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Αναμνηστική Φωτογραφία
η αφήγηση της ζωής όπως θα θέλαμε να είναι
Από την ΕΛΕΝΗ ΜΑΛΙΓΚΟΥΡΑ

Το έργο Πενθούν πνεύμα ή Κλαίων άγγελοι στο εργαστήριο του Θωμόπουλου κατά τη διάρκεια της Δ ΚαλλιτεχνικήςΈκθεσης του Ζαππείου 1910
Από το βιβλίο Στο εργαστήριο τον καλλιτέχνη

Σειρά ΑΦΕΛΙΑ σχεδιασμός
Διονύσης Καψάλης επιμέλεια
Βασιλική Χατζηγεωργίου Ματθίλδη
Πυρλή 1 Νύφες εισαγωγή Ελιάνα

Χουρμουζιάδου 2 Το εργαστήριο
τον καλλιτέχνη εισαγωγή Κώστας
Ιωαννίδης 3 Η ανάγνωση εισαγωγή
Γιάννης Παπαθεοδώρου Αρχείο
Φωτογραφίας Ελληνικού Λογοτεχνικού
και Ιστορικού Αρχείου Μορφωτικό
Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης Αθήνα 2016
σελ 66 80 και 1 17 αντίστοιχα

Με
αφορμή τα βιβλία της σειράς

ΑΦΕΛΙΑ καταρχήν επισημαίνω
ότι η φωτογραφική εικόνα μπορεί

να διαβαστεί με πολλούς τρόπους που

εξαρτώνται από τις επικρατούσες πολιτισμικές

και πολιτικές αντιλήψεις της εποχής

στην οποία γίνεται η ανάγνωσή της Η

φωτογραφία γενικά θεωρείται πιστό αντίγραφο

της πραγματικότητας ωστόσο είναι

ερμητική και χρειάζονται συμπληρωματικά
στοιχεία για την ερμηνεία της Η αναμνηστική

φωτογραφία έχει επανέλθει στην
επικαιρότητα και επανεκτιμάται καθώς

θέματα όπως το τετριμμένο το οικείο το

μπανάλ έχουν αρχίσει να εξετάζονται από

τη θεωρία της φωτογραφίας και ακόμα γιατί
πολλές επιστήμες έχουν αρχίσει να τη χρησιμοποιούν

ως τεκμήριο στις έρευνές τους
Έτσι μπορούμε να την αναγνώσουμε από

την πλευρά της ιστορίας της κοινωνιολογίας

της ανθρωπολογίας της αισθητικής
της μόδας κ.λπ

Θα ασχοληθώ εδώ κυρίως με τον τρόπο
κατασκευής της Αρχίζω με το ερώτημα
γιατί φωτογραφίζεται κάποιος Για να θυμάται

τη στιγμή ή για να κατασκευάσει το

μνημείο του εαυτού του Γιατί βάζει τα καλά
του ρούχα και το καλό του πρόσωπο και πάει
στο στούντιο του φωτογράφου ή τον φωνάζει

στο σπίτι του για να τον φωτογραφίσει
Στην αναμνηστική φωτογραφία δυσάρεστες
στιγμές δεν υπάρχουν έχουν απαλειφθεί
ό,τι είναι άξιο να φωτογραφηθεί πρέπει να
είναι όμορφο και ευχάριστο Υπάρχει μόνο
μια εξαίρεση που αφορά τη νεκρική φωτογραφία

που πολλές φορές είναι και η μοναδική

φωτογραφία του νεκρού Πρέπει να

φθάσουμε σε πολύ νεώτερες εποχές όπου

η αναμνηστική φωτογραφία χρησιμοποιείται

ως καλλιτεχνικό έργο για να έχουμε
δυσάρεστες ή αστείες σκηνές αναφέρω ως

παράδειγμα τον Αντι Γουόσχολ και τη Ναν

Γκόλντιν2 Θα ήθελα να κάνω μια ακόμη
παρατήρηση τα πρόσωπα στις φωτογραφίες
ποζάρουν χωρίς συναίσθημα δεν μπορούμε
να δούμε αν ήταν χαρούμενα θλιμμένα
εκνευρισμένα βαριεστημένα όταν γινόταν
η λήψη Ο φόβος του θανάτου που κρύβεται
πίσω από κάθε αναμνηστική φωτογραφία
δεν γίνεται αντιληπτός Όταν το πρόσωπο

βρεθεί μπροστά στον φακό μετατρέπεται σε

προσωπείο Στη διαδικασία της φωτογράφι
σης οι άνθρωποι προβάλλουν συνήθως τον
ιδεατό εαυτό τους αυτό που νομίζουν ή θα

ήθελαν να είναι και αυτό που θα ήθελαν να

θυμούνται οι άλλοι γι αυτούς Το πώς θα
σταθεί ο φωτογραφιζόμενος όμως είναι συνήθως

σκηνοθετημένο από τον φωτογράφο
ο οποίος εφαρμόζει κώδικες που εξαρτώνται

αφενός από τις επικρατούσες αντιλήψεις

για το τι είναι σωστό καλό σοβαρό
και αφετέρου από την κυρίαρχη αισθητική
της εικονογραφίας Πρόκειται δηλαδή για
μια φωτογραφία απόλυτα κωδικοποιημένη
όπου το προσωπικό στοιχείο η υποκειμενικότητα

ο ψυχισμός και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά

του προσώπου έχουν κρυφτεί
πίσω από μια καθωσπρέπει επιφάνεια Μια

φωτογραφία που δεν απευθύνεται στο παρόν
αλλά προορίζεται να γίνει ένα μνημείο για
το μέλλον Μια παιγνιώδης και ενδιαφέρουσα

δουλειά πάνω στους κώδικες που

διέπουν την αναμνηστική φωτογραφία από

τον 1 9ο αιώνα ως σήμερα έχει γίνει από τον

φωτογράφο Μάρτιν Παρρ που ποζάρει ο

ίδιος σε διάφορα στούντιο και σκηνικά ανά
τον κόσμο3 Οι κώδικες βέβαια αλλάζουν
ανάλογα με την εποχή τη χώρα τη θρησκεία

τον πολιτισμό την κοινωνική τάξη
Κάτι που σε μια εποχή θεωρείται κακόγουστο

ή απαγορευμένο σε μια άλλη μπορεί να

αντιστραφεί Ένα καλό παράδειγμα είναι η

συνήθεια να φωτογραφίζουν παλιότερα τα
πολύ μικρά παιδιά γυμνά σήμερα σε πολλές
χώρες αυτό είναι σχεδόν απαγορευμένο

Τη
μεταβολή αυτή την παρακολουθούμε

και στα βιβλία της
σειράς ΑΦΕΛΙΑ Καθώς τα χρόνια

περνάνε οι πόζες γίνονται πιο ελεύθερες

κάποια συναισθήματα αρχίζουν
να εισβάλλουν δειλά

Στον πρώτο τόμο της σειράς Νύφες αυτό

είναι εμφανές Η γαμήλια φωτογραφία είναι

αυτή που στο πέρασμα του χρόνου έχει ελάχιστα

αλλάξει ο γάμος ήταν και παραμένει
ακόμα κάτι πολύ σοβαρό στη συνείδηση
του κόσμου και δεν μπορεί να αστειευτεί
κάποιος με αυτόν οι αλλαγές αφορούν τη
πόζα και το ύφος Υπάρχουν εικόνες σχεδόν

μνημειακές όπως το Ζευγάρι νεονύμ
φων από το Μενίδι εικ 30 τα πρόσωπα
απολύτως σοβαρά παγωμένα κοιτούν το

φακό κανένα συναίσθημα δεν πλανιέται
στο βλέμμα τους Σε ένα λιτό σκηνικό στέκονται

για τη φωτογραφία της πιο σημαντικής

ίσως στιγμής τη ζωής τους Πλάι
σ αυτή την εικόνα οι νύφες της Nelly's
μοιάζουν χολιγουντιανά υπερπαραγωγές
εικ 1 8 27 Ανάμεσα σ αυτά τα δυο άκρα

θα ήθελα να μνημονεύσω τη θαυμάσια φωτογραφία

της Αμαλίας Φ/.έμινγκ τόσο φυσική

και αβίαστη εικ 36
Στον δεύτερο τόμο της σειράς Το εργαστήριο

τον καλλιτέχνη οι φωτογράφοι φαίνεται

να είναι λίγο πιο ελεύθεροι ως προς
το κάδρο και τη στιγμή που φωτογραφίζουν

Εκτός από ελάχιστους καλλιτέχνες
που ποζάρουν με περισσή σοβαροφάνεια
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