιλαμβάνεται ποίηση του                                                                 

Ezra Pound και Carlos Williams), έγραψε και αυτοδημοσίευσε                                                         

ποίηση, και ζωγράφισε αντιπολεμικές πολιτικές                                          

γελοιογραφίες για τις  " Ειδήσεις της Μητέρας Γης “                                                                 

( 8-1914) της Emma Goldman. 

                                     

Τον Μάιο του 1914 παντρεύτηκε  την Αdon Lacroix, μια                                               

Βελγικής καταγωγής, γαλλόφωνη ποιήτρια. Δεν απέκτησαν  παιδιά,  χώρισαν το 

1918, αν και πήραν διαζύγιο το 1937. 

 

 



Παράλληλα, ο  Man Ray μαζί με τον Marcel 

Duchamp, συμμετέχουν στην οργάνωση ενός 

ντανταϊστικού ρεύματος στην Αμερική, την ίδια 

εποχή που ο ντανταϊσμός σημειώνει άνθιση 

στην Ευρώπη. 

Ακολουθεί η έκδοση ενός μοναδικού τεύχους 

της επιθεώρησης New York Dada το 1920, 

ωστόσο ο ίδιος ο  Man Ray αποφαίνεται πως 

το ρεύμα του ντανταϊσμού δεν είναι εφικτό να 

αναπτυχθεί στην Αμερική 

Το καλοκαίρι του 1921 εγκαταλείπει τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και εγκαθίσταται στο 

Παρίσι. Η περίοδος που ακολουθεί είναι ίσως 

η πιο δημιουργική για τον Man Ray, ο οποίος 

συνεχίζει να ασχολείται με τη φωτογραφία 

διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερο ύφος αλλά και 

μια προσωπική τεχνική. Πολύ σύντομα από 

την άφιξή του στη Γαλλία, χρησιμοποιεί τις 

αποκαλούμενες Rayographies φωτογραφίες. Η 

τεχνική αυτή στην πραγματικότητα ήταν ήδη 

γνωστή, ωστόσο ο Man Ray την υϊοθέτησε για 

αμιγώς καλλιτεχνικούς σκοπούς. 

 

 

1921  Man  Ray,  self-portrait 



Για τα επόμενα 20 χρόνια στη συνοικία Montparnasse του 
Παρισιού , ο Man Ray ήταν ένας διακεκριμένος φωτογράφος. 
Σημαντικά μέλη του κόσμου της τέχνης, όπως ο James 
Joyce, Gertrude Stein, Jean Cocteau, Bridget Bate Tichenor  
και ο Antonin Artaud, πόζαραν για τη φωτογραφική μηχανή 
του. 

Σημαντικά έργα του από αυτή την εποχή είναι : 

-- ένας μετρονόμος με ένα μάτι, αντικείμενο αρχικά με       
 τον τίτλο   “Object to Be Destroyed ” 

-- η “Violon d'Ingres ”, μια εκπληκτική φωτογραφία της                 
“ Κίκης από το Montparnasse ” (Alice Prin an artists’ model ) 
, στυλ επηρεασμένο από τα γυμνά του ζωγράφου / μουσικού  
Jean-Auguste-Dominique Ingress. Το έργο αυτό είναι ένα 
δημοφιλές παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Man 
Ray 
 

θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί με ετερόκλητα στοιχεία σε φωτογραφία του και να 

παράγει νόημα Με την βοηθό του &  αργότερα ερωμένη του Lee Miller, ο Man Ray 

εφεύρε εκ νέου τη φωτογραφική τεχνική του solarization ( ηλιοαπολύμανσης). 

Δημιούργησε επίσης ένα είδος φωτόγραμματος που ονόμασε «rayographs», το οποίο 

περιέγραψε ως   “ καθαρό Dadaism ”. 

 

Με  τα " rayographs " του, όπως ο Μan  Ray τα αποκαλούσε, είχαν, δηλώσει :                    

ο συγγραφέας Jean Cocteau, ότι ξέμαθε την ζωγραφική κάνοντας "πίνακες με το 

φως." κι ο  Tristan Tzara, ηγέτης του κινήματος Νταντά, ότι είχε μεταμορφώσει μια 

τέχνη  της  εποχής της μηχανής από μηχανική σε μυστηριώδη: «κοινά αντικείμενα  

που, μαλάκωσε, και φιλτράρισε σαν μια κεφαλή τρίχας με μια χτένα του φωτός». 

 

 



Αφαίρεσε περαιτέρω από την φωτογραφία κάθε υποψία ότι προσέφερε μια 

αντικειμενική απόδοση του κόσμου τελειοποιώντας το solarization, και 

δημιούργησε την οριοθέτηση των γραμμών γύρω από τις εικόνες με ελεγχόμενη 

εισαγωγή του φωτός κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ανάπτυξης. Η φήμη του Man 

Ray μεταξύ των Γάλλων καλλιτεχνών καθώς και στη βιομηχανία της μόδας αυξήθηκε 

ακόμη κι αν οι Αμερικανοί κριτικοί, αμφισβήτησαν σχετικά τη φωτογραφία του ως 

τέχνη, και τον είδαν ως θαυματοποιό, απατεώνα, και σαν επιχειρηματία. 

 

Ο  Man Ray σκηνοθέτησε αρκετές ταινίες μικρού μήκους, επηρεασμένες από avant-

garde  τεχνοτροπία, που είναι γνωστές ως CINÉMA PUR. Σκηνοθέτησε : 

      1)The Return to Reason                            (2 λεπτά, 1923).                                                                             

2) ΕΜΑΚ-BAKIA                                          (16 λεπτά, 1926).                                                                                      

3) The Star of the Sea                                (15 λεπτά, 1928) και το                                                                           

4) The Mysteries of the Chateau of Dice  (27 λεπτά, 1929).  

 

O Μan Ray βοήθησε επίσης τον Marcel Duchamp με την κινηματογράφηση της 

ταινίας του " Anemic Cinema " (1926), και επάνδρωσε προσωπικά την κάμερα του 

Fernand Léger  στο " Ballet Mécanique " (1924). Στην ταινία του René Clair                

" Entr'acte " (1924), ο Μan Ray εμφανίστηκε σε μια σύντομη σκηνή  να παίζει σκάκι 

με τον Duchamp. 

 

Ο Marcel Duchamp, Man Ray, και Francis Picabia ήταν φίλοι και συνεργάτες. Οι 

τρεις συνδέθηκαν από την πειραματική, διασκεδαστική, και καινοτόμο τέχνη τους 



Το 1925 συμμετέχει μαζί με τους Max  Ernst, Joan Miró, Pablo Picasso και Hans Arp 

στην πρώτη υπερρεαλιστική έκθεση που πραγματοποιείται στο Παρίσι. Η μέθοδος 

Solarization, που επινόησε την δεκαετία του 1930 μαζί με τη βοηθό του Lee Miller, 

ουσιαστικά αποτελεί το φαινόμενο Sabatier * στη διαδικασία της φωτογραφικής 

εκτύπωσης ( * Οι σκοτεινές περιοχές εμφανίζονται  φωτεινές και οι φωτεινές περιοχές 
εμφανίζονται με σκούρο χρώμα. Γάλλος επιστήμονας και γιατρός Armand Sabattier (1834-1910) 
περιέγραψε τη διαδικασία ως «ψευδο-ηλιοαπολύμανση.“ ) η οποία προσθέτει  μια 

ασημοειδή, πνευματώδη ποιότητα στην εικόνα. 

                                                                                                                                                                                                                               

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ανάγκασε τον Μan Ray να επιστρέψει στις 

Ηνωμένες Πολιτείες το 1940.  Λίγες μέρες μετά την άφιξή του στο Λος Άντζελες, 

συνάντησε την Juliet Browner, μια πρώτης γενεάς Αμερικανίδα ρουμανο-εβραϊκής 

καταγωγής. Ήταν μια εκπαιδευμένη χορεύτρια και έμπειρο μοντέλο καλλιτεχνών.  

Άρχισαν να ζουν μαζί σχεδόν αμέσως. Είχε γίνει μια σημαντική φιγούρα στη διεθνή 

τέχνη: ένας κορυφαίος νεωτεριστής φωτογράφος με ένα τεράστιο έργο, ένας 

περιστασιακός ζωγράφος με υπερρεαλιστικές αξιοσημείωτες εικόνες, ένας 

ακούραστος δημιουργός υπερρεαλιστικών αντικειμένων, καθώς και πρωτοπόρος 

στην κατασκευή τολμηρών φωτογραφιών μόδας 

 

 Η θέση του στην τέχνη του εικοστού αιώνα, συνέχισε να αυξάνεται και μετά το 

θάνατό του. Το Εθνικό Μουσείο Αμερικανικής Τέχνης τοποθετηθεί τo 1988  Διαρκές  

Μοτίβο : “ Η Τέχνη του Man Ray ”,  μια αναδρομική έκθεση που ταξίδεψε στο Λος 

Άντζελες, το Χιούστον, και Φιλαδέλφεια κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ετών. Η 

γαλλική κυβέρνηση στις αρχές της δεκαετίας του 1990 κατασκεύασε ένα αντίγραφο 

του εργαστηρίου του στο Κέντρο Πομπιντού ως ένα μνημείο για τoν αμερικανό τον 

οποίο η Γαλλία έχει εγκρίνει ως ένας από τους εθνικούς θησαυρούς της. 



 
 

ΚΑΤΟΠΙΝΑ   ΧΡΟΝΙΑ 

Επιστρέφοντας στο Παρίσι το 1951, ο Ray συνέχισε να εξερευνά διαφορετικά 

καλλιτεχνικά μέσα ενημέρωσης. Επικέντρωσε μεγάλο μέρος της ενέργειάς του στη 

ζωγραφική και τη γλυπτική. Διακλαδώνοντας σε μια νέα κατεύθυνση, ο Ray άρχισε 

να γράφει τα απομνημονεύματά του. Το έργο χρειάστηκε περισσότερο από μια 

δεκαετία για να ολοκληρωθεί, και η αυτοβιογραφία του " Self Portrait " , τελικά 

δημοσιεύθηκε το 1965. 

 

Στα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Μan Ray  

συνέχισε να παρουσιάζει την τέχνη του, με  εκθέσεις  

στη Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Παρίσι και άλλες πόλεις 

 κατά τα έτη πριν από το θάνατό του. Απεβίωσε στις  

18 Νοεμβρίου, 1976, στην αγαπημένη του πόλη το Παρίσι. 

 Ο ίδιος ήταν 86 ετών. Καινοτόμα έργα του βρίσκονται σε  

έκθεση  σε μουσεία σε όλο τον κόσμο, και έχουν μείνει  

στην ιστορία για το καλλιτεχνικό πνεύμα και την  

πρωτοτυπία τους. 

 

Όπως είπε κάποτε ο φίλος του Marcel Duchamp,  για τον             { 1975  in Paris } 

Man Ray  «Ήταν  επίτευγμά του να  χειρισθεί την κάμερα, όπως αυτός  

χειρίζεται  το πινέλο, σαν ένα απλό εργαλείο στην υπηρεσία του μυαλού» . 

 



                              

                                    ΕΠΙΡΡΟΕΣ :  Dadaism  
 

                                            
Ο Ντανταϊσμός ή Νταντά (Dada) ήταν ένα καλλιτεχνικό κίνημα αισθητικής 

αναρχίας που αναπτύχθηκε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στις εικαστικές 

τέχνες καθώς και στη λογοτεχνία (κυρίως στην ποίηση), το θέατρο και την 

γραφιστική. Μεταξύ άλλων, το κίνημα ήταν και μια διαμαρτυρία ενάντια στη 

βαρβαρότητα του πολέμου και αυτού που οι Ντανταϊστές πίστευαν ότι ήταν μια 

καταπιεστική διανοητική αγκύλωση, τόσο στην τέχνη όσο και στην 

καθημερινότητα.  

Ο Ντανταϊσμός χαρακτηρίζεται από εσκεμμένο παραλογισμό και απόρριψη των 

κυρίαρχων ιδανικών της τέχνης. Επηρέασε μεταγενέστερα κινήματα, κυρίως τον 

σουρεαλισμό, που ουσιαστικά ήταν η μετεξέλιξή του. O Ντανταϊσμός, αποτελεί 

πηγή έμπνευσης για ορισμένους φωτογράφους. Βρίσκουν έναν τρόπο για να 

εκφράσουν την αντίθεσή τους και την φαινομενική τους αδιαφορία, για έναν κόσμο, 

για τον οποίο   πιστεύουν ότι η αλήθεια του βρίσκεται πίσω από τις παραστατικές 

απεικονίσεις. 

Σημαίνοντα ρόλο για το ξεκίνημα του Ντανταϊσμού στην Ν. Υόρκη έπαιξε το έργο 

του φωτογράφου  Alfred Stieglitz.  Ο Αμερικανός Man Ray (1890 - 1976) και ο 

Ούγγρος Laszlo Moholy-Nagy (1895 - 1946) είναι χαρακτηριστικοί εκπρόσωποι.  

 

Χρησιμοποιούν πρωτότυπες μεθόδους λήψης και εκτύπωσης, όπως το σολάρισμα, 

τα πολλαπλά τυπώματα, τα φωτογράμματα, το κολάζ, το φωτομοντάζ και τη 

γραμμική αφαίρεση. 

 



Η συμβολή του Man Ray στα καλλιτεχνικά κινήματα  

Νταντά & Υπερρεαλισμού ήταν σημαντική μολονότι οι 

δεσμοί του με κάθε ένα ήταν άτυποι. Παρήγαγε 

μεγάλα έργα  σε μια ποικιλία μέσων, αλλά θεωρούσε 

τον εαυτό του ζωγράφο πάνω απ’  όλα. Ήταν 

περισσότερο γνωστός για τις φωτογραφίες του, κι 

αυτός ήταν ένας διάσημος φωτογράφος  μόδας και 

πορτρέτου. Ο Ray είναι επίσης γνωστός για το έργο 

του με φωτογράμματα, τα οποία ονόμασε   

« Rayographs » σε σχέση με τον εαυτό του. 

 

Μαζί με τον Marcel Duchamp και τον Francis Picabia, 

Ray έγινε μια ηγετική φυσιογνωμία του κινήματος 

Νταντά στη Νέα Υόρκη. Ένα από τα γνωστότερα έργα 

του Ray από αυτή τη εποχή ήταν "The Gift", ένα 

γλυπτό  όπου ενσωματώνονται δύο αντικείμενα που 

βρέθηκαν  μαζί. Οι κολλημένες πρόκες στην 

επιφάνεια εργασίας  ενός σίδερου δημιούργησαν  το 

κομμάτι. 



ΕΠΙΡΡΟΕΣ :  Surrealism  

Τhe famous Le Violon d'Ingres 
(1924) with its violin F-shaped 
sound holes on his model's naked 
back--remain among his most 
influential works ( model  is                             
Kiki  de Montparnasse  ) 

Ο υπερρεαλισμός ή σουρρεαλισμός, από τις 

γαλλικές λέξεις sur  και réalisme όπου στα 

ελληνικά θα μπορούσε να αποδοθεί ως 

 « πάνω ή πέρα από την 

πραγματικότητα », ήταν ένα κίνημα που 

αναπτύχθηκε κυρίως στο χώρο της 

λογοτεχνίας αλλά εξελίχθηκε σε ένα 

ευρύτερο καλλιτεχνικό και πολιτικό ρεύμα. 

 

Ο σουρρεαλισμός γεννήθηκε στο Παρίσι και 

"γαλουχήθηκε" από ποιητές, αυτούς που 

διηύθυναν το περιοδικό "Litterature"στο 

διάστημα 1919-24. Το λογοτεχνικό κίνημα 

που, βασισμένο στα έργα του Arthur 

Rimbaud, του Isidore L. Ducasse 

(Lautréamont) και του Guillaume Apollinaire, 

πήρε το 1924 το όνομα σουρρεαλισμός, είχε 

σαν κορυφαίους εκπροσώπους τους Andre   

Breton τον, Louis  Aragon και Paul Eluard.  



  Επίσης συμμετέχουν σκηνοθέτες όπως ο Luis Buñuel, ζωγράφοι όπως ο 

Picasso, ο Dali, ο Max Ernst, ο René Magritte και ο Joan Miró.  
 

Είναι δύσκολο να οριοθετήσουμε το σουρρεαλισμό στην τέχνη. Διακρίνουμε δυο 

μεγάλα ρεύματα. Από τη μια μεριά είναι οι ζωγράφοι για τους οποίους η ουσία 

βρίσκεται στην άνεση, στο δυναμισμό και την κίνηση της γραμμής, άσχετα από 

το θέμα που απεικονίζεται ( M. Ernst, J. Miró, André Masson, e.t.c ) . Από την 

άλλη μεριά είναι οι ''περιγραφικοί'' οι εμπνευσμένοι από τον Giorgio de Chirico  

( R. Magritte, S. Dali, Paul Delvaux ). Στην Ελλάδα, το ρεύμα του σουρρεαλισμού 

έξεφρασε ο Νίκος  Εγγονόπουλος. 

 

Παράλληλα με τις υπερρεαλιστικές φωτογραφίες του, το έργο του Man Ray 

περιλαμβάνει και μια πληθώρα πορτρέτων, συμπεριλαμβανομένων και 

γνωστών καλλιτεχνών όπως του Jean Cocteau, του Henri  Matisse καθώς και 

των υπερρεαλιστών  Andre Breton τον, Louis  Aragon και Tristan Tzara, Paul 

Eluard, Marcel Duchamp, Max Ernst και άλλων. 

 

Πολλοί ιστορικοί θεωρούν την περίοδο του Β' Παγκοσμίου πολέμου ως την 

αρχή του τέλους για τον υπερρεαλισμό. Ως οργανωμένο κίνημα θα περάσει 

κρίση μετά το θάνατο του Andre   Breton το 1966, και θα υπάρξουν κάποιοι που 

θα αναγγείλουν το τέλος του ως οργανωμένη δραστηριότητα το 1969. Παρ' όλα 

αυτά, ο υπερρεαλισμός, αποκεντρωμένος πια, συνεχίζεται μέχρι σήμερα με 

διάφορες ομάδες ανά τον κόσμο (Πράγα, Σικάγο, Λονδίνο, Παρίσι, Στοκχόλμη, 

Μαδρίτη, Αθήνα κ.ά.). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%BD_%CE%A4%CE%B6%CE%B1%CF%81%CE%AC


In 1999,  the « ARTnews » magazine  (an American visual-arts magazine, based in 

Manhattan of N.Y and covers art from ancient to contemporary times ) named 

Man Ray one of the 25 most influential artists of the 20th century 

    Man Ray made this picture 
to document an 
assemblage.  Displayed at 
his second, one-person 
show at the “Daniel 
Gallery” in New York City in 
1916. Visitors to this 
exhibition were reportedly 
frustrated by the 
inoperative doorbell in the 
assemblage. The artist 
delighted in such surprises 
and hoped they would lead 
viewers to find their own 
meanings in his work. 

1916  Painting on cardboard with artist's 
handprint on aluminium. Bell-push in bottom,  
bell-like eyes,  antenna hair, person octogonal 
violin sound-holes on both sides 



1926   Black & White                   
(In March 2013, was featured in the 

U.S. Postal Service 's Modern Art in 

America series of stamps.) 1930  Apple & Screw 

1932  Glass  tears 



RAYOGRAPHS   

Έκανε  τα περίφημα  φωτο-

γράμματα  του "rayographs" 

χωρίς φωτογραφική μηχανή 

με την τοποθέτηση 

αντικειμένων, όπως οι 

πινέζες, πηνίο από σύρμα, 

και άλλες κυκλικές μορφές 

που χρησιμοποιούνται εδώ, 

απ 'ευθείας σε ένα φύλλο 

φωτοευαισθητοποιημένο 

χαρτί που το εξέθετε  στο 

φως. Ο  Man Ray είχε 

φωτογραφήσει καθημερινά 

αντικείμενα και πριν, αλλά 

αυτές οι μοναδικές, με όραμα  

εικόνες έθεταν αμέσως το 

φωτογράφο στο ίδιο επίπεδο 

με τους avant-garde 

ζωγράφους της εποχής. 

Αιωρούνται μεταξύ της 

αφαίρεσης και της 
αναπαράστασης,  

1930 Rayography - 
Facing  each other and 
Eiffel tower 

1922  Rayography  
Comb,  propeller circles , 
geometrical objects 

τα rayographs αποκάλυψαν ένα νέο τρόπο να δει κανείς, που είναι ευχάριστος στους 

Dadaist ποιητές που υπερασπίστηκαν το έργο του, καθώς και ότι έδειξαν τον δρόμο προς 

τα ονειρεμένα οράματα στους Σουρεαλιστές συγγραφείς και ζωγράφους που 
ακολούθησαν. 



 
Αντικείμενα  του από το Μουσείο Paul Getty  

in  Los Angeles, CA, USA 
 

Clockwise from top 
right:                      

Man Ray's 

datebook, 1929; 

Untitled self-

portrait, before 

1976; Man Ray in 

studio, 1950s; 

Man Ray's 

datebooks from 

1932, 1923, and 

1939; Portrait 

Miniature, n.d. 
(The Getty Research 
Institute, 2011) 



Αντικείμενα  του από το Μουσείο Paul Getty  
in  Los Angeles, CA, USA 

Spread from Man Ray's datebook, 1939.  

( The Getty Research Institute, 2011 ) 

Erin C. Garcia, former assistant curator in the 

Department of Photographs at the J. Paul Getty 

Museum, is  the author of  “ Photography as 

Fiction ”  ( Getty Publications, 2011). 



Στιγμές από την ζωή του 

1923  Man  Ray in his Paris Studio 1950   Man Ray and Juliet Browner 



Στιγμές από την ζωή του 

1934 Man Ray  and Salvatore   Dali   
in  Paris on June 16, 1934 making 
"wild eyes" for photographer Carl 
Van Vechten  

1926   Man Ray ‘s   Car 

1948  Man Ray in his 
darkroom in Hollywood  



Έργα  του :  Τοπία 

1930  N.Y. – building frontage, 
near railway                                                
“ Au chateau Tremblant ” 

1920  Aerial Photo, Dust over work 



Έργα  του :  Τοπία 

1929   Waste  Land 
1925  The  big  wheel 

1926  Three street Lamps 1930  Boulevard de Montparnasse 
 



Έργα  του: Γυναικείες   μορφές 

1930    « Lips » 

1930  Necklace  or  
Anatomy 

1922  Woman  sitting in 
front of portrait of Pablo 
Picasso 

1925  Kiki de Montparnasse  

1958  Woman color 
close up portrait 



Έργα  του :  Γυναικείες   μορφές 

1930  «Le Baiser »  (The Kiss)  

1922  Three pairs of Eyes 
1924   Triple  portrait of a 
woman 

1928  Close up on woman’s face 



Έργα  του :  Ανδρικές   μορφές 

1924  Men wrapped up in 
black sheets 

1924  Men  one on 
top of other  
holding his head 



Έργα  του :  Ανδρικές   μορφές 

1933  Statue face cubist ball 
point  cup 1944 Man Ray reflection-

distortion in his 
  “ Flexible Mirror ” 



Έργα  του :   Γυναικείο  Γυμνό 

1924  Women's  
bodies nude arms 
lifted high 

1933  Woman nude 
lying in a bed 

1925  Female  sex, hips, 
thighs 



Έργα  του :   Γυναικείο  Γυμνό 

1930  « Prayer »                         
is a masterpiece, 

which articulates with 

a remarkable way 

that combines 

various elements. 

The ubiquity of 

postural, stresses 

with the title. 

1923   Bust bare 
lighting with shadows 
stripes 

1921  Nude  in  a Arm chair 



Έργα  του :  Πορτραίτα 

1922  Pablo  Picasso 
1930   Andre   Breton 

1920  Marcel Duchamp 

1922  Paul  Eluard 



Έργα  του:  Πορτραίτα 

1923  Sourealist  Group - 
Marriage  of  Trual 

1922  Marcel  
Proust  on Death 
bed 

1922  Henri  Matissie 

1923  Louis  Aragon 
1922  Francis  PIcabia 



Έργα  του :  Ανδρικό  Γυμνό 

1925  Nude  man  crossed 
arms  facing 

1925   Portrait of a 
Nude Man 



Έργα  του :  Ανδρικό  Γυμνό 

1935  « Le Minotaure » - Body of 
man  nude , arms spread  

1933  Man  nude  from  behind 



Έργα  του : Rayographs 

1925  Gun with Alphabet 

1926   Fingers  Electrical  
Resistance 



Έργα  του : Rayographs 

1923  Ray-ography  Spiral 
In June  2002 the U. S. Post Service 

makes it a series of stamp. 

1925    Bubbles   



Έργα  του : Solarization 

1931 Egg  shellfish on finger hands,  
solarization  close up 

1930  Flowers - solarization 



Έργα  του : Solarization 

1930  Portrait of a man  

1931  Woman on folded  arms 
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Τhe  END 

Μια  παραγωγή  της  


