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Walker Evans 
Αμερικανός (Μισούρι 1903 -1975 Κονέκτικατ) 

 



Walker Evans 

«Πρέπει να βλέπεις και να επιλέγεις.  

Η ουσία γίνεται γρήγορα, σε μια λάμψη του πνεύματος, με μία μηχανή, 

που παίρνει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα αυτού που την 

κρατάει.  

Το πνεύμα δουλεύει πάνω στη μηχανή.  

Καλύτερα, μέσα απ΄ αυτήν.» 



Σπούδασε λογοτεχνία στο Παρίσι και επέστρεψε στην Αμερική, 

επηρεασμένος από τον Ευρωπαϊκό μοντερνισμό -κυρίως από τους 

συγγραφείς Baudelaire και Flaubert. 

 

Φωτογραφίζει δρόμους, γέφυρες, κτίρια, επιγραφές, ανθρώπους, 

δημιουργώντας μία ενιαία, ως προς το ύφος, τοιχογραφία της Αμερικής του 

μεσοπολέμου. 

 

Για δύο χρόνια,1936-37, εργάστηκε για το Ίδρυμα Αγροτικής Ασφάλισης 

(F.S.A.) και μας έδωσε τις καταπληκτικές εικόνες, με αφορμή τη ζωή και το 

περιβάλλον των αγροτών. (Φυσικά η διοίκηση του οργανισμού διέκοψε τη 

συνεργασία μαζί του). 

 

Έζησε φτωχικά, φωτογραφίζοντας μόνο για τον εαυτό του και ασχολούμενος 

κυρίως με τη διδασκαλία της φωτογραφίας. 

 

Το 1971 το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης φιλοξένησε μία 

σημαντική αναδρομική έκθεση έργων του. 

 

Πέθανε το 1975 αναγνωρισμένος εκτός από πολύ σημαντικός φωτογράφος 

και σαν σπουδαίος δάσκαλος και θεωρητικός. 



Μετά το 1929-30 και το μεγάλο κραχ στην Αμερική , η κυβέρνηση Ρούζβελτ 

αποφάσισε να δείξει την κατάσταση των φτωχών αγροτών. 

Ιδρύθηκε μάλιστα το Farm Security Administration (κάτι σαν ασφαλιστικό ταμείο 

αγροτών). 

Ο οργανισμός αυτός προσέλαβε μερικούς φωτογράφους οι οποίοι θα αποτύπωναν 

την κατάσταση που είχαν περιέλθει οι αγρότες. (πείνα και εξαθλίωση με λίγα λόγια) 

Ο φτωχός φωτογράφος μας , εντάχθηκε στην ομάδα με την ελπίδα να βγάλει κανένα 

φράγκο για να ζήσει. 

 

Τι του ζητούσαν; Να καταγράψει απλώς την πραγματικότητα. 

 

Λοιπόν , ο πρώτος που απελύθη ήταν ο Walker Evans ! 

Έξαλλος ο Rothstein (υπεύθυνος παραγωγής του project) επαναλάμβανε πως δεν 

ήθελε τέχνη ! Ήθελε απλώς να δείξουν την εξαθλίωση των αγροτών. 

Και ο καημένος ο Evans τι να έκανε; Δεν μπορούσε να κάνει αυτό που έπρεπε. 

Τα μάτια του έβλεπαν φωτογραφία και μόνο φωτογραφία (παρεμπιπτόντως , κατά τη 

διάρκεια αυτού του project , έβγαλε πολλές από τις σπουδαίες φωτογραφίες του , που 

ήταν άχρηστες βέβαια για το project) 

 

Γιατί η φωτογραφία είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από αληθινή καταγραφή της 

πραγματικότητας. Το έχουμε ξαναπεί: Είναι ψευδαίσθηση. 

Μάνος Λυκάκης 

(http://www.dpgr.gr/forum/index.php?board=20;action=display;threadid=2965;start=m

sg38335#msg38335) 



Μελετήστε λιγάκι αυτήν την 

πασίγνωστη φωτογραφία. Το 

ύφος ιδιαίτερα. Σκληρό και 

πονεμένο , συγκινητικό θα έλεγα. 

Τα κατάφερε λοιπόν ο Evans να 

αποτυπώσει την πραγματικότητα; 

 

ΟΧΙ βέβαια ! 

Μελετώντας το συγκεκριμένο 

κόντακτ του φιλμ , βλέπουμε πως 

η συγκεκριμένη αγρότισσα ήταν 

ξεκαρδισμένη στα γέλια. Το ότι 

την τράβαγε ο φωτογράφος ,  της 

φαινότανε αστείο μάλλον και 

γέλαγε συνεχώς. 

Την έβαλε να δαγκώσει τα χίλια 

της για να πάψει να γελά. 

Και μια στιγμή μόνο τα κατάφερε 

και έτσι τράβηξε τη φωτογραφία 

που βλέπετε.  

Μάνος Λυκάκης (από το DPGR) 



Τι μπορούμε να μάθουμε 

από τον Evans; 
(αποσπάσματα από συνεντεύξεις και 

κείμενα) 



L.K. How did you make a living? 

Walker Evans: I had a night job on Wall Street in order to be free in the daytime.  

It paid for room and food. You didn’t have to sleep or eat much.  

In those days I was rather ascetic; I didn’t lead the bohemian life Crane led. 

Μην προσπαθείτε να βγάλετε τα προς το ζην από 

τη φωτογραφία! 



Μελετήστε 

PAUL CUMMINGS: How did the 

camera appear? Was that 

through a friend? Or what 

happened? 

 

WALKER EVANS: I really don’t 

know very much about that. I 

just don’t know. As a boy I had a 

cheap little camera and I had 

gone through the hobby 

photography experience 

developing film in the bathroom 

and so on. And I think it came 

from painters. Several of my 

friends were painters. And I had 

a visual education that I had just 

given myself. 



Μην ακολουθείτε 

την πεπατημένη! 

PAUL CUMMINGS: Where do 

you think [your inspiration] 

came from? Through 

literature? 

WALKER EVANS: I don’t 

know. No, no. I was just drawn 

to that. Partly I think added to 

it is the fact that I think I 

associated that with forbidden 

fruit, really. It was not the 

thing to do. So I would do it. 



WALKER EVANS: I was photographing against the style 

of the time, against salon photography, against beauty 

photography, against art photography. 

 

PAUL CUMMINGS: What do you think were the qualities of 

salon photography that aggravated you or that you reacted 

against? 

WALKER EVANS: Oh, conventionality, cliché, unoriginality. 

Ανοίξτε δρόμους 



Ποιες αναφορές έχετε; 

WALKER EVANS: No. Nothing. 

Well, I did get excited over one 

Paul Strand picture. I remember 

his famous Blind Woman excited 

me very much. I said that’s the 

thing you do. That really charged 

me. 

The Strand picture? Sure. It was 

strong and real it seemed to 

me. And a little bit shocking; 

brutal. 



Να έχετε ένα στόχο και 

ταυτόχρονα να αμφισβητείτε 

αυτό που κάνετε! 

WALKER EVANS: No. The chief 

thing I’ve noticed is a solidifying of 

purpose and conviction and I’ve 

gained security about what I’m 

doing. But also part of me says: 

beware of this, don’t accept 

acclaim; be careful about being 

established. 



PAUL CUMMINGS: Also a lot of them 

have signs. Are you interested in letters 

and in words? 

 

WALKER EVANS: Yes. More and more 

that’s coming to a head right now. Oh, 

yes, lettering and signs are very 

important to me. There are infinite 

possibilities both decorative in itself and 

as popular art, as folk art, and also as 

symbolism and meaning and surprise 

and double meaning. It’s a very rich field. 

Εστιάστε σε ότι θεωρείτε 

σημαντικό! 



Η τεχνική αρτιότητα είναι 

επιθυμητή αλλά δεν είναι 

αυτοσκοπός! 

PAUL CUMMINGS: Are you 

interested in all the darkroom 

techniques that one can use? 

 

WALKER EVANS: I’m always 

interested in it but I don’t 

think it should get out of 

hand. I think it is dangerous 

particularly when you’re 

young to get over-interested 

in that.  



PAUL CUMMINGS: Could you describe in some 

kind of terms what makes a good photograph for 

you?  

WALKER EVANS: Detachment, lack of 

sentimentality, originality, a lot of things that sound 

rather empty. I know what they mean. Let’s say, 

“visual impact”.  

Προϋποθέσεις της 

καλής φωτογραφίας! 



WALKER EVANS: Experience is 

very important. It comes only 

with time. I have time behind 

me so I venture to teach and say 

to students, “I don’t really know a 

hell of a lot more than you do 

except I’ve been around longer 

and I do have experience and if 

I can articulate it some of it will 

rub off and do you some good.” 

Μη στηρίζεστε στη γνώση 

όσο στην εμπειρία! 



 L.K.: There is an abstract about the 

most literal photograph of yours. Do you 

think in terms of composition? 

 

Walker Evans: I don’t think very much 

about it consciously, but I’m very aware 

of it unconsciously, instinctively. 

Deliberately discard it every once in a 

while not to be artistic. Composition is a 

schoolteacher’s word. Any artist 

composes. I prefer to compose 

originally, naturally rather than self-

consciously. 

Αφήστε το ένστικτο να σας 

καθοδηγήσει 



Yale: Maybe that’s one of the worst things about the SX-70 — that 

there is no technical hurdle. Just anyone can take shots. 

 

Walker Evans: Well, that isn’t the worst thing. That’s always been true 

with anything, whether there’s any technical need or not. For example, 

we’re all taught to write, and anybody can sit down and write 

something. Not everybody can sit down and write something 

that’s worth writing. 

 

Ο καθένας; 



You’ve got to take them off 

their defensive attitude and 

make them participate.” – 

Walker Evans 



Μείνετε στα 

απλά και 

καθημερινά! 


