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Όσα μπορεί να λέγονται για μια φωτογραφία, 
υποκλίνονται και υποχωρούν διακριτικά, μπροστά 
σε δύο κορυφαίες στιγμές.  
 
Σ’ αυτήν που ο φωτογράφος αποφασίζει να πατήσει 
το κουμπί, και σ’ αυτήν που η φωτογραφία του θα 
επικοινωνήσει για πρώτη φορά με το μάτι ενός 
καλλιεργημένου και ευαίσθητου δέκτη.  
 
Γιατί μόνον έτσι γεννιέται ένας νέος κόσμος και 
βρίσκονται ψυχές να τον κατοικήσουν.  



ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
Μια φωτογραφία πρέπει να προκαλεί τον σεβασμό. 
Όχι με την ποιότητά της, ούτε με την ύποπτη συχνά 
προσπάθειά της να γοητεύσει. Αλλά με την 
παρουσία της, που πρέπει να αποτελεί μιαν 
απόλυτη και πειστική πρόταση. Να μην επιτρέπει 
δηλαδή στον θεατή να αμφισβητεί την ειλικρίνεια 
των προθέσεών της, να μην αποκαλύπτει έναν 
φωτογράφο που αμφιβάλλει, να μην αφήνει 
περιθώρια ώστε να τίθεται υπό αίρεσιν ο χρόνος 
και ο χώρος της. 



ΜΕΤΑΛΛΑΞΗ ΑΞΙΩΝ 
Τίποτε από τον κόσμο των αισθήσεων δεν μεταφέρεται 
αυτούσιο στον κόσμο της φωτογραφίας. Ήδη, και μόνον 
από τη στιγμή που περικλείουμε κάτι αναγνωρίσιμο με 
τέσσερις πλευρές και το στερούμε από τον γειτονικό του 
κόσμο, κάτι αλλάζει. Εκείνο όμως που έχει σημασία είναι 
πως ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στην 
πραγματικότητα, ό,τι αναγνωρίζουμε με έναν ορισμένο 
τρόπο και του αποδίδουμε μια συγκεκριμένη θέση την 
ιεραρχία των οπτικών μας αξιών, σε μια φωτογραφία 
αποκτά άλλη διάσταση και, κυρίως ανεβαίνει στην 
κλίμακα των αξιών. 
 
Ο φωτογράφος αλιεύει λεπτομέρειες και τις 
ξαναπροσφέρει μεταλλαγμένες. Γι αυτό και ο θεατής 
αναγνωρίζει πως το γνώριμο που αντικρίζει είναι 
ταυτόχρονα μοναδικό.  



ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΣΠΡΟ 
Οι επί μέρους πληροφορίες που δίνει μια 
φωτογραφική εικόνα μπορεί να είναι ποικίλες και 
να αφορούν από διαφορετικές πλευρές πολλούς 
ανθρώπους. Καλλιτεχνικά όμως η μόνη πληροφορία 
που ενδιαφέρει είναι ολόκληρη η εικόνα και μόνον 
αυτή. Για τον λόγο αυτόν όμως, ότι περικλείεται στο 
πλαίσιο της φωτογραφικής εικόνας, ακόμα και αυτό 
που δεν φέρει κανένα αναγνωρίσιμο στοιχείο, 
καμιά συγκεκριμένη πληροφορία, δηλαδή το 
απόλυτο μαύρο ή άσπρο, έχουν την ίδια σημασία 
με οποιοδήποτε άλλο χιλιοστό της εικόνας 



ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ 
Το μονοσήμαντο περιεχόμενο μιας φωτογραφικής 
εικόνας, όσο σημαντικό και αν είναι, δεν μπορεί να 
γεννήσει εντάσεις και να κινήσει την περιέργεια. Ο 
καλλιτέχνης είναι τόσο πιο ικανός όσο πιο σύνθετο 
και αντιφατικό μπορεί να κάνει το έργο του. Έτσι 
ώστε την ώρα που ο θεατής επιχειρεί να δώσει στο 
έργο μια κατεύθυνση και μίαν ερμηνεία, την ίδια 
στιγμή η άποψη αυτή να αναιρείται από το ίδιο το 
έργο. Να υπάρχουν δηλαδή αλληλοπλεκόμενες 
αναγνώσεις. 



ΚΥΡΙΑΡΧΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ 
Κάθε φωτογραφία καλύπτει έναν πολύ μικρό 
χώρο. Είναι ένας κόσμος σε μινιατούρα. Η 
ζωή σε ένα σύνθημα. Και δεν μπορεί να 
αντέξει περισσότερα. Όταν περιμένουμε από 
αυτήν πολλά, μας κρύβει και τα λίγα. Η κάθε 
εικόνα πρέπει να έχει έναν ρυθμό, μιαν 
αναπνοή, και να πείθει ότι απομόνωσε 
επιγραμματικά κάτι. 



ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ 
Η φωτογραφία γεννιέται από το σώμα της 
πραγματικότητας. Είναι μια επιλογή που στηρίζεται 
στον αποκλεισμό. Ο φωτογράφος δημιουργεί 
αποκλείοντας στοιχεία του κόσμου που δεν 
επιθυμεί να συμπεριλάβει στο κάδρο του. Οι 
τέσσερις πλευρές λειτουργούν σαν μαχαίρι, σαν 
λαιμητόμος. Είναι λοιπόν αποφασιστικής σημασίας 
όρια, αφού αυτά θα αιχμαλωτίσουν εκείνα τα 
στοιχεία του κόσμου, και μόνον αυτά, που ο 
φωτογράφος θα χρησιμοποιήσει για να πλάσει το 
δικό του σύμπαν. 



ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΙ 
Στη φωτογραφία αυτό που βλέπουμε κρύβει, και 
ταυτόχρονα αφήνει να φανεί, αυτό που 
αποφεύγουμε να διατυπώσουμε. Και έτσι ζητάμε τη 
βοήθεια και συνενοχή του θεατή. Κι έτσι 
εξασφαλίζουμε τη διάρκεια μέσα στον χρόνο του 
περιεχομένου. Κάθε φωτογραφία είναι ένα δελφικός 
χρησμός, όπου όλα είναι φανερά και όμως κάτι 
κρύβουν. Όχι με σύμβολα, αλλά με υπαινιγμούς. Και 
οι προσεγγίσεις είναι ισάριθμες με τους ερμηνευτές.  



ΑΝΑΦΟΡΕΣ 
Μια φωτογραφία παραπέμπει. Σε πράγματα 
που έζησε ο φωτογράφος, σε άλλα που 
φαντάστηκε, αλλά κυρίως σε φωτογράφους 
που αγάπησε. Ο θεατής αναζητεί και αυτός 
παρόμοιες συγκινήσεις σε μνήμες της δικής 
του ζωής. Κι αν οι γνώσεις του το 
επιτρέπουν, θα μπει και αυτός στο παιχνίδι 
των φωτογραφικών αναφορών. 



ΣΤΟ ΧΕΙΛΟΣ ΤΟΥ ΓΚΡΕΜΟΥ 
Ο καλλιτέχνης πρέπει να είναι ριψοκίνδυνος. 
Να περπατάει σε τεντωμένο σχοινί. Στο χείλος 
του γκρεμού. Η τέχνη και οι κίνδυνοι που 
κρύβει είναι πρόκληση για δημιουργία, 
ακριβώς όπως ο κόσμος και η τόσο συχνά 
αρνητική πραγματικότητα αποτελούν αιτίες 
δημιουργίας. Ένας φωτογράφος έχει τόσο 
μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας, όσο 
περισσότερο ερωτοτροπεί με την αποτυχία.  



ΑΦΑΙΡΕΣΗ 
Η αφαίρεση είναι συνώνυμη με την τέχνη. Αν και 
για πολύ καιρό ταυτίστηκε πολύ περιοριστικά και 
εσφαλμένα με την μη αναπαράσταση. Ο όρος 
μπορεί να συγγενέψει με την υπέρβαση, αφού και 
η τελευταία υπερ(δια)βαίνει το εικονιζόμενο, 
αφαιρώντας του την προφανή του λειτουργία. Εν 
τούτοις μεγαλύτερη σχέση έχει με την ακρίβεια 
και τη λιτότητα. Κι έτσι επανερχόμαστε στην 
αρχική του όρου έννοια, δηλαδή στην 
απομάκρυνση του περιττού. 


