«Παίρνεισ λοιπόν ζναν διαφορετικό δρόμο. Υπάρχει ρίςκο ςε αυτι τθν επιλογι. Νομίηω
όμωσ ότι αν ζνασ καλλιτζχνθσ δεν αναλαμβάνει το ρίςκο, τότε αυτό δεν αξίηει τον κόπο».
Robert Frank
Mια αποκλειςτικι ςυνζντευξθ με τον Robert Frank, ςτο Robert Frank's Studio, Νζα Υόρκθ, 22 Ιουλίου 2007,
από τον Jiang Rong, Απόδοςθ ςτα ελλθνικά Τριαντάφυλλοσ Κουροφκλασ.

RJ: Ρϊσ ξεκίνθςε θ ιδζα να ταξιδζψετε ανά τισ Θνωμζνεσ
Ρολιτείεσ για να κάνετε αυτό το πρότηεκτ για τουσ
Αμερικάνουσ;
RF: Ηοφςα ιδθ ςτισ Θ.Ρ.Α. για 8 ι 9 χρόνια και το μόνο που
είχα δει δεν ιταν τίποτε περιςςότερο από ότι ςε ζνα
μονοιμερο ταξίδι ςτο Νιου Τηζρςεχ και ςε ζνα ταξίδι ςτο Σεντ
Λοφισ. Ζτςι είχα τθν περιζργεια να γνωρίςω τθ χϊρα,
γνωρίηοντασ πόςο μεγάλθ ιταν, εκτεινόμενθ από τον ζνα
ωκεανό ωσ τον άλλον. Ιταν θ περιζργεια και θ ενζργεια που
είχα μζςα μου, τότε, που με ζκαναν να μπω ςτο αυτοκίνθτο
και να ταξιδζψω ςε όλθ τθ χϊρα. Ζκανα το ταξίδι ςε δφο
μζρθ. Νομίηω ότι το πρϊτο μζροσ περιλάμβανε το Ντιτρόιτ και
κατόπιν επζςτρεψα ςτθ Νζα Υόρκθ. Στθ ςυνζχεια πιγα με τθν
οικογζνειά μου από τθ Νζα Υόρκθ ςτο Τζξασ. Και από το Τζξασ
πιγα μόνοσ μου ςτο Σαν Φρανςίςκο και ςτο Λοσ Άντηελεσ.
RJ: Ο Walker Evans ζχει κεωρθκεί από κάποιουσ ο μζντορασ
ςασ. Και ςασ βοικθςε επίςθσ να υποβάλετε αίτθςθ για
επιχοριγθςθ Guggenheim για τθν εκτζλεςθ αυτοφ του
πρότηεκτ. Πλοι γνωρίηουμε ότι το 1938 δθμοςίευςε το δοκίμο «American Photographs». Λοιπόν, ςε ποιο βακμό ο
Walker Evans ςασ επθρζαςε, ειδικά ςτο να κάνετε το πρότηεκτ «The Americans»;
RF: Νομίηω ότι ο Walker Evans ιταν ςίγουρα μια ζμπνευςθ. Αλλά το ταξίδι δεν είχε καμία ςχζςθ με αυτόν. Ιταν
απλά για να δθμιουργιςω αξιομνθμόνευτεσ φωτογραφίεσ, όπωσ αυτζσ που είδα από τον Walker Evans. Ζτςι, το
ταξίδι ςε όλθ τθ χϊρα δεν είχε κακόλου να κάνει με τον αυτόν. Είχε να κάνει με τθν περιζργειά μου. Ιταν ο τρόποσ
με τον οποίο φωτογράφιςε ανκρϊπουσ ο Walker Evans που με επθρζαςε, γιατί δοφλευα με τον. Μερικζσ φορζσ τον
βοικθςα να κάνει κάποιεσ εικόνεσ κοντά ςτθ Νζα Υόρκθ ι ςε μφλουσ. Κυμάμαι ακόμα οριςμζνουσ μφλουσ που
φωτογράφιςε. Εντυπωςιάςτθκα πραγματικά από τον τρόπο που δοφλεψε και τα αποτελζςματα των ζργων του.
Αυτι ιταν θ ζμπνευςθ.
RJ: Ππωσ γνωρίηετε, ο Walker Evans διερεφνθςε τισ δυνατότθτεσ για το πϊσ τα ςυνθκιςμζνα πράγματα ι
αντικείμενα, όπωσ ζνα αυτοκίνθτο, ζνα κουρείο, μια αγροτικι κατοικία, μποροφν να δϊςουν αυκεντικζσ εικόνεσ.
Είπατε επίςθσ το 1961, «Μπορείτε να φωτογραφίςετε οτιδιποτε τϊρα». Τι εννοοφςατε με αυτό;
RF: Εκείνθ τθν εποχι, εννοϊ τθ δεκαετία του 1960, υπιρχε πραγματικι ελευκερία και νζοι άνκρωποι ιρκαν ςτθ
ςκθνι, ςυμπεριλαμβανομζνων νζων ηωγράφων, νζων ςυγγραφζων και νζων ποιθτϊν. Επίςθσ, μποροφςε κανείσ να
δθμιουργιςει νζεσ ταινίεσ. Υπιρχε περιςςότερθ ελευκερία. Αιςκάνκθκα το ίδιο και ςτθ φωτογραφία. Και ζνιωςα
ότι εναπόκειται ςε μζνα να είμαι ακριβισ ςε ότι είδα. Ζνιωςα ότι ιταν ςθμαντικό να το δει ο κόςμοσ.
RJ: Φυςικά, ο τρόποσ λιψθσ φωτογραφιϊν είναι διαφορετικόσ από τον Walker Evans. Ωσ επί το πλείςτον ο Walker
Evans χρθςιμοποίθςε κάμερα μεγάλου φορμά, ενϊ εςείσ χρθςιμοποιοφςατε Leica 35 mm. Και το φωτογραφικό ςασ

ςτυλ είναι πιο αυκόρμθτο, ενϊ οι φωτογραφίεσ του Walker Evans είναι πιο ςυμβατικζσ. Και μερικζσ από τισ
φωτογραφίεσ ςασ είναι επιπλζον εκτόσ εςτίαςθσ. Από τεχνικι άποψθ, οριςμζνοι πιςτεφουν ότι οι φωτογραφίεσ ςασ
είναι λάκοσ καδραριςμζνεσ. Αλλά νομίηω ότι, κατά κάποιον τρόπο, το κάνετε ςκόπιμα για να ξεφφγετε από τισ
φόρμεσ και τισ ςυμβάςεισ του παραδοςιακοφ τρόπου φωτογράφιςθσ. Ροιο πιςτεφετε λοιπόν ότι είναι το πιο
ςθμαντικό πράγμα κατά τθ λιψθ φωτογραφιϊν;

RF: Είςαι ελεφκεροσ και διακινδυνεφεισ
κάτι τραβϊντασ μια φωτογραφία. Δεν
παίρνεισ ζνα ςτιγμιότυπο τθσ αδερφισ
ςου. Διακινδυνεφεισ γιατί αυτόσ ίςωσ δεν
είναι ο τρόποσ με τον οποίο οι άνκρωποι
πιςτεφουν ότι πρζπει να φωτογραφίηει
κανείσ. Ζτςι επιλζγεισ ζναν διαφορετικό
δρόμο. Υπάρχει ζνα ρίςκο ςε αυτό. Και
νομίηω ότι αν ζνασ καλλιτζχνθσ δεν
αναλαμβάνει

το ρίςκο, τότε αυτό δεν

αξίηει τον κόπο.
RJ: Νομίηω ότι κάκε γενιά ςε αυτιν τθ
χϊρα είχε κάποιον που κα ζκανε ζνα ταξίδι
ςε όλθ τθ χϊρα. Στθ δεκαετία του 1930 ιταν ο Walker Evens. Στθ δεκαετία του 1950 ιςαςταν εςείσ. Και ςτθ
δεκαετία του 1970 ιταν ο Stephen Shore. Και φυςικά αρκετοί άλλοι φωτογράφοι ζκαναν το ίδιο, όπωσ ο Μεξικανόσ
φωτογράφοσ Pedro Meyer και μερικοί νεαροί Αμερικανοί φωτογράφοι. Τι πιςτεφετε για τισ φωτογραφίεσ του
Stephen Shore; Ριγε και αυτόσ επίςθσ ςτο Τζξασ και ςτο Ντιτρόιτ. Αλλά οι φωτογραφίεσ του είναι πολφ
διαφορετικζσ από τισ δικζσ ςασ και εςτιάηει κυρίωσ ςε μζρθ ι ςκθνζσ δρόμου χωρίσ ανκρϊπουσ ςε αυτζσ. Φυςικά
χρθςιμοποίθςε ζγχρωμο φίλμ για να τραβιξει τισ φωτογραφίεσ του.
RF: Λοιπόν, δεν γνωρίηω τόςο καλά το ζργο του. Πποτε το βλζπω, διαπιςτϊνω μια πολφ ςαφι και πολφ κακαρι
δουλειά. Και φαίνεται να είναι πολφ ςίγουροσ για το τι φωτογραφίηει και τι δθμοςιεφει.
RJ: Κάποτε είπατε: «Δεν υπάρχει αποφαςιςτικι ςτιγμι. Ρρζπει να τθ δθμιουργιςεισ». Νομίηω επίςθσ ότι ςτισ
φωτογραφίεσ ςασ ςτο «The Americans», μποροφςα κι εκεί να δω πολλζσ ςθμαντικζσ ςτιγμζσ. Δεν τισ αποκαλϊ
«αποφαςιςτικι ςτιγμι». Κα προτιμοφςα να τισ ονομάςω «off moment» (εκτόσ ςτιγμισ), γιατί μοιάηουν
περιςςότερο με τισ ςτιγμζσ πριν ι μετά τθ λεγόμενθ αποφαςιςτικι ςτιγμι του Cartier-Bresson. Νομίηω ότι θ ςτιγμι
του Cartier-Bresson αφορά περιςςότερο τθ γεωμετρικι ακρίβεια μιασ ςτιγμισ, ενϊ θ δικι ςασ αφορά περιςςότερο
ςτθ λιψθ μιασ ςτάςθσ ι ςτθ λιψθ μιασ αποξενωμζνθσ και κενισ ζκφραςθσ ςτα πρόςωπα των ανκρϊπων που
φωτογραφίηετε. Λοιπόν, πϊσ ορίηετε τισ ςτιγμζσ ςτισ φωτογραφίεσ ςασ;
RF: Απλϊσ πιςτεφω ότι ζχω καλφτερεσ ςτιγμζσ από τον Cartier-Bresson ι οποιονδιποτε άλλο. Βάηεισ μαηί τισ
φωτογραφίεσ ςου ςε ζνα βιβλίο. Μπορεί να είναι 8 ι 10 φωτογραφίεσ ι περιςςότερεσ. Ζτςι ςε εντυπωςιάηει να
κοιτάσ αυτό το βιβλίο γεμάτο φωτογραφίεσ. Δεν ςκζφτεςαι τόςο πολφ για τισ ςτιγμζσ. Σκζφτεςαι τι νιϊκει αυτόσ ο
φωτογράφοσ για αυτό που βλζπει. Είναι το λιγότερο μια αιςκθτικι άποψθ για κάτι που ζχει καλι ςφνκεςθ και
φωτιςμό. Δεν πρόκειται για αυτό. Νομίηω ότι κατά κάποιο τρόπο οι φωτογραφίεσ του Walker το ζχουν πάντα
ενςωματωμζνο αυτό. Φαίνεται ωραίο ότι τραβιχτθκαν τθν κατάλλθλθ ςτιγμι, με ευκφτθτα και ευκρίνεια.
Ρροςωπικά, δοφλεψα περιςςότερο γριγορα και λιγότερο αντανακλαςτκά για το τι είναι πικανόν τελειότθτα ςε
μια φωτογραφία.

RJ: Συμμετείχατε ςτθν ομάδα που επιμελικθκε τθν ζκκεςθ «The
Family of Man» (Θ οικογζνεια του ανκρϊπου), με επικεφαλισ τον
Edward Steichen, αλλά αποχωριςατε από τθν ομάδα πολφ πριν
ξεκινιςει θ παρουςίαςθ. Ξεκινιςατε να κάνετε το δικό ςασ
πρότηεκτ «The Americans» τθν ίδια χρονιά, το 1955, που ξεκίνθςε
θ παρουςίαςθ του «The Family of Man» ςτο MOMA τθσ Νζασ
Υόρκθσ. Γιατί αποφαςίςατε να αποχωριςετε από τθν ομάδα που
αρχικά ςυμμετείχατε;
RF: Επειδι δεν ικελα καμία ςυναιςκθματικότθτα.
RJ: Το βιβλίο “The Family of Man» («Θ οικογζνεια του ανκρϊπου»)
ζχει ανατυπωκεί πολλζσ φορζσ μζχρι ςιμερα. Ζχει κεωρθκεί ωσ
ζνα από τα πιο δθμοφιλι φωτογραφικά βιβλία ςτον κόςμο μζχρι
τϊρα. Ριςτεφετε ότι οι φωτογραφίεσ πρζπει να είναι όμορφεσ με
τθ ςυμβατικι ζννοια ι να επιφζρουν θκικι ανάταςθ για να ζχουν
αξία;
RF: Πχι κακόλου. Ρρζπει να κάνουν μια εντφπωςθ ςε αυτόν που τθ
βλζπει και, αν είναι δυνατόν, να μείνουν ςτθ μνιμθ του
περιςςότερο από μια φωτογραφία εφθμερίδασ ι μια εικόνα που
βλζπουμε ςτθν τθλεόραςθ.
RJ: Ζχει ειπωκεί ότι το βιβλίο ςασ “The Americans» («Οι Αμερικάνοι») είναι ςαν μια παρωδία του καταλόγου του
1955 του Edward Steichen για τθν ζκκεςθ “The Family of Man» («Θ οικογζνεια του ανκρϊπου»). Λζνε ότι υπάρχουν
ςαφείσ παραλλθλιςμοί μεταξφ αυτϊν των δφο βιβλίων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ειςαγωγισ του βιβλίου ςασ από
τον Jack Kerouac, θ οποία λζγεται ότι διακωμωδεί τθν ειςαγωγι του Carl Sandburg ςτο «The Family of Man».
Συμφωνείτε με αυτιν τθν αξιολόγθςθ;
RF: Ροτζ δεν ζκανα αυτιν τθ ςφγκριςθ με τον Sandburg. Το «The Family of Man» δθμοςιεφκθκε ςε διαφορετικό
χρόνο. Βγικε το 1955, νομίηω. Είναι αλικεια. Ιμουν ςε διαφορετικι τροχιά. Ενδιαφερόμουν για ζνα διαφορετικό
φωσ που ζλαμπε ςτθ χϊρα ι για τθν απουςία του φωτόσ ςτο «The Family of Man».
RJ: Κεωρθκικατε ςυχνά ότι ανικετε ςτο κίνθμα «Beat Generation». Και το βιβλίο ςασ “The Americans» ζχει
κεωρθκεί ωσ μια οπτικι ζκφραςθ ι κείμενο των αξιϊν που προωκοφνταν από το «Beat Generation». Αλλά είπατε
πριν ότι ιςαςταν

διαφορετικόσ από αυτοφσ, επειδι είχατε οικογενειακζσ ευκφνεσ. Είχατε παιδιά και δεν

αςπαςτικατε τον τρόπο ηωισ τουσ. Γνωρίηατε κάποιον από το κίνθμα «Beat Generation» πριν κάνετε το ζργο του
«The Americans»;
RF: Είχα μια ομάδα φίλων ςτθ Νζα Υόρκθ που τουσ γνϊριηα. Δεν ξζρω ςε ποια ομάδα ανικαν. Ιταν απλά ποιθτζσ,
ηωγράφοι και φωτογράφοι. Ξζρετε, αργότερα εμφανίςτθκε θ λζξθ «Beat». Δεν ξζρω ποιοσ τθν εφεφρε ι πϊσ
δθμιουργικθκε. Για μζνα, ιταν μόνο μια ομάδα που είχαμε παρόμοια ενδιαφζροντα και απολαμβάναμε ο ζνασ τον
άλλο. Ίςωσ, κατά κάποιον τρόπο, ιταν αντίκετθ με τουσ γενικοφσ κανόνεσ τθσ εποχισ. Και τα μζλθ τθσ ομάδασ
αιςκάνκθκαν ότι κα μποροφςαν να διαφζρουν και να το κάνουν διαφορετικά. Και δεν ιταν υποχρεωτικό να
δουλζψουν ςε μια δουλειά απαραίτθτα για να γίνουν μζλθ τθσ κοινωνίασ. Εκείνθ τθν εποχι, ιταν ςαν να μθν
χρειαηόταν να δουλζψεισ όπωσ άλλοι άνκρωποι. Υπιρχαν άλλεσ δυνατότθτεσ. Τα όνειρα ιταν δυνατά.
RJ: Συναντιςατε τον Jack Kerouac το 1957 και του ηθτιςατε να γράψει μιαν ειςαγωγι για το βιβλίο ςασ. Κάνατε
επίςθσ ζνα ταξίδι μαηί του για να πάτε ςτθ Φλόριντα. Ρότε ζγινε αυτό το ταξίδι;
RF: Δεν κυμάμαι ακριβϊσ πότε, αλλά ζγινε μετά τθν ςυνάντθςι μασ. Ικελε να πάρει τθ μθτζρα του πίςω από τθ
Φλόριντα ςε ζνα ςπίτι που αγόραςε ςτο Λονγκ Άιλαντ εκείνθ τθν εποχι.

RJ: Είπατε επίςθσ ότι ςασ άρεςαν τα βιβλία του Albert Camus και τα τραγοφδια και τα ποιιματα του Bob Dylan.
Ριςτεφετε ότι θ υπαρξιακι φιλοςοφία εκφράςτθκε επίςθσ μζςα από τισ φωτογραφίεσ ςασ; Και με ποιο τρόπο ο
Μπομπ Ντίλαν επθρζαςε τα ζργα ςασ;
RF: Ναι κεωρϊ ότι ιςχφει ςτα προςωπικά
μου ζργα, ειδικά όταν χρθςιμοποιοφςα
λζξεισ

ςτισ

φωτογραφίεσ

μου

ι

γρατηουνοφςα λζξεισ ςε αρνθτικά. Υπιρξε
μια προςπάκεια να γίνουν πιο άμεςεσ. Και
ίςωσ υπάρχει μια επιρροι των τραγουδιϊν
και των φωνϊν του Dylan που με κάνουν να
νιϊκω πιο ςίγουροσ να κάνω κάτι τζτοιο.
RJ: Λζγεται επίςθσ ότι, λόγω του τρόπου με
τον

οποίο

φωτογραφιϊν

κάνατε
που

τθ

ςειρά

ονομάηεται

των
“The

Americans», αλλάξατε τθν αιςκθτικι τθσ
φωτογραφίασ

και

τον τρόπο

που

οι

άνκρωποι βλζπουν τισ φωτογραφίεσ. Είναι επίςθσ μοναδικό το ότι, όταν ςχεδιάςατε και δθμοςιεφςατε το βιβλίο
ςασ το 1959, δεν βάλατε τουσ υπότιτλουσ δίπλα ςτισ φωτογραφίεσ. Αντίκετα βάλατε όλουσ τουσ υπότιτλουσ ςτο
πίςω μζροσ του βιβλίου. Αυτό ιταν επίςθσ μια καινοτομία.
RF: Υπάρχουν δφο πράγματα, τα οποία αναφζρατε, ότι άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο οι άνκρωποι βλζπουν τθ
φωτογραφία. Δεν τον άλλαξα εγϊ. Κεωρϊ όμωσ ότι ζδωςα άλλεσ δυνατότθτεσ για το πϊσ κανείσ κάνει ρεπορτάη ι
μπορεί να μιλάει κανείσ για ζνα ταξίδι. Δεν χρειάηεται να ακολουκιςει μια δθμοςιογραφικι ςυνταγι για να κάνει
κάτι ςωςτό. Και όλα καταλιγουν ςε ζναν νεαρό φωτογράφο που παίρνει τθν ευκφνθ να πει ότι «κζλω αυτό το
βιβλίο να αποτελείται από 83 φωτογραφίεσ τθσ επιλογισ μου». Και αυτζσ δεν είναι θ επιλογι του ςυντάκτθ. Και δεν
είναι θ επιλογι, γιατί ικελα να είμαι ςε ευκυγράμμιςθ με τον Walker Evans ι το βιβλίο που ζχουν φτιάξει το «The
Family of Man». Κζλω να πω ότι είναι απλά μια ςτάςθ ενόσ ανκρϊπου.
RJ: Μερικοί άνκρωποι πιςτεφουν ότι είςτε «Ελβετόσ φωτογράφοσ, αλλά Αμερικανόσ ποιθτισ». Με άλλα λόγια,
τραβιξατε τισ φωτογραφίεσ ςασ από τθν ευρωπαϊκι και όχι από παραδοςιακι αμερικανικι ςκοπιά. Πμωσ, όπωσ
είπατε νωρίτερα, ηοφςατε ςε αυτιν τθ χϊρα για 8 ι 9 χρόνια πριν κάνετε αυτό το ζργο. Ριςτεφετε λοιπόν ότι όταν
τραβιξατε τισ φωτογραφίεσ του «The Americans», χρθςιμοποιιςατε περιςςότερο ευρωπαϊκι οπτικι;
RF: Εάν ζρκετε από τθν Ευρϊπθ, και ζρκετε ωσ νεαρόσ άνδρασ, και βλζπετε τθν Αμερικι, ςιγά ςιγά κα γίνετε
Αμερικανόσ. Είναι ζνασ καλόσ τρόποσ για να ταξιδζψετε ςε όλθ τθ χϊρα και να φωτογραφίςετε και να πείτε ςτουσ
ανκρϊπουσ ότι αυτι είναι θ Αμερικι και αυτό αιςκάνομαι γι 'αυτιν και αυτό μου ζκανε θ χϊρα.
RJ: Κεωρείτε λοιπόν ότι ωσ νεαρόσ άνδρασ που μόλισ ιρκε ςτθν Αμερικι, είχατε ακόμθ κάποια επιρροι από τθν
ευρωπαϊκι οπτικι. Αλλά επειδι ηιςατε ςε αυτιν τθ χϊρα για μικρό χρονικό διάςτθμα, προςπακιςατε επίςθσ να
προςαρμοςτείτε ςτον αμερικανικό τρόπο για το πωσ να κοιτάτε τα πράγματα.
RF: Νομίηω ότι θ ευρωπαϊκι μου παιδεία ι οι τρόποι που βλζπω τα πράγματα δεν ζχουν καμία ςχζςθ με αυτό, γιατί
υιοκζτθςα αυτι τθ χϊρα πολφ γριγορα. Το παρελκόν μου δεν με επθρζαςε ποτζ. Ιταν θ μοναδικότθτα τθσ
Αμερικισ που ζπαιξε ςθμαντικό ρόλο ςτο παιχνίδι, ςυμπεριλαμβανομζνων των πολλϊν αυτοκινιτων, των πολλϊν
ανκρϊπων, των τρομακτικϊν πόλεων, των ςκλθρά εργαηόμενων ανκρϊπων και αυτισ τθσ μεγάλθσ χϊρασ όπου
όλοι μιλοφν τθν ίδια γλϊςςα. Φαίνεται ότι είναι θ μοναδικότθτα ςτθ χϊρα, που με κάνει να νομίηω ότι μόνο θ
διαίςκθςθ με ζκανε να επικεντρωκϊ ςε αυτιν τθν πτυχι τθσ Αμερικισ. Είναι ζνα είδοσ ςυνικειασ.

RJ: Επίςθσ, οι φωτογραφίεσ ςασ κεωρικθκαν πολφ αφθγθματικζσ, όπωσ και οι ταινίεσ. Και αφοφ ολοκλθρϊςατε το
πρότηεκτ ςασ “The Americans», ξεκινιςατε αμζςωσ να ανακαλφψετε, κυριολεκτικά εκ νζου, τον εαυτό ςασ.
Ξεκινιςατε να κάνετε ταινίεσ. Και το 1959, δθμιουργιςατε, μαηί με άλλουσ, αυτιν τθ ςθμαντικι ταινία με τίτλο
«Pull My Daisy», θ οποία εξακολουκεί να κεωρείται ωσ κλαςικι τθσ ανεξάρτθτθσ ςκθνισ. Γιατί αποφαςίςατε να
ξεκινιςετε να δθμιουργείτε ταινίεσ;
RF: Είναι ζνα λογικό βιμα. Πταν τραβάτε
ακίνθτεσ εικόνεσ και κοιτάτε μζςα από το
ςκόπευτρο και επιλζγετε ςτιγμζσ για να
δθμιουργιςετε

μια

φωτογραφία,

τότε

διαπιςτϊνετε ότι υπάρχει κάτι περιςςότερο
από μιαν εικόνα τόςο πριν όςο και μετά.
Ζτςι ςκζφτεςτε μια ταινία αμζςωσ. Και
επίςθσ

μπορείτε

να

εκφράςετε

περιςςότερα, γιατί μπορεί να υπάρχει ιχοσ
ςε μια ταινία.
RJ: Στθ δεκαετία του 1970, ςυνεχίηοντασ να
δθμιουργείτε

ταινίεσ

και

βίντεο,

επιςτρζψατε επίςθσ ςε ακίνθτεσ εικόνεσ. Το 1972, δθμοςιεφςατε το δεφτερο φωτογραφικό ςασ βιβλίο με τίτλο “The
Lines of My Hand» («Οι Γραμμζσ του Χεριοφ μου»). Ροια είναι θ ςθμαςία του «Οι γραμμζσ του χεριοφ μου»;
RF: Κα μποροφςατε να το ςυγκρίνετε με το να κοιτάηετε ζνα ανκρϊπινο πρόςωπο και να μπορείτε να δείτε τισ
γραμμζσ ςε αυτό. Τότε κα μποροφςατε να νιϊςετε τι ζχει κάνει θ ηωι ςε αυτό το άτομο όλα αυτά τα χρόνια. Το
“The Lines of My Hand» είναι μια εφκολθ μεταφορά.
RJ: Γιατί αποφαςίςατε να επιςτρζψετε ςτισ ακίνθτεσ εικόνεσ ςτθ δεκαετία του 1970;
RF: Εάν ζχεισ κάνει μια πραγματικι προςπάκεια να κάνεισ ταινίεσ και αν μετά από δζκα χρόνια είςαι
απογοθτευμζνοσ από αυτό, λεσ λοιπόν, ιρκε θ ϊρα να επιςτρζψω ςε κάτι πιο απλό.
RJ: Πταν αρχίςατε να κάνετε ακίνθτεσ εικόνεσ ξανά, αυτι τθ φορά οι εικόνεσ ςασ ιταν πραγματικά διαφορετικζσ
από αυτζσ που κάνατε ςτο ζργο ςασ «Οι Αμερικανοί». Νομίηω ότι ονομάςατε αυτό το ζργο «το τελευταίο ζργο ςτθ
φωτογραφία που κα κάνατε ποτζ». Πςο για τισ μεταγενζςτερεσ φωτογραφίεσ που κάνατε, ξεκινϊντασ από τθ
δεκαετία του 1970, είναι πιο καταςκευαςμζνεσ εικόνεσ, όπωσ είπατε, με λζξεισ γραμμζνεσ ι χαραγμζνεσ ςε
αρνθτικό. Για παράδειγμα, όπωσ «Κουραςμζνοσ από τα αντίο» και πολλά άλλα.
RF: Ζχουν ςχζςθ με τθν αλλαγι φορμά. Δεν επαναλαμβάνω τθ χριςθ κάμερασ 35 mm. Επζλεξα να χρθςιμοποιιςω
μια μεγαλφτερθ κάμερα, μια κάμερα Polaroid. Χρθςιμοποίθςα μια κάμερα 5 × 7. Ικελα να είμαι πολφ προςεκτικόσ
για να μθν επαναλαμβάνω τον εαυτό μου και χρθςιμοποίθςα μια κάμερα που ςίγουρα κα ζβαηε μιαν απόςταςθ
από τισ εικόνεσ μου των 35 mm.

RJ: Και αρχίςατε επίςθσ να χρθςιμοποιείτε πολλζσ εικόνεσ και να τισ ςυνδυάηετε. Μοιάηει περιςςότερο με ζργο
τζχνθσ και όχι με κακαρι φωτογραφία. Χρθςιμοποιιςατε επίςθσ χρϊμα για να γράψετε λζξεισ ςτισ φωτογραφίεσ
ςασ. Και οι λζξεισ να ςτάηουν. Αυτόσ είναι ζνασ πολφ μοντζρνοσ τρόποσ να κάνετε ζργα τζχνθσ. Ακόμα και ςιμερα οι
άνκρωποι τον χρθςιμοποιοφν. Ριςτεφετε ότι αυτζσ οι εικόνεσ κα μποροφςαν να κεωρθκοφν περιςςότερο ωσ ζργα
τζχνθσ παρά φωτογραφίεσ;
RF: Απλϊσ ικελα να αλλάξω τον τρόπο εργαςίασ μου. Δεν είχε ςθμαςία για μζνα αν ιταν ζργο τζχνθσ ι αν
ονομάηεται κολάη ι γραφικό. Ικελα απλϊσ να αλλάξω τον τρόπο μου για τθ δθμιουργία εικόνων.

RJ: Τα μετζπειτα ζργα ςασ ιταν πολφ προςωπικά με ζντονα και οδυνθρά ςυναιςκιματα. Σε ζνα πιο προςωπικό
επίπεδο, κα τολμοφςα να ςασ ρωτιςω αν αυτό ζχει ςχζςθ με τον πρόωρο και τραγικό κάνατο τθσ κόρθσ ςασ.
RF: Δεν χρειάηεται να κάνετε πολφ ςυγκεκριμζνεσ ερωτιςεισ. Εάν κζλει κανείσ να μιλιςει για τθ ηωι που ζχει
περάςει, μπορεί να το κάνει με το γράψιμο ι με φωτογραφίεσ. Ίςωσ μπορείσ να το κάνει. Μερικοί άνκρωποι δεν
μποροφν να το κάνουν, είτε με τον ζνα είτε τον άλλο τρόπο. Ρροςωπικά κα μποροφςα να το κάνω με οριςμζνεσ
φωτογραφίεσ και με το γράψιμο. Αν ιμουν ςυγγραφζασ κα είχα πικανόν γράψει μιαν ιςτορία ι ζνα βιβλίο. Θ
φωτογραφία ςου επιτρζπει, ςε μικρό ςχετικά χρονικό διάςτθμα, να πεισ ότι ζχεισ να πεισ και ςτθ ςυνζχεια να
ςυνεχίςεισ τθ ηωι ςου.
RJ: Θ ςυνζχιςθ τθσ ηωισ ςασ φαίνεται να είναι ζνα ςθμαντικό κζμα ςτισ μετζπειτα φωτογραφίεσ ςασ, επειδι ζχετε
αυτοφσ τουσ τίτλουσ «Moving Out» και «Holding Still, Going On» Επομζνωσ, προχωράτε ςε ζναν από τουσ
ςθμαντικότερουσ ςτόχουσ που κζλετε να επιτφχετε με τισ φωτογραφίεσ ςασ;
RF: Νομίηω ότι θ ηωι ςυνεχίηεται. Αν λοιπόν ςτζκεςαι ακίνθτοσ, και μπορείσ να το αντζξεισ οικονομικά μζνοντασ
ακίνθτοσ και ςυνεχίηοντασ το ζργο που ζχεισ κάνει και κακιςτϊντασ το πιο τζλειο και μεγαλφτερο, αυτό, για μζνα,
είναι μια επικίνδυνθ κατάςταςθ, επειδι χάνεισ τθν ενζργεια για να δθμιουργιςεισ κάτι νζο.
RJ: Το 1971, μετακομίςατε ςτθ Νζα Σκωτία και κελιςατε να μείνετε μόνοσ. Τισ περιςςότερεσ φορζσ, αρνθκικατε
ςυνεντεφξεισ. Δεν κζλατε να είςτε ςτο προςκινιο. Είπατε επίςθσ ςτο παρελκόν ότι για να είςτε δθμιουργικόσ
φωτογράφοσ, πρζπει να είςτε ςε κζςθ να εργάηεςτε μόνοσ. Ριςτεφετε λοιπόν ότι το να είςαι μόνοσ είναι τόςο
ςθμαντικό για ζναν καλλιτζχνθ;
RF: Λοιπόν, όταν ζφυγα από τθ Νζα Υόρκθ, ζβαλα ζνα ςθμείωμα. «Ρίςω ςε δζκα λεπτά». Ναι, είναι καλό να είςαι
μόνοσ. Μπορεί, ξζρεισ, να ςε βοθκιςει μερικζσ φορζσ .
RJ: Το είπατε και πριν, κοιτάσ πάντα ζξω για να μπορείσ να κοιτάσ μζςα. Το καταλαβαίνω λοιπόν αυτό για εςάσ.
Βαςικά προςπακείτε να εκφράςετε τον
εαυτό

ςασ

και

τα

εςωτερικά

ςασ

ςυναιςκιματα ςυλλαμβάνοντασ αυτό που
ςυμβαίνει ςτον κόςμο. Κοιτάηοντασ πίςω
περιςςότερα από 60 χρόνια δθμιουργίασ
ζργων τζχνθσ και λιψθσ φωτογραφιϊν, τι
κα κζλατε να μοιραςτείτε με τουσ νζουσ
καλλιτζχνεσ; Ροιο πιςτεφετε ότι είναι το πιο
ςθμαντικό πράγμα που πρζπει να κάνει
ζνασ καλλιτζχνθσ;
RF:

(Μεγάλθ

παφςθ

άνω

των

δζκα

δευτερολζπτων). Νομίηω ότι όλοι πρζπει να
ζχετε το κάρροσ να προχωριςετε και να
προχωριςετε μακριά. Να πάτε παρακάτω!

