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Garry Winogrand, by Big Swifty
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Αυτ,η η φωτογραφία µοιάζει αυθόρµητα τραβηγµένη, ενώ στην πραγµατικότητα 

εχει πολύ προσεκτική σύνθεση. Το πλέγµα στο κέντρο της φωτογραφίας οδηγεί 

στον άνδρα στη γωνιά του µπολκονιού. ∆εν κοιτάζει τα αεροπλάνα κάτω από 

αυτόν, αλλα είναι γυρισµένος προς τη γυναίκα και το παιδί. Ο G W επίσης 

συλλαµβάνει τη µητέρα που ισορροπεί πανω στα ψηλοτάκουνα παίζοντας µε την 

κόρη της.

Ο G W που δεν αγαπούσε τα αεροπορικά ταξίδια, φωτογράφιζε στα αεροδρόµια 

επισκέπτες και ταξειδιώτες.

Αυτή η φωτογραφία π’αντως είναι πιο πολύ παρατήρηση µιάς οικογένειας παρα 

ενός αεροδροµίου.
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Ο φουτουριστικός πύργος του διεθνούς αεροδροµίου του L.A. Σκεπάζει τις 2 

γυναίκες καθώς κατευθύνονται προς αυτό. Οι δηµίσιοι χώροι ήλκυαν το W γιατί 

εκεί µπορούσε να βρεί πολλούς ανθρώπους και να φωτογραφίσει τις 

αλληλεπιδράσεις τους.

Αυτή η εικόνα συνδυάζει 2 αγαπηµένα υποκείµενα του W , αεροδρόµια και 

γυναίκες ενώ υπαινίσσεται ένα τρίτο, τα ζώα. Η γυναίκα µε το animal print 

φόρεµα κατευθύνεται τεριαστά προς µια συσταδα από φοίνικες.

Η εικόνα εχει 3 επίπεδα : τις γυναίκες στο πρώτο, τα δεντρα στο κέντρο και τον 

πύργο στο βάθος να προσθέτει ισορροπία στη φωτογραφία.
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Ο άντρας µε τη µπανταρισµένη µύτη κοιτάζει τη µαλλον θυµωµένη συνεπιβάτιδά 

του, στο παρκαρισµένο ανοιχτό αυτοκίνητο µια νύχτα στο Hollywood. Αυτή 

µοιάζει να τον αγνοεί και η φλού αντίθετη κίνηση των αυτοκινήτων υπογραµµίζει 

το φευγαλέο της στιγµής.

Αυτή η φωτογραφία φέρνει στο µυαλό το φιλµ νουάρ του 1940 και 50 µε τους 

σκληρούς άνδρες και τις µοιραίες γυναίκες.
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Ο W αντιµετώπιζε δύσκολα θέµατα όπως ο ρατσισµός µε µια αίσθηση χιούµορ, 

όπως εδώ που φωτογραφίζει αυτό το µαύρο άνδρα και τη λευκή γυναίκα να 

κρατουν αγκαλιά 2 πιθηκάκια. Οι χιµπαντζήδες που είναι ντυµενοι σαν παιδιά 

µοιάζουν µε το παιδί που στέκεται πισω από το ζευγάρι.

Η κοντινή λήψη, το πλκήθος, το δραµατικό χειµωνιάτικο φως , δίνουν µι α 

αίσθηση θεάµατος.



Ο W πίσω από την φωτογραφία από τον Tod Papageorge
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Στο ζωολογικό κήπο



Ο W συνέλαβε τη χαριτωµένη κίνηση της νέας γυναίκας και το ατρόµητο βλέµµα 

της στο Central Park. Μοιάζει σα να ποζάρει στην κάµερα ή ισως να πετάει αητό.

Ο W γνώριζε πως ειχε βλέµµα αρσενικού και συχνά έβρισκε πως φλέρταρε λίγο 

όταν φωτογράφιζε γυναίκες. Εφτιαξε ένα βιβλίο µε φωτογραφίες ανωνυµων 

γυναικών, που συµπεριλάµβανε και αυτή, το 1975. Σκόπευε να του δώσει τον 

τίτλο «εξοµολογήσεις ενός αρσενικού σωβινιστικού γουρουνιού» αλλά ο εκδότης 

του το ονόµασε ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΊΝΑΙ ΟΜΟΡΦΕΣ
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Έξι ελκυστικές γυναίκες µε κοντά φορέµατα κάθονται στριµωγµένες ανάµεσα σε 

2 άντρες σε ένα παγκάκι. Η µια συζητάει µε το φίλο της, οι άλλες µοιάζουν 

αφηρηµένες .Έχουν την στερεοτυπική κοριτσίστικη συµπεριφορά ̈ κρυφοµιλάνε , 

κουτσοµπολεύουν και φλερτάρουν. Τα σταυρωµένα πόδια και οι δραµατικές 

κινήσεις των χεριών είναι πανόµοια αλλά και πάλι µοναδικά σε κάθε µια τους.

Καθώς το κίνηµα για τα δικαιώµατα των γυναικών κέρδιζε έδαφος στη δεκαετία 

το 60, ο W φωτογράφιζε αφειδώς γυναίκες για το βιβλίο του « ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

ΕΊΝΑΙ ΟΜΟΡΦΕΣ» (1975)



Η φόρµα µε λιτή έµφαση εστιάζει στον εκπληκτικό µορφασµό. Η αρχική 

εντύπωση της έκρηξης χαράς δίνει τη θέση της σε αλλεπάλληλες µεταµορφώσεις 

όπου το γέλιο γίνεται αµηχανία, µορφασµός, κραυγή, µπροστά σε κάτι άγνωστο 

που υπογραµµίζεται από την απρόσωπη ογκώδη κραυγή-φιγούρα. Ο W 

πετυχαίνει να αφήσει αιωρούµενα συναισθήµατα και ερµηνείες, ενώ αποτυπώνει 

στη µνήµη µας αιώνια καταγραµµένη εικόνα, αυτήν την 
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Αυτή η φωτογραφία του W, µε τίτλο Beverly Hills που µοιάζει ερασιτεχνικά 

τραβηγµένο στιγµιότυπο, είναι απολύτως στοχευµένη. Ο W συχνά πλησίαζε τα 

υποκείµενα του σε ελαφρά λοξή γωνία, δίνοντας κλίση στο κάδρο ώστε να 

δηµιουργήσει µια ανισσόροπη αίσθηση της πραγµατικότητας. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσµα οι εικόνες των ανθρώπων που συλλαµβάνονται άθελα τους , να 

αποδίδουν τη φρενήρη ενέργεια ενός πολυάσχολου αστικού δρόµου.

Σε αυτή την φωτογραφία ο άνδρας διαχωρίζεται από το γκρουπ των γυναικών µε 

τη στήλη της λάµπας, τονίζοντας τις ουσιώδεις διαφορές των δυο φίλων. Αυτή η 

φωτο θα περιλαµβάνονταν σε µια σειρά µε τίτλο «οι γυναίκες είναι καλύτερες 

από τους άνδρες» 
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Ενας άνθρωπος , σκυµµένος στο αναπηρικό του καροτσάκι, τραβάει την προσοχή 

τριών γυναικών και ενός αγοριού που κάθεται στο παγκάκι της στάσης του 

λεωφορείου. Η φωτο του W της καποτε διάσηµης Walk of fame του Hollywood, 

απεικονίζει ξένους να αλληλεπιδρούν σε δηµόσιο χώρο. Η εικόνα δίνει έµφαση 

στη συνάντηση ανθρώπων διαφορετικών κοινωνικών και οικονοµικών 

υπόβαθρων και είναι εν τέλει ένα κοινωνικόπολιτικό  σχόλιο. Οι επιµήκεις σκιές 

που τέµνονται πάνω στα αστέρια των διασήµων, προσθέτουν ένα άγγιγµα 

µελοδράµατος στη στιγµιαία αλληλεπίδραση.
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Κάθε φωτογραφία του W είναι ένα πέταγµα γαντιού στο θεατή, για να 

αναµετρηθεί µε τα πολύ εµφανή στοιχεία πραγµατικότητας, σαρκασµού, 

κοινωνικού σχολίου και ξεπερνώντας τα (χωρίς να τα αγνοήσει, αφού υπάρχουν) 

να ανακαλύψει και να ικανοποιηθεί µε την ίδια την ευφυΐα του µέσου. 

Ο ζητιάνος φιγούρα θεατρική, πρωταγωνιστής της φωτογραφίας , υπάρχει 

πράγµατι?? Το χέρι στο παρασκήνιο είναι χέρι ελεήµονος , χέρι σκηνοθέτη?

Η ΝΥ στο φόντο µε το διαβάτη στο βάθος, που και αυτός συµβάλλει στην 

εξισορρόπηση του κάδρου, αποτελεί το σκηνικό του δράµατος. Τραγωδίας ή 

κωµωδίας ,αδιάφορο αφού ο W έκανε πάντα ακριβώς αυτό να µπλέκει τις δυο 

µάσκες, αυτήν που γελάει µε αυτήν που κλαίει.
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Εδώ ο W τοποθετεί το υποκείµενο ηχηρά στη µέση της φωτογραφίας και να είναι 

αδύνατο να µην εστιάσεις στην γυναίκα µε τα στήθη έξω. Επίσης χρησιµοποιεί 

τις φιγούρες στο background και τις τοποθετεί σαν όλες να κοιτάζουν τη γυναίκα 

, µε µοναδικό στόχο να οδηγήσει την προσοχή σου σε αυτήν
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Η µεγάλη επανάσταση των 60 είναι το κίνηµα για τα δικαιώµατα των γυναικών
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Είναι η στιγµή εκτόξευσης ενός διαστηµικού πυραύλου, ενός κολοσσιαίου 

επιτεύγµατος των 60’ς. Εδώ το σηµείο εστίασης είναι το µικρό κορίτσι που 

αντικατοπτρίζει την πράξη του W σε µια ενδιαφέρουσα αντιπαράθεση.
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Αυτοφωτογραφία

37



38



39



40



41



Ζενεβιέβ Μπυζόλντ
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