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Περί Τέχνης, Φωτογραφίας, Μόδας και Αισθητικής 
(Σκέψεις με αφορμή μια έκθεση φωτογραφίας) 

 

 
Η ανάληψη τής επιμέλειας μιας έκθεσης που είναι αφιερωμένη στη φωτογραφία μόδας, από 

κάποιον που γνωρίζει και αγαπάει τη φωτογραφία σαν τέχνη, αλλά δεν γνωρίζει τη μόδα, 

μπορεί να γεννά πολλά ερωτηματικά. Πολύ περισσότερο όταν ο επιμελητής κατά το παρελθόν 
έχει εκφράσει επανειλημμένως τη δυσφορία του για την - με τόση ελαφρότητα -  διεύρυνση 

των ορίων τής τέχνης μέσα στα οποία συνωστίζονται πλέον, σύμφωνα με τη γνώμη τής 

πλειοψηφίας, τόσο η μόδα όσο και η φωτογραφία της. Η  παράθεση των δύο λέξεων που 
απαρτίζουν τον τίτλο τής έκθεσης θέτει πολύ περισσότερα ερωτήματα από όσα μπορεί να 

απαντήσει. Οι δύο αυτές δραστηριότητες είναι άραγε ισοδύναμες; Αλληλοσυμπληρούμενες; 

Και ποια παίρνει το προβάδισμα; Μήπως η τεράστια επικοινωνιακή και οικονομική δύναμη 

τής μόδας στη σημερινή κοινωνία καταλήγει στην υποβάθμιση τής φωτογραφίας; Και, τέλος, 
πόσο άραγε ουσιαστικά είναι όλα αυτά τα ερωτήματα σε σχέση με την ποιότητα τής 

φωτογραφίας; Ελπίζω ότι η προσπάθεια να διατυπωθούν και ενδεχομένως και να απαντηθούν 

τα σχετικά ερωτήματα είναι μάλλον βέβαιο ότι θα βοηθήσει στον καθορισμό τής ουσίας αυτού 
που τόσο αυθαίρετα και συνοπτικά αποκαλούμε «φωτογραφία μόδας» και το οποίο με την ίδια 

ευκολία ο κόσμος κατατάσσει πλέον στον χώρο τής τέχνης θεωρώντας ότι έτσι εξασφαλίζονται 

στο φωτογραφικό αυτό πεδίο τίτλοι ευγένειας και ποιότητας. 

 
Σαν αφετηρία όσων θα αναπτυχθούν παρακάτω θα ήθελα να δανειστώ μερικές απόψεις τού 

σπουδαίου Γάλλου θεωρητικού τής φωτογραφίας, και για πολλά χρόνια διευθυντή τής Εθνικής 

Βιβλιοθήκης τής Γαλλίας, Jean-Claude Lemagny. Ο σημαντικός αυτός στοχαστής και κριτικός 
τής φωτογραφίας είχε το μοναδικό θάρρος να ανακαλέσει το 1992 απόψεις του που είχε 

εκφράσει δέκα χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με τις οποίες η φωτογραφία στην καλλιτεχνική της 

πορεία δεν μπορούσε παρά να συμπαρασύρει και τις εφαρμοσμένες εκδοχές της, και κυρίως τη 
φωτογραφία τής μόδας και τής διαφήμισης. Στο μεταξύ, και ενώ ο κόσμος τής τέχνης είχε 

αρχίσει να ερωτοτροπεί με την ιδέα πως και η μόδα και η φωτογραφία της αποτελούν τμήμα 

τού μεγάλου οικοδομήματος των τεχνών, ο Lemagny έγραψε  στο βιβλίο του «L’ombre et le 

temps» (εκδ. Nathan, 1992): 
 

«...Αυτό (σημ. μεταφρ.: Δηλαδή η άποψη ότι και η φωτογραφία μόδας και διαφήμισης θα 

γινόντουσαν, μαζί με το σύνολο τής φωτογραφίας, τέχνη) όχι μόνον δεν πραγματοποιήθηκε, 
αλλά είναι και αδύνατον. Πράγματι, πώς θα μπορούσε η διαφημιστική φωτογραφία να γίνει τέχνη 

χωρίς να πάψει να είναι ο εαυτός της, στην υπηρεσία τού εμπορίου; Αν η ρεπορταζιακή 

φωτογραφία, και κατά κάποιο τρόπο, και η οικογενειακή φωτογραφία, μπήκαν στον κόσμο τής 
τέχνης, αυτό οφείλεται στο ότι εξ ορισμού και από την καταγωγή τους περιείχαν μιαν έγνοια για 

την αλήθεια. Ενώ η διαφήμιση δεν νοιάζεται παρά για την αισθητική, πράγμα που δεν αρκεί – 

αντιθέτως - να την κάνει τέχνη. [...] Αισθάνομαι μερικές φορές λύπη βλέποντας αυτή τη μαλθακή 

ανεκτικότητα να εκπορεύεται τον τελευταίο καιρό από τους ‘‘κύκλους’’ τής τέχνης. Αλλά όλοι οι 
‘‘κύκλοι’’ είναι άξιοι περιφρόνησης. Για να κτυπήσω σκληρά αυτούς τους προδότες, θα στηριχτώ 

για μιαν ακόμη φορά στον αγαπητό μου Heidegger ο οποίος μάς λέει: ‘‘Το είναι των όντων είναι 

ό,τι πιο εμφανές υπάρχει, δηλαδή καθεαυτό πιο ωραίο και πιο σταθερό’’. Αλλά ταυτόχρονα είναι 
αλήθεια ότι ‘‘κάθε ομορφιά είναι αποτέλεσμα τιθασεύματος. Είναι η συγκέντρωση των πιο 

ανταγωνιστικών προσπαθειών, ένας πόλεμος, μια μάχη’’. Δυστυχώς, ‘‘για μας σήμερα, το ωραίο 

είναι αντιθέτως αυτό που ξεκουράζει, που αναπαύει και έχει για σκοπό την ηδονή. Η τέχνη ανήκει 

έτσι στον κόσμο των ζαχαρωτών. Αλλά αν η καλλιτεχνική ηδονή υπηρετεί την ικανοποίηση τού 
χαλαρού πνεύματος των ειδημόνων και των εστέτ ή την ηθική ανάταση τής ψυχής, αυτό δεν έχει 

καμία σχέση με την ουσία, η οποία βρίσκεται αλλού. Για την αισθητική, η τέχνη είναι η 

αναπαράσταση τού ωραίου με την έννοια τού ευχάριστου. Ενώ, στην πραγματικότητα, η τέχνη 
είναι πανηγυρική εκδήλωση τού είναι τού όντος’’. (Εισαγωγή στη μεταφυσική)». 
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Η παραπάνω άποψη τού σεβαστού μου Lemagny και τού ακόμα σεβαστότερου Heidegger ήταν 
κατά σύμπτωση και δική μου, ήδη από την αρχή τής δεκαετίας τού ’80 όταν άρχισα να διδάσκω 

τη φωτογραφία. Η στάση μου αυτή προκάλεσε την οργή πολλών λειτουργών τού χώρου τής 

μόδας και τής φωτογραφίας της, οι οποίοι θεωρούσαν ότι η μη πανηγυρική ένταξη τής 

φωτογραφίας μόδας (και κατ’ επέκταση τής διαφημιστικής φωτογραφίας) στον καλλιτεχνικό 
χώρο την αδικούσε και την υποβάθμιζε. Αυτό βασιζόταν στην αντίληψη που 

πρωτοεμφανίστηκε πριν από δυο-τρεις δεκαετίες ότι κάθε εν γένει δημιουργός έπρεπε να 

αποκαλείται καλλιτέχνης. Η τέχνη λειτουργούσε έτσι σαν μοχλός κοινωνικής καταξίωσης.  
Ήμουνα όμως πεπεισμένος για το αντίθετο, ότι δηλαδή η τοποθέτησή μου αυτή έδειχνε 

σεβασμό για τον επαγγελματισμό και την ποιότητα τής φωτογραφίας μόδας, η οποία δεν είχε 

καμία ανάγκη από την καλλιτεχνική καθιέρωσή της για να αντιμετωπιστεί σαν εξέχουσα 
εκδήλωση ανθρώπινης δημιουργικότητας.  

 

Λογικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να εντάξουμε στον χώρο τής 

τέχνης όλο και περισσότερες δραστηριότητες και παρακλάδια τους. Στο κάτω-κάτω τα πάντα 
είναι θέμα ορισμών και οροθετήσεων. Το τι εντάσσει δηλαδή κανείς σε μια κατηγορία 

εξαρτάται από τη διατύπωση που επιλέγει για να ορίσει το περιεχόμενό της. Μια διατύπωση 

βέβαια που οδηγεί έτσι κι αλλιώς σε όρια ασαφή και ελαστικά. Αν λόγου χάριν θεωρήσει κανείς 
ότι οι λέξεις «δημιουργία» και «καλαισθησία» αφορούν αποκλειστικά την τέχνη, ή ότι τα 

εργαλεία τού τεχνίτη, όπως για παράδειγμα η φωτογραφική ή η κινηματογραφική μηχανή, τα 

πινέλα, τα μολύβια και τα μουσικά όργανα, συνιστούν εξ ορισμού καλλιτεχνικά εργαλεία, τότε 
ο κατάλογος των τεχνών θα έπρεπε να περιλάβει άπειρα κεφάλαια. Θα ήταν βέβαια εξαιρετικά 

αυθαίρετο και παράλογο να δεχτούμε ότι η έννοια τής «δημιουργίας» ή αυτή τής 

«καλαισθησίας» έχουν προνομιακή ή μοναδική σχέση με την τέχνη και όχι με κάθε ανθρώπινη 

δραστηριότητα, ή πάλι ότι η χρήση ενός εργαλείου είναι από μόνη της  ικανή να προσδιορίζει 
το περιεχόμενο μιας ανθρώπινης δραστηριότητας. Θα μπορούσε επίσης να ισχυριστεί κανείς, 

ότι δεν βλάπτει κανέναν και σε τίποτα να διευρύνεται ένας χώρος όπως αυτός τής τέχνης, ο 

οποίος θεωρείται πνευματικός και ποιοτικός.  
 

Ο βασικότερος όμως λόγος για να περιορίζεται ένας χώρος (τής τέχνης ή άλλος) είναι ότι έτσι 

ενισχύεται η διαμόρφωση και η διατύπωση κριτηρίων, τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα 

για την κατανόηση, την εκτίμηση και κυρίως για την απόλαυση τής τέχνης, αλλά και κάθε 
άλλης ανθρώπινης δραστηριότητας. Για να μπορέσει δηλαδή κανείς να κρίνει, να επιλέξει, να 

επαινέσει και τελικά να απολαύσει μια φωτογραφία πρέπει να την εντάξει σε έναν χώρο, να 

λάβει υπόψη του τους στόχους και τις προθέσεις της και να αντλήσει επιχειρήματα από έργα 
συγγενικά με αυτήν μέσα στον χρόνο. Το τελευταίο είναι ειδικά αναγκαίο όταν ο χώρος 

ένταξης και αναφοράς είναι αυτός τής τέχνης. Μπορεί ο ρόλος, η λειτουργία και η κοινωνική 

παρουσία τής τέχνης μέσα στους αιώνες να έχουν μεταβληθεί, αλλά η ουσία τού καλλιτεχνικού 
γεγονότος παραμένει η ίδια. Το πολύτιμο επομένως παρελθόν τής τέχνης είναι τμήμα τού 

παρόντος της.   

 

Η φωτογραφία, μέχρι πριν από πολύ λίγες δεκαετίες ακόμα, δεν ήταν αποδεκτή σαν τέχνη, και 
αυτό γιατί, αν και ήταν πολύ γνωστές οι τεχνολογικές και επιστημονικές εφαρμογές τής 

φωτογραφίας, ήταν  τελείως άγνωστο το έργο των λίγων αλλά σημαντικών καλλιτεχνών 

εκπροσώπων της, οι οποίοι, χωρίς να αρνηθούν την καταγραφική της μοναδικότητα, είχαν 
κατορθώσει να διατυπώσουν μια καλλιτεχνική πρόταση και να αφήσουν πίσω τους ένα 

αξιόλογο προσωπικό έργο. Προτού όμως θεραπευτεί αυτή η αδυναμία και πληρωθεί το κενό 

τής άγνοιας γύρω από τη φωτογραφία, προτού οι ιστορικοί και οι κριτικοί αναγνωρίσουν τη 
σημασία της, προτού το κοινό αρχίσει να διακρίνει τις ποικιλίες των φωτογραφικών 

εφαρμογών και την περιφρονημένη καλλιτεχνική διάσταση τού φωτογραφικού μέσου, 

αναπτύχθηκε και επιβλήθηκε με ταχύτατους ρυθμούς ένα φαινόμενο που το ονόμασαν 

«κοινωνία τής κατανάλωσης και τής αφθονίας». Η αδηφάγα αυτή εμπορική διάσταση τής 
κοινωνίας ανακάλυψε ότι η τέχνη μπορεί να είναι και αυτή ένα νέο καταναλώσιμο προϊόν, με 

το οποίο θα τροφοδοτηθεί η ακόρεστη ανάγκη τού εμπορίου και τής επικοινωνίας για νέα 

προϊόντα. Το επόμενο βήμα ήταν - πολύ λογικά - να επιχειρηθεί η διεύρυνση των ορίων τής 
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τέχνης, ώστε να ενταχθεί σε αυτήν πληθώρα δημιουργικών δραστηριοτήτων. Έτσι, έγινε χώρος 
και για τη φωτογραφία και για τη μόδα και φυσικά και για τη φωτογραφία μόδας. Η 

εσπευσμένη όμως ένταξη τής φωτογραφίας στον κόσμο τής τέχνης δεν σήμαινε ταυτόχρονα 

ότι κέρδισε την εκτίμηση και την ουσιαστική αποδοχή της από τον κόσμο αυτόν. Δεν επρόκειτο 

δηλαδή για μια συνειδητή και κριτική πράξη, αλλά για μια ευκαιριακή και συγκυριακή τακτική 
κίνηση. Η εφαρμοσμένη φωτογραφία παρέμενε η μόνη γνωστή και κατανοητή, ενώ παράλληλα 

η επιφανειακή συγγένεια τής φωτογραφίας με τη ζωγραφική έδωσε την ιδέα και την αφορμή 

για ένα συνοικέσιο, το οποίο, χωρίς να είναι αναγκαίο, εξασφάλιζε την πολυπόθητη 
καθιέρωση.  

 

Το ζήτημα τού καθορισμού και τής διατύπωσης των ορίων τής τέχνης και τής φωτογραφίας  
περιπλέκεται από το γεγονός ότι αφού ο χώρος τής τέχνης είναι ένας ποιητικός χώρος 

αφαίρεσης, είναι λογικό τόσο τα επιχειρήματα που τον αφορούν όσο και τα κριτήρια που θα 

εφαρμόζονται στην περιοχή του να διατυπώνονται και αυτά μέσα από αντίστοιχη αφαίρεση. 

Θα ήταν τουλάχιστον ανακόλουθο να σχηματοποιούνται με αποδεικτικό λόγο οι ποιητικές 
αφαιρετικές έννοιες. Αυτό ενισχύει την εγγενή δυσχέρεια επικοινωνίας που έτσι κι αλλιώς 

υπάρχει στον καλλιτεχνικό χώρο, αφού είναι σαφές πως τα αφηρημένα και ποιητικά κριτήρια 

και επιχειρήματα είναι προφανή και κατανοητά γι’ αυτούς που τα ασπάζονται, αλλά ανύπαρκτα 
ή σαθρά για εκείνους που δεν τα έχουν οι ίδιοι και από μόνοι τους  αντιληφθεί. Με λίγα λόγια 

στον χώρο τής τέχνης  κανείς δεν μπορεί να πεισθεί  αμέσως, πάραυτα και ευθέως. Μόνον 

εμμέσως, σε βάθος χρόνου και υπογείως.  
 

Ας επιχειρήσουμε όμως μια μικρή διερεύνηση τού καλλιτεχνικού φαινομένου για να 

αντιληφθούμε αν η φωτογραφία μόδας μπορεί (όσο λογικά γίνεται) να αποτελέσει μια εκδοχή 

του. Και βεβαίως η μόνη διαδρομή που μπορούμε να ακολουθήσουμε ξεκινάει από τη μελέτη 
τού καλλιτεχνικού παρελθόντος. Αυτό που μας διδάσκει το παρελθόν τής τέχνης είναι ότι η 

τέχνη εμπεριέχει ένα μεταφυσικό περιεχόμενο που υπερβαίνει και διαπερνά την οπωσδήποτε 

βασική της σχέση με τον φυσικό κόσμο. Στη διαδικασία αυτής τής υπέρβασης είναι κεντρική 
η σημασία τού καλλιτέχνη-δημιουργού, από τον οποίον όλα εκπορεύονται και ο οποίος εν τέλει 

αποτελεί την ουσιαστική κάθε φορά πρωτοτυπία και μοναδικότητα τού έργου τέχνης. Ο τρόπος 

με τον οποίον το έργο τέχνης εκδηλώνει το περιεχόμενό του είναι αφηρημένος και εξαρτάται 

από τον τρόπο με τον οποίον ο δημιουργός χρησιμοποιεί τη γλώσσα κάθε καλλιτεχνικού μέσου. 
Η σχέση τού έργου τέχνης με την έννοια τού χρόνου είναι επίσης καθοριστική, αφού το έργο 

τέχνης υπάρχει πέρα από τον χρόνο τής δημιουργίας του, αλλάζει σημασία και λειτουργία στο 

πέρασμά του και συνδιαλέγεται με όσα έργα προηγήθηκαν, αλλά και με εκείνα που 
ακολουθούν. Το έργο τέχνης είναι φορέας μιας αλήθειας η οποία συνδέεται με τον καλλιτέχνη 

και η οποία δεν ανατρέπει άλλες αλήθειες, ούτε ανατρέπεται από αυτές (όπως συμβαίνει με το 

επιστημονικό έργο), αλλά συνυπάρχει εσαεί και παράλληλα με όλες. Τέλος, η σχέση τού έργου 
τέχνης με το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι ιδιότυπη, δεδομένου ότι ο πρώτος και 

αυθεντικός αποδέκτης του είναι ο ίδιος ο δημιουργός του, ακολουθούμενος από τον στενό 

κύκλο των ανθρώπων του, ενώ από κει και πέρα το έργο τέχνης μεταμορφώνεται σε ένα μήνυμα 

κλεισμένο σε γυάλινο μπουκάλι, το οποίο ο καλλιτέχνης αποστέλλει στο άγνωστο για να 
συναντηθεί με όλους τους πιθανούς και δυνατούς αποδέκτες μέσα στον χρόνο.  

 

Επομένως η προνομιακή σχέση τού έργου τέχνης με τον δημιουργό του, η διαχρονική σημασία 
του και λειτουργία του, η αφαίρεση που το συνιστά και το εκφράζει, η αλήθεια την οποία 

ενσωματώνει και η σχέση του με τον άγνωστο αποδέκτη είναι στοιχεία ουσιαστικά για την 

ταυτότητα τού καλλιτεχνικού φαινομένου. Και ίσως ακόμη παραπέρα θα μπορούσε κάποιος να 
ισχυριστεί ότι στα στοιχεία αυτά μπορεί να προστεθεί και η συνδετική σχέση τού έργου τέχνης 

με τον θάνατο. Όπως χαρακτηριστικά σημείωνε ο André Malraux  στις αρχές τού ’70 σε ένα 

από τα πολύτιμα βιβλία του για την τέχνη:  «Τα έργα τέχνης είναι τα μόνα ‘‘αντικείμενα’’ πάνω 

στα οποία πραγματοποιείται ‘‘η μεταμόρφωση’’. Όχι τα έπιπλα, όχι τα κοσμήματα, όχι τα 
εργαλεία. Είναι ίσως και ένας από τους ορισμούς τους: Η παρουσία μέσα στη ζωή αυτού που 

θα ‘πρεπε να ανήκει στον θάνατο».  
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Αν κάποιος απορρίψει τα παραπάνω χαρακτηριστικά, αυτό σημαίνει απλούστατα πως υιοθετεί 
διαφορετικά όρια τού περιεχομένου τής τέχνης. Και ανάλογα μπορεί να διευρύνει τον κύκλο 

της. Αν όμως τα αποδεχτεί, είναι πολύ δύσκολο να εντάξει μέσα σε αυτά και τη φωτογραφία 

μόδας, ή οποιαδήποτε άλλη εφαρμοσμένη εκδοχή τής φωτογραφίας. Πριν από όλα η ίδια η 

έννοια τής μόδας έχει σχέση με το εφήμερο. Ο χρόνος τής είναι ξένος, όταν δεν τής είναι 
εχθρός. Ο δημιουργός τής φωτογραφίας μόδας έχει μικρότερη σημασία από τον στόχο τής 

φωτογραφίας ή από τον σχεδιαστή των ρούχων. Η καλλιτεχνική αφαίρεση δεν έχει θέση σε ένα 

έργο που οικοδομείται πάνω σε συγκεκριμένη πρόθεση. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η 
φωτογραφία μόδας δεν μπορεί να είναι άγνωστο, ούτε και περιορισμένο. Ούτε είναι ποτέ 

δυνατόν ένα εμπορικό μήνυμα, όσο σημαντικό και αν είναι, να θεωρηθεί μήνυμα κλεισμένο σε 

μπουκάλι προς αναζήτηση επικοινωνίας. Η προσωπική αλήθεια τού φωτογράφου δεν μπορεί 
να υποκαταστήσει την παρουσία των ρούχων, το έργο τού σχεδιαστή και τον τελικό στόχο τής 

εμπορικής προβολής. Η άποψη τού φωτογράφου για τον κόσμο και η σχέση του με αυτόν δεν 

επιτρέπεται να προβληθεί, αν αυτή δεν ταυτίζεται με τον εμπορικό στόχο τής φωτογράφησης. 

Κάτι, αν όχι αδύνατον, πάντως σπάνιο. 
 

Θα πρέπει επίσης να γίνει αναφορά στο ζήτημα τού φωτογραφικού ύφους, του στυλ. Στην 

τέχνη γενικώς, και στη φωτογραφία τέχνης ειδικότερα, η αναζήτηση και η δημιουργία ενός 
ύφους είναι στην πραγματικότητα αυτό καθεαυτό το καλλιτεχνικό περιεχόμενο τής 

φωτογραφικής διαδικασίας. Ο φωτογράφος επιχειρεί δηλαδή να ακολουθήσει τα ίδια του τα 

βήματα με την ελπίδα και την εσωτερική πεποίθηση ότι θα ανακαλύψει την καλλιτεχνική του 
προσωπικότητα. Η πορεία αυτή είναι μια συνειδητή αναζήτηση αλλά ταυτόχρονα και μια 

τυχαία ανακάλυψη. Και οφείλεται σε μελέτη, σε ένστικτο, σε ειλικρίνεια, σε επιρροές, σε 

ταλέντο, αλλά πάνω από όλα σε πειθαρχημένη δουλειά. Αν, και όταν, το καλλιτεχνικό ύφος 

προκύψει και διαμορφωθεί, ο φωτογράφος το ακολουθεί και συνδιαλέγεται μαζί του. Ούτε το 
εκβιάζει, ούτε εκβιάζεται από αυτό. Δυστυχώς η αναζήτηση ύφους έχει γίνει στον 

ανταγωνιστικό καλλιτεχνικό κόσμο τού σήμερα ένας βασανιστικός αυτοσκοπός. Και πολύ 

συχνά το καλλιτεχνικό ύφος ενός φωτογράφου δεν είναι παρά το αποτέλεσμα μιας τεχνητής, 
έστω και ευφυούς, κατασκευής. Και ακόμα συχνότερα αποτέλεσμα μίμησης τής τάσης που 

κατά εποχή επικρατεί. Αυτό όμως το τελευταίο, που κανονικά θα έπρεπε να αποτελεί όνειδος 

ή τουλάχιστον κατάρα για έναν καλλιτέχνη, είναι απεναντίας το ζητούμενο και το αναγκαίο 

για έναν φωτογράφο εφαρμοσμένης φωτογραφίας και ιδιαίτερα έναν φωτογράφο μόδας. Εδώ 
το καλλιτεχνικό ύφος δίνει τη θέση του σε ένα προσωπικό στυλ που συνίσταται σε 

αναγνωρίσιμα εξωτερικά στοιχεία τής φωτογραφίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι αν ένας 

φωτογράφος μόδας είναι ήδη πολύ γνωστός και πετυχημένος, μπορεί να επιβάλλει το στυλ του, 
από το οποίο όμως δύσκολα μπορεί να ξεφύγει, αφού η επιτυχία του οφείλεται σε αυτό και η 

δουλειά του είναι περιζήτητη ακριβώς γι’ αυτό. Ενώ ένας νεότερος ή λιγότερο γνωστός 

φωτογράφος είναι υποχρεωμένος να παραλλάσσει το στυλ του ανάλογα με τα κελεύσματα τής 
αγοράς, τις εποχές ή τις εξειδικευμένες απαιτήσεις των πελατών, οι οποίες μπορεί να φτάσουν 

μέχρι και τη συγκεκριμένη παραπομπή σε άλλα έργα προς μίμηση. Στη μόδα η μίμηση 

οφείλεται λιγότερο στην καλλιτεχνική επιρροή και περισσότερο στις κυρίαρχες κατά εποχή 

τάσεις. Το ύφος δηλαδή τής φωτογραφίας μόδας είναι και αυτό άλλοτε εντός και άλλοτε εκτός 
μόδας. Και οι φωτογράφοι είναι συχνά υποχρεωμένοι να καλύπτουν τεράστιες εκφραστικές 

κλίμακες, για να ικανοποιήσουν καινούργιους στόχους και νέους πελάτες, φτάνοντας στο τέλος 

να ξεχνούν τι ήταν αυτό που πιθανόν κάποτε προτιμούσαν. Το ταλέντο τους καταλήγει να είναι 
η προσαρμοστικότητά τους.  

 

Είναι μάλλον σίγουρο ότι το έργο των φωτογράφων μόδας, όπως και κάθε άλλου φωτογράφου 
εφαρμοσμένης φωτογραφίας, ήταν πολύ ευκολότερο και πολύ πιο ελεύθερο κατά το πρώτο 

μισό τού εικοστού αιώνα, ακόμα και κατά τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Άλλωστε τότε 

οι περισσότεροι φωτογράφοι που ασχολούνταν με την εφαρμοσμένη φωτογραφία, 

ασχολούνταν με όλα τα είδη της, χωρίς μάλιστα να εγκαταλείπουν τη φιλοδοξία για ένα 
προσωπικό καλλιτεχνικό έργο, το οποίο πολλοί συνέχιζαν να καλλιεργούν παράλληλα με τις 

επαγγελματικές τους ενασχολήσεις. Όσο όμως η μόδα αποκτούσε μέσα στα χρόνια μεγαλύτερη 

κοινωνική σημασία, τόσο το έργο των φωτογράφων μόδας γινόταν πιο δύσκολο. Η 



 5 

εξεζητημένη δραστηριότητα τής μόδας, που αφορούσε κατά τις αρχές τού εικοστού αιώνα 
ολιγάριθμους εστέτ, εξελίχτηκε σε μια παντοδύναμη βιομηχανία που δεν μπορούσε να αφήσει 

στην τύχη τους το μέλλον των προϊόντων της. Το κοινό επίσης εξοικειώθηκε με τη 

φωτογραφική εικόνα και ιδιαίτερα με τη φωτογραφία μόδας και ήταν δύσκολο πλέον να το 

κερδίσει κανείς με οποιαδήποτε εικόνα, όπως συνέβαινε την εποχή των πρωτοπόρων. Ο 
περιοδικός τύπος πολλαπλασιάστηκε, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να οξυνθεί και να 

μετριέται πλέον σε αριθμούς κυκλοφορίας και όχι σε ποιότητα ή κύρος. Οι σύγχρονες τεχνικές 

ελέγχου, μέτρησης και επηρεασμού τής αγοράς επιστράτευσαν μια σειρά από νέους 
συμβούλους επικοινωνίας και αισθητικής που προηγούνται, παρεμβάλλονται ή επεμβαίνουν 

στο δημιουργικό έργο τού φωτογράφου. Αλλά και ο πολλαπλασιασμός τού αριθμού των 

φωτογράφων οδήγησε σε έναν αγχώδη αγώνα προβολής και, το χειρότερο, αδίστακτης 
πρωτοτυπίας. 

 

Το βέβαιο όμως είναι ότι κάθε πολλαπλασιασμός οδηγεί σε έναν κοινό παρονομαστή λίγο 

μικρότερης αξίας. Ο ανταγωνισμός των περιοδικών και αυτός των φωτογράφων τείνουν να 
δημιουργήσουν ένα ασφαλές είδος: έναν τύπο περιοδικού και έναν τύπο φωτογραφίας που 

εξασφαλίζουν την όσο γίνεται σταθερότερη αποδοχή τού κοινού. Η σύγχρονη θεά που 

αποκαλείται «πρωτοτυπία» ουδέποτε υπήρξε πιο κοινότοπη. Φαινομενικά πρωτοτυπεί, ενώ 
ουσιαστικά αναπαράγεται και μεταλλάσσεται. Και κάτι τέτοιο είναι αναπόφευκτο. Η 

πραγματική πρωτοτυπία, εκτός τού ότι είναι σπάνια, είναι κατ’ ανάγκην  ιδιοφυής. Το ιδιοφυές 

όμως είναι δυσπρόσιτο και κατά συνέπεια εμπορικά επικίνδυνο. Οι εμφανιζόμενες σαν 
πρωτοτυπίες δεν είναι συνήθως τίποτε άλλο από μικροπροκλήσεις στο επίπεδο τής μορφής. 

Και πάντοτε μέσα σε ένα γενικότερα αποδεκτό πλαίσιο που δεν κινδυνεύει να τρομάξει και να 

απομακρύνει το κοινό.  

 
Η πλειοψηφία των σύγχρονων φωτογράφων, ανήμπορη, όπως είναι και φυσικό και λογικό, να 

εφευρίσκει συνεχώς πρωτοτυπίες, καταφεύγει σε αντιγραφές εμπορικά πετυχημένων 

φωτογραφιών. Το ιδιαίτερο όμως χαρακτηριστικό είναι ότι τις περισσότερες φορές 
αντιγράφονται έργα άλλων συγχρόνων φωτογράφων και σχεδόν ποτέ αξιόλογα έργα παλαιών 

φωτογράφων. Ο λόγος είναι αφενός ότι το παλαιό δεν εγγυάται την επιτυχία, την οποία 

φαίνεται να υπόσχεται το ήδη πετυχημένο σύγχρονο, αλλά και ότι λίγοι είναι οι φωτογράφοι 

μόδας σήμερα που ασχολούνται με τη φωτογραφία μόδας τού παρελθόντος, την οποία τις 
περισσότερες φορές αγνοούν πλήρως. Γιατί άλλωστε να ασχολούνται με κάτι που θεωρούν ότι 

αντιτίθεται στην έννοια «μόδα», η οποία δεν μπορεί παρά να αναφέρεται στο σήμερα; Αν όμως 

η έννοια «μόδα» υπονοεί πράγματι το εφήμερο και ασχολείται μόνον με το παρόν, αγνοώντας 
το παρελθόν και αδιαφορώντας για το μέλλον, τότε ποιος ο λόγος να αναζητούνται οι 

συγγένειες με την τέχνη, τής οποίας βασικό περιεχόμενο είναι ο χρόνος, ο παρελθών, ο παρών 

και ο μέλλων;  
 

Το φαινόμενο μίμησης δεν είναι αναγκαστικά καταδικαστέο, πολύ περισσότερο που 

δικαιολογείται τόσο από την αφόρητη πίεση που ασκείται από τον κόσμο τής μόδας πάνω 

στους φωτογράφους, όσο και από τις συγκεκριμένες απαιτήσεις των πελατών τους, που 
παραγγέλλουν αυτό που ήδη γνωρίζουν. Ίσως όμως μια καλή μίμηση να είναι συχνά 

προτιμότερη από μια κακή πρωτοτυπία, η οποία άλλωστε τις περισσότερες φορές προσποιείται 

την πρωτοτυπία. Όλοι άλλωστε οι δημιουργοί, κατά την πρώτη τουλάχιστον περίοδο τής 
δουλειάς τους, εκφράζουν και έναν έμμεσο θαυμασμό στα ινδάλματά τους κάνοντας ένα έργο 

που παραπέμπει στο έργο των ινδαλμάτων-δασκάλων τους. Η περίοδος τής ωριμότητάς τους, 

που δεν είναι σίγουρο ότι για όλους θα έρθει, είναι εκείνη κατά την οποία ενδεχομένως θα 
αναπτυχθούν οι πρωτότυπες και προσωπικές προτάσεις. Στο κάτω-κάτω δεν είναι απαραίτητο 

ούτε λογικό όλοι οι επαγγελματίες σε έναν χώρο να ανακαλύπτουν την πυρίτιδα. Άλλωστε μια 

μελέτη τού διεθνούς χώρου τής φωτογραφίας μόδας εύκολα θα καταδείξει τις ακόλουθες τρεις 

αλήθειες. Πρώτον ότι ελάχιστες είναι οι πραγματικά πρωτότυπες ιδέες. Δεύτερον ότι οι 
περισσότερες φωτογραφικές δουλειές δεν είναι τίποτε άλλο από παραλλαγές πάνω σε αυτές τις 

ιδέες. Και τρίτον ότι κάθε απόπειρα εκβιασμού πρωτοτυπίας καταλήγει σε πολύ μεγαλύτερο 

διασυρμό από την απλή μίμηση. 
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Η παραπάνω εκτενής αναφορά στη σχέση τής φωτογραφίας μόδας με την καλλιτεχνική 

φωτογραφία δεν θα είχε θέση σε ένα λεύκωμα με φωτογραφίες μόδας, αν δεν έπρεπε να δοθεί 

μια απάντηση στις «μοδάτες» τάσεις τής εποχής μας που επιμένουν να συγχέουν το lifestyle 

με την καλλιτεχνική δημιουργία και να συγκρίνουν ανόμοια μεταξύ τους δημιουργήματα. Η 
φωτογραφία μόδας έχει κατακτήσει τον δικό της χώρο, έχει τους δικούς της καλούς (και 

κακούς) εκπροσώπους, έχει δείξει δείγματα υψηλής αισθητικής και ύφους και δεν υπάρχει ο 

παραμικρός λόγος να αγωνιά για την ένταξή της στο καλλιτεχνικό στερέωμα. Αυτό όχι μόνον 
δεν την βοηθά, αλλά παραμορφώνει και τα ποιοτικά κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται σε 

κάθε περίπτωση.  

 
Αυτό όμως που επιβάλλεται να τονιστεί είναι ότι η αισθητική δεν είναι καλλιτεχνικός όρος. 

Ότι η αισθητική είναι μια διάσταση που αφορά άμεσα τη μορφή των πραγμάτων και μόνον 

έμμεσα την ηθική ή τη φιλοσοφική τους υπόσταση. Και ότι η μορφή των πραγμάτων επηρεάζει 

επίσης άμεσα την ποιότητα τής ζωής μας. Από την άποψη αυτή μας αφορά απόλυτα αν η 
αισθητική και η ποιότητα που μπορεί να χαρακτηρίσει τη φωτογραφία μόδας, όπως και κάθε 

εφαρμοσμένη φωτογραφία, μπορεί να αποτελέσει αντίβαρο στους κυρίαρχους στόχους και στις 

μεθόδους τους, όπως είναι η εμπορικότητα, η πάση θυσία προβολή, ο εντυπωσιασμός και η 
πρόκληση. Η φωτογραφία μόδας, ασχέτως αν καταταγεί ή όχι στον καλλιτεχνικό χώρο, και αν 

θεωρηθεί ή όχι έκφραση τού «είναι τού όντος», παραμένει μια ανθρώπινη δραστηριότητα από 

την οποία μπορούμε να ελπίζουμε ή και να απαιτούμε την αισθητική ποιότητα, τη γνήσια 
πρωτοτυπία και τη δημιουργική έκφραση που θα κάνει την καθημερινότητά μας όχι απλώς πιο 

υποφερτή, αλλά και πιο γόνιμη. Η απαίτηση αυτή γίνεται ακόμα πιο πιεστική αν 

συνειδητοποιήσουμε ότι η φωτογραφία μόδας, εκτός των φανερών στόχων της, δημιουργεί και 

πολύ ισχυρά κοινωνικά πρότυπα. 
 

Ίσως οι τελευταίοι που φταίνε για την ανώφελα προκλητική, την απλοϊκά χυδαία και τη 

συνήθως απλώς αφελή σημερινή φωτογραφία μόδας να είναι οι ίδιοι οι φωτογράφοι. Υπάρχει 
ένας ολόκληρος εμπορικός κόσμος που τους ζητάει πιεστικά και σε απελπιστικά 

περιορισμένους χρόνους να είναι συνεχώς στις επάλξεις τής φαινομενικής πρωτοτυπίας, χωρίς 

βεβαίως να απομακρύνονται από την τυποποίηση, που κατά βάθος η ίδια η μόδα έχει ανάγκη, 

και χωρίς να τους επιτρέπεται να υπερβούν τα στερεότυπα τής ομορφιάς και τού 
εντυπωσιασμού, που αυτός ο κόσμος έχει σιωπηρά καθιερώσει. 

 

Δεν μπορεί όμως να παραβλέψουμε το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι φωτογράφοι μόδας, από τους 
σοβαρούς και συνεπείς επαγγελματίες μέχρι τους ψυχρούς εκτελεστές, ξεκίνησαν κάποτε με 

όνειρα για μια προσωπική δημιουργία, προτού καταλήξουν στη φιλοδοξία μιας προσωπικής 

καριέρας.  Και υπάρχουν στιγμές που κάποιος που χρόνια ασχολείται με αυτούς που 
προσπαθούν να δημιουργήσουν φωτογραφικό έργο, αλλά και με αυτούς που θέλουν να μάθουν 

να βλέπουν, αισθάνεται την ανάγκη να αναζητήσει πίσω από τους φωτογράφους μόδας και 

μέσα από το έργο τους την ποιότητα που υπήρξε και που συνεχίζει να υπάρχει πέρα από τις 

εντυπωσιακές ακροβασίες τής εμπορικότητας. 
 

Η έκθεση «Φωτογραφία και Μόδα» στο πλαίσιο των εκδηλώσεων τού προγράμματος 

«Megaron Plus» τού Μεγάρου Μουσικής Αθηνών είναι για μένα μια πρόκληση να δείξω στο 
ελληνικό κοινό δείγματα μιας αξιόλογης και ποιοτικής φωτογραφίας μόδας, που δεν ταυτίζεται 

κατ’ ανάγκη με τα πιο προβεβλημένα ονόματα ή τα πιο καθιερωμένα είδη. Είναι μια 

προσπάθεια να αναδειχθεί η σημασία των φωτογράφων σε έναν κόσμο σκληρά επιχειρηματικό, 
ο οποίος λειτουργεί με κανόνες που δεν διευκολύνουν το δημιουργικό έργο τους. Είναι μια 

απόπειρα να εκπαιδευτεί οπτικά το κοινό τής έκθεσης και ο αναγνώστης τού καταλόγου της 

και εμμέσως να αρχίσει να απαιτεί μια ποιότητα την οποία πολλοί  φωτογράφοι θα μπορούσαν 

να τού προσφέρουν.  
 

Η έκθεση αυτή δεν συνιστά μια ιστορική αναδρομή, ούτε μια καταγραφή των τάσεων τής 

φωτογραφίας μόδας. Είναι περισσότερο μια σειρά από μικρές ατομικές εκθέσεις φωτογράφων 
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που έχουν ασχοληθεί με τη φωτογραφία μόδας και που έχουν παρουσιάσει ένα έργο ποιοτικό 
και ιδιαίτερο. Οι φωτογράφοι αυτοί καλύπτουν όλη την περίοδο τού 20ού αιώνα μέχρι τις μέρες 

μας, αλλά η ποιότητα τού έργου τους τούς καθιστά όλους σύγχρονους, αφού κατορθώνουν και 

σήμερα να μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον και να κερδίζουν τον θαυμασμό μας. Φυσικά δεν 

είναι ούτε όλοι ούτε οι μόνοι καλοί και αξιόλογοι δημιουργοί. Είναι πάρα πολλοί οι καλοί 
φωτογράφοι μόδας που δεν εκπροσωπούνται στην έκθεση, είτε γιατί, αν και τους θέλαμε, δεν 

κατέστη δυνατόν να τους συμπεριλάβουμε, είτε γιατί έτσι κι αλλιώς έπρεπε να γίνουν 

ορισμένες επιλογές. Αυτό που είναι σημαντικό είναι πως ο κάθε φωτογράφος εκπροσωπείται 
από 10 μέχρι 20 φωτογραφίες έτσι ώστε να προκύπτει η ιδιαιτερότητα τής φωτογραφικής 

προσωπικότητάς τους και ενδεχομένως το ουσιαστικό ύφος τής δουλειάς τους και πως οι 

φωτογραφίες τους εκτίθενται για την αισθητική και οπτική τους αξία και όχι για τη σχέση τους 
με τα ρούχα ή τα πρόσωπα που αποτυπώνουν. Ακόμα και αν έγιναν με την αφορμή μιας 

επαγγελματικής φωτογράφησης μόδας, μάς αφορούν σαν έργο τού κάθε φωτογράφου. 

 

Οι επιλογές των φωτογραφιών οφείλονται στην παρέμβαση τού επιμελητή. Η παρεμβολή ενός 
τρίτου, μάλλον έμπειρου προσώπου, στην επιλογή ενός δημιουργικού έργου είναι πάντοτε 

ωφέλιμη, είτε πρόκειται για καλλιτεχνήματα, είτε για άλλη ανθρώπινη δημιουργία. Ο ίδιος ο 

δημιουργός είναι συνήθως μπλεγμένος με τη διαδικασία όπως την έζησε, με την 
πραγματικότητα που προηγήθηκε τής φωτογραφίας, με την προσωπική του αγωνία και 

ανασφάλεια. Είναι άλλωστε γνωστό ότι όλοι οι φωτογράφοι είναι ερωτευμένοι με τις εκάστοτε 

τελευταίες φωτογραφίες τους πιστεύοντας ότι αυτές είναι και οι καλύτερες που έχουν κάνει. 
Αυτό όμως δεν είναι πάντοτε η αλήθεια. Πάρα πολλές φορές οι τελευταίες φωτογραφίες δεν 

είναι παρά η γέφυρα ανάμεσα σε κάτι πετυχημένο, αλλά κεκτημένο και κατά συνέπεια για τους 

φωτογράφους ανιαρό, και σε κάτι μελλοντικό που μπορεί να αποδειχτεί εξίσου πετυχημένο. 

Ειδικά στην περίπτωση των φωτογράφων μόδας είναι συνηθισμένο το γεγονός οι επιλογές τους 
να επηρεάζονται από τον εμπορικό κόσμο, ο οποίος επίσης τους κρίνει, και η προσωπική τους 

αγωνία να συγχέεται με την επαγγελματική τους ανασφάλεια. Για τον λόγο αυτόν οι 

φωτογράφοι μόδας έχουν ακόμα μεγαλύτερη προσκόλληση στις τελευταίες τους φωτογραφίες 
ελπίζοντας ότι με αυτές θα κατακτήσουν την αγορά.  

 

Καθοριστικής βέβαια σημασίας είναι εν προκειμένω και η επιλογή τού χώρου από τον οποίο 

προέρχεται ο επιμελητής μιας τέτοιας έκθεσης. Αν δηλαδή η επιλογή αφορά τον χώρο τής 
μόδας, ή αυτόν τής φωτογραφίας μόδας, ή τέλος τον ευρύτερο χώρο τής δημιουργικής 

φωτογραφίας. Η πρώτη επιλογή θα κατέληγε σε φωτογραφίες με έμφαση στα εικονιζόμενα 

θέματα και στις λεπτομέρειες που αφορούν τον κόσμο τής μόδας. Ρούχα, μοντέλα, περιβάλλον 
κλπ. Η δεύτερη θα είχε την τάση να παρασύρεται από την πρωτοτυπία των φωτογραφιών σε 

σχέση με τις κυρίαρχες προτάσεις κάθε εποχής και να υπολογίζει και τους τρίτους που 

συνέβαλαν στη φωτογραφία, όπως είναι ο στυλίστας, ο art director κλπ. Η τρίτη όμως επιλογή 
θα οδηγούσε σε αξιολόγηση βασισμένη στην οπτική καλλιέργεια και τη φωτογραφική παιδεία, 

τις οποίες θα εξασφάλιζε η εξοικείωση τού επιμελητή με τον ευρύτερο χώρο τής δημιουργικής 

φωτογραφίας και η απόστασή του από τον εξειδικευμένο χώρο τής μόδας. Η τρίτη αυτή 

επιλογή, που είναι και η επιλογή τής συγκεκριμένης έκθεσης, δίνει ένα συνολικό αποτέλεσμα 
που αναδεικνύει τα στοιχεία που συνδέουν τη φωτογραφία μόδας με την καλλιτεχνική 

φωτογραφία περισσότερο από εκείνα που τη συνδέουν με τη μόδα. Αυτό δεν αποτελεί 

συγκριτική αξιολόγηση τής σημασίας τής φωτογραφίας σε σχέση με τη μόδα, αλλά απλά την 
επιθυμία να προβληθεί η αισθητική συμβολή τού φωτογράφου σε μια παντοδύναμη διάσταση 

τού σημερινού πολιτισμού, όπως είναι η μόδα για τη σημερινή κοινωνία.  

 
Η επιλογή των φωτογράφων τής έκθεσης, συμβολική και ενδεικτική ανάμεσα στην πληθώρα 

των καλών φωτογράφων τού τελευταίου αιώνα, έγινε με τη σκέψη να συμπεριληφθούν μερικοί 

από τους μεγάλους των πρώτων χρόνων τής μόδας, μερικοί από τη μέση εποχή, όταν η 

εμποροβιομηχανική πλευρά τής μόδας είχε αρχίσει να γιγαντώνεται, και μερικοί από τους 
σύγχρονους δημιουργούς. Οι περισσότεροι από τους τελευταίους είναι Έλληνες, οι οποίοι 

πλέον παρακολουθούν απολύτως ισότιμα τον διεθνή χώρο τής φωτογραφίας μόδας και τις 

τάσεις του. Η έκθεση αυτών των φωτογραφιών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσα από μια 
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οπτική ιστορικής γραμμικής εξέλιξης, αλλά σαν ένα διαχρονικό σύνολο προσωπικών 
δημιουργικών προσεγγίσεων που εκφράζουν αισθητική ποιότητα και οπτικό ενδιαφέρον και 

είναι όλες τόσο πιο σύγχρονες όσο περισσότερο καταφέρνουν να μας συγκινούν και να μας 

συναρπάζουν. 

 
 Ανάμεσα στους φωτογράφους τής έκθεσης υπάρχουν τρεις «μαέστροι» από το πρώτο ήμισυ 

τού 20ού αιώνα. Ο βαρόνος Adolphe de Meyer, γέφυρα τού ρομαντισμού με την αρχή τού 

αιώνα, χρησιμοποιεί ονειρικά στοιχεία, μαγικό έμμεσο φωτισμό και έντονη θεατρικότητα. Ο 
George Hoyningen-Huene, κυνηγημένος Λευκορώσος ευγενής, γιος τού σταυλάρχη τού 

τσάρου, εξοικειωμένος με τα παραμυθένια ρούχα των Χειμερινών Ανακτόρων και την υψηλή 

τέχνη τού μουσείου Hermitage, χαρακτηρίζεται από ένα αυστηρό και επιγραμματικό ύφος. Ο 
Ούγγρος Martin Munkacsi, οι φωτογραφίες τού οποίου έπεισαν τον Henri Cartier-Bresson να 

ασχοληθεί με τη φωτογραφία, εκφράζει την επικράτηση τού μοντερνισμού στη φωτογραφία 

και την τόλμη τής φορμαλιστικής αναζήτησης. Οι δύο Αμερικανοί φωτογράφοι τής έκθεσης, ο 

Louis Faurer και ο Saul Leiter, ξεπήδησαν μέσα από την τόσο γόνιμη δεκαετία τού ’50 στη 
Νέα Υόρκη. Ο πρώτος κινείται ανάμεσα στη φωτογραφία δρόμου τού Robert Frank και στην 

ανάλαφρη και έγχρωμη φωτογραφία που κυριαρχούσε στα ευρωπαϊκά περιοδικά τής εποχής. 

Ο δεύτερος αξιοποιεί το χρώμα χωρίς να παγιδεύεται από αυτό και ισορροπεί ανάμεσα στη 
σκηνοθεσία και στο φαινομενικά απρόοπτο. Λίγο νεότερός τους ο πολύ σημαντικός Ιταλο-

γάλλος φωτογράφος Frank Horvat μετατρέπει τον δρόμο σε προσωπικό του στούντιο και 

καταφέρνει να διατηρήσει μια λιτότητα την ώρα που ανοίγει νέους εκφραστικούς και 
φορμαλιστικούς δρόμους. Ο Horvat επηρέασε σε πολύ σημαντικό βαθμό την εξέλιξη τής 

φωτογραφίας μόδας με τρόπο ουσιαστικό αποφεύγοντας οτιδήποτε προφανές και κραυγαλέο. 

Οι Ιταλοί τής έκθεσης, ο Gianpaolo Barbieri, ο Paolo Roversi,  και ο Ferdinando Scianna 

αποδεικνύουν ότι η ιταλική κουλτούρα που τρέχει στις φλέβες τους τούς προφυλάσσει από 
εντυπωσιακά και ακαλαίσθητα ολισθήματα, ακόμα και όταν επιχειρούν προκλητικά να 

υπερβούν ή να απωθήσουν τα όρια. Ο 

πρώτος....................................................................................................................... .................... 
Ο δεύτερος είναι εικαστικός, παραμυθένιος και αέρινος. Ενώ ο τρίτος, ο οποίος προέρχεται 

από τον χώρο τής φωτοδημοσιογραφίας και είναι μέλος τού πρακτορείου Magnum, όταν 

αποφάσισε να ασχοληθεί με τη μόδα, μπόλιασε τον γοητευτικά απατηλό κόσμο της με τη 

φωτογραφία δρόμου που είχε με τόση επιτυχία κατακτήσει κάνοντας την αλήθεια τού 
ρεαλιστικού σκηνικού να συνδιαλέγεται τολμηρά με τη σκηνοθεσία και το όνειρο. Η Francesca 

Woodman έφυγε ηθελημένα από αυτόν τον κόσμο σε πολύ μικρή ηλικία, ίσως γιατί νωρίς 

κατάλαβε ότι τα όνειρα και η πραγματικότητα δύσκολα συμβιβάζονται, ίσως γιατί με λίγες 
εικόνες πρόλαβε περιληπτικά να πει όσα οι άλλοι αναμασούν σε πολύ περισσότερα χρόνια. Η 

αθωότητα και η τόλμη τής νεανικής της ηλικίας την έκανε να μας υπογραμμίσει καλύτερα από 

κάθε άλλον τον προβληματισμό σχετικά με τον χαρακτήρα και τη φύση τής φωτογραφίας 
μόδας και το είδος τού διαλόγου ανάμεσα στην  προσωπική αλήθεια και στο (κοινά αποδεκτό) 

ψέμα. Φωτογράφος και φωτογραφικό μοντέλο η ίδια σε κάθε φωτογραφία της επιτρέπει στις 

δικές της φωτογραφίες μόδας να γίνονται μέρος τού προσωπικού της ημερολογίου. Η 

Αμερικανίδα Deborah Turbeville και η αγγλικής καταγωγής Sarah Moon, η οποία ζει εδώ και 
χρόνια στη Γαλλία,  υπογραμμίζουν την τόσο έντονη παρουσία των γυναικών στην παραγωγή 

εξαιρετικής φωτογραφίας μόδας. Η πρώτη επιλέγει να καλύψει τις φωτογραφίες της με ένα 

μυστηριώδες πέπλο που φαίνεται να παρεμβάλλεται ανάμεσα στον κόσμο και στις 
φωτογραφίες της. Η δεύτερη πετυχαίνει με απαράμιλλο ύφος τη σύζευξη εικαστικών και 

ρεαλιστικών στοιχείων. 

 
Μια από τις πρωτοπόρους φωτογράφους τού ελληνικού χώρου, η τόσο γνωστή πλέον στην 

Ελλάδα Nelly’s, είχε ασχοληθεί, πρώτη και πάλι, με τη μόδα. Οι φωτογραφίες μόδας που έκανε 

είχαν ευγένεια και απλότητα. Οι σημερινοί Έλληνες φωτογράφοι μόδας στέκονται απολύτως 

ισάξια απέναντι στους αλλοδαπούς συναδέλφους τους. Μπορούν να κάνουν (και κάνουν) μια 
απόλυτα κοινότοπη εφαρμοσμένη φωτογραφία, συχνά επηρεασμένη από την κρατούσα glossy  

εμπορική εκδοχή, τόσο καλά όσο και οι καλύτεροι σύγχρονοι συνάδελφοί τους. Αλλά 

διεκδικούν και την ελευθερία να προτείνουν και πιο προσωπικές και ποιοτικές προσεγγίσεις. 
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Ο Τάκης Διαμαντόπουλος προέρχεται από οικογένεια φωτογράφων με εξίσου διάσημο και 
αξιόλογο φωτογράφο πατέρα και αδελφό. Η κύρια φωτογραφική του δουλειά σήμερα αφορά 

τα πορτραίτα. Εν τούτοις δεν θα μπορούσε να απουσιάζει από μια τέτοια έκθεση γιατί έδωσε 

σημαντικά δείγματα σε μια εποχή κατά την οποία η ελληνική φωτογραφία μόδας ήταν στα 

σπάργανα. Ο Κώστας Κουτάγιαρ και ο Τάσος Βρεττός εκπροσωπούν τη γενιά των 
φωτογράφων που πρωτοπαρουσιάστηκαν και προβλήθηκαν τη δεκαετία τού ’80, όταν η 

ελληνική φωτογραφία στο σύνολό της  έδειξε να αναγεννιέται. Ο πρώτος αποτελεί έναν από 

τους πιο καθαρόαιμους επαγγελματίες φωτογράφους τής μόδας με έργο στιβαρό και κλασικό. 
Ο δεύτερος είναι ο μόνος από τους Έλληνες φωτογράφους τής έκθεσης που είχε και έχει ένα 

καλλιτεχνικό προσωπικό έργο παράλληλο με την επαγγελματική του φωτογραφική 

ενασχόληση. Η πρώτη του παρουσία στον χώρο τής φωτογραφίας, είτε με ατομικές εκθέσεις 
είτε με συμμετοχή του σε περιοδικά, εντυπωσίασε στο μέσον τής δεκαετίας τού ΄80.  

 

Οι νέοι και καλοί φωτογράφοι μόδας στη χώρα μας είναι πλέον πολλοί και ακολουθούν την 

αναλογία τής αύξησης των ειδικών περιοδικών, την σημαντική πρόοδο των Ελλήνων 
σχεδιαστών μόδας και την εξάπλωση μιας φωτογραφικής παιδείας. Ο Bill Γεωργούσης, ο 

Γιάννης Μπουρνιάς και το νεαρό ζευγάρι που υπογράφει τις φωτογραφίες του με τα μικρά τους 

ονόματα Stratis and Beva υπογραμμίζουν με τη δουλειά τους τη σημασία αυτής τής νέας γενιάς 
φωτογράφων, που κινείται πλέον με άνεση όχι απλώς στον ελληνικό αλλά και στον διεθνή 

χώρο τής μόδας σε συνεργασία με σημαντικά διεθνή περιοδικά και διάσημους οίκους μόδας. 

Η ποικιλία μάλιστα των προσεγγίσεών τους πείθει ότι οι νέοι φωτογράφοι διεκδικούν και 
πετυχαίνουν το δικαίωμα να εκπροσωπούνται από φωτογραφικές δουλειές που διακρίνονται 

για όλο και πιο έντονη προσωπική σφραγίδα, παρά το γεγονός ότι κινούνται σε μια όλο και πιο 

απαιτητική και αυταρχική εμπορική αγορά. 

 
Μια έκθεση εφαρμοσμένης φωτογραφίας έχει εν τέλει πολλαπλό σκοπό. Επιθυμεί να τιμήσει 

τους φωτογράφους που συμμετέχουν σε αυτήν και μέσα από αυτούς να τιμήσει όλους εκείνους 

που κάνουν με παρόμοια αφοσίωση την ίδια δουλειά. Προσπαθεί να προσδώσει σε πράξεις που 
έχουν ένα βασικώς εμπορικό κίνητρο την ποιοτική διάσταση που μπορούν και πρέπει να έχουν. 

Επιχειρεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον τού κοινού, ώστε εμμέσως να διεκδικεί και αυτό την 

ποιότητα την οποία δικαιούται. Και, τέλος, συνιστά μια γέφυρα με την ευρύτερη αισθητική, 

στην οποία κάθε εφαρμοσμένη ανθρώπινη δραστηριότητα εμμέσως αναφέρεται. 
 

 

Πλάτων Ριβέλλης 

 


