Alexey Titarenko
Ο Alexey Titarenko γεννικθκε ςτο νθςί Vassilievsky ςτο Λζνινγκραντ (τϊρα Αγία Πετροφπολθ) το 1962.
Άρχιςε να φωτογραφίηει το 1971, ςε θλικία εννζα ετϊν. Αποφοίτθςε από το Δθμοτικό Πανεπιςτιμιο του
Λζνινγκραντ το 1978 με πτυχίο φωτορεπορτάη . Τθν ίδια χρονιά, ο Titarenko ζγινε μζλοσ τθσ ανεξάρτθτθσ
φωτογραφικισ λζςχθσ «Zerkalo» (The Mirror) και πραγματοποίθςε τθν πρϊτθ του ατομικι ζκκεςθ.
Το 1983, ο Titarenko ζλαβε μεταπτυχιακό τίτλο ςτισ κινθματογραφικζσ και φωτογραφικζσ τζχνεσ από το
Ινςτιτοφτο Πολιτιςμοφ του Λζνινγκραντ. Δφο χρόνια αργότερα, απολφκθκε από τθν υποχρεωτικι
ςτρατιωτικι κθτεία, αφοφ είχε υπθρετιςει δεκαοκτϊ μινεσ ςτο Σοβιετικό Στρατό ωσ ςτρατιϊτθσ πεηικοφ.
Άρχιςε να εργάηεται για τθ ςειρά κολάη και φωτομοντάη Nomenklatura of Signs, ζνα ρεπορτάη για το
κομμουνιςτικό κακεςτϊσ ωσ ζνα καταπιεςτικό κακεςτϊσ που μετατρζπει τουσ πολίτεσ ςε απλά ςθμάδια. Το
1989, ζκανε τθν πρϊτθ του ατομικι ζκκεςθ ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ, ςτο Παρίςι. Επίςθσ το 1989, θ
Nomenklatura of Signs ςυμπεριλιφκθκε ςτθ Photostroyka, μια ςθμαντικι ζκκεςθ τθσ νζασ ςοβιετικισ
φωτογραφίασ που περιόδευςε τισ ΗΠΑ.
Μετά τθν κατάρρευςθ τθσ Σοβιετικισ Ζνωςθσ το 1991 παριγαγε πολλζσ ςειρζσ φωτογραφιϊν ςχετικά με
τθν ανκρϊπινθ κατάςταςθ του ρωςικοφ λαοφ κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου και τα δεινά που
υπζςτθςαν κατά τον εικοςτό αιϊνα. Για να απεικονίςει τουσ δεςμοφσ μεταξφ του παρόντοσ και του
παρελκόντοσ, δθμιοφργθςε ιςχυρζσ μεταφορζσ χρθςιμοποιϊντασ μακρά ζκκεςθ(long exposure) και
ςκόπιμθ κίνθςθ(movement) τθσ κάμερασ ςτθ φωτογραφία δρόμου. Η πιο γνωςτι ςειρά αυτισ τθσ περιόδου
είναι το City of Shadows. Σε μερικζσ εικόνεσ, τα αςτικά τοπία επαναλαμβάνουν τθ ςκθνι τθσ Οδθςςοφ
«Βιματα» (επίςθσ γνωςτι ωσ «Σκαλοπάτια Potemkin») από τθν ταινία Battleship Potemkin του Σεργκζι
Εϊηενςτάιν. Εμπνευςμζνοσ από τθ μουςικι του Ντμίτρι Σοςτακόβιτσ και των μυκιςτορθμάτων του Φιόντορ
Ντοςτογιζφςκι, μετζφραςε επίςθσ τθν εκδοχι τθσ ρωςικισ ψυχισ του Ντοςτογιζφςκι ςε μερικζσ φορζσ
ποιθτικζσ, μερικζσ φορζσ δραματικζσ, εικόνεσ τθσ πατρίδασ του, τθσ Αγίασ Πετροφπολθσ.
Ο κορμόσ εργαςίασ τθσ Αγίασ Πετροφπολθσ του Titarenko από τθ δεκαετία του 1990 κζρδιςε τθν
παγκοςμία αναγνϊριςθ. Το 2002 το Διεκνζσ Φεςτιβάλ Φωτογραφίασ ςτθν Αρλ τθσ Γαλλίασ παρουςίαςε
αυτό το ζργο ςτο Μουςείο Reattu ςτθν ζκκεςθ, «Les quatres mouagues de St. Petersburg», ςε επιμζλεια
του Gabriel Bauret. Το 2005, το γαλλο-γερμανικό τθλεοπτικό κανάλι Arte δθμιοφργθςε ζνα ντοκιμαντζρ 30
λεπτϊν για το Titarenko με τίτλο Alexey Titarenko: Art et la Maniere.
Οι εκτυπϊςεισ του Titarenko είναι διακριτικά καταςκευαςμζνεσ ςτο ςκοτεινό κάλαμο. Η χριςθ
λεφκανςθσ και τονιςτϊν προςκζτουν βάκοσ ςτθ χρωματιςμζνθ παλζτα του γκρι, κακιςτϊντασ κάκε
εκτφπωςθ μια μοναδικι ερμθνεία τθσ εμπειρίασ του, ενςαρκϊνοντασ το ζργο του με ζναν προςωπικό και
ςυναιςκθματικό οπτικό χαρακτιρα.
Τα ζργα του βρίςκονται ςτισ ςυλλογζσ μεγάλων ευρωπαϊκϊν και αμερικανικϊν μουςείων όπωσ: το
κρατικό ρωςικό μουςείο (Αγία Πετροφπολθ), το Μουςείο Getty (Λοσ Άντηελεσ), το Μουςείο Καλϊν Τεχνϊν
τθσ Φιλαδζλφειασ, το George Eastman House (Rochester, NY), το Μουςείο Καλϊν Τεχνϊν (Βοςτϊνθ), το
Μουςείο Καλϊν Τεχνϊν (Κολόμπουσ, Οχάιο), το Μουςείο Καλϊν Τεχνϊν (Χιοφςτον), το Μουςείο
Φωτογραφικϊν Τεχνϊν (Σαν Ντιζγκο), το Μουςείο και το Πολιτιςτικό Κζντρο του Ντζιβισ ςτο Wellesley
College (Mass.), το Ευρωπαϊκό Σπίτι Φωτογραφίασ (Παρίςι), το Νοτιοανατολικό Μουςείο Φωτογραφίασ
(Daytona Beach, Fla.), το Μουςείο Καλϊν Τεχνϊν Santa Barbara (Cal.), το Μουςείο Τζχνθσ Jane Voorhees
Zimmerli ςτο Πανεπιςτιμιο Rutgers (N.J.), το Μουςείο Καλϊν Τεχνϊν Reattu (Αρλ) και το Μουςείο
Φωτογραφίασ Musee de l'Elysee (Λωηάνθ).

http://www.alexeytitarenko.com/

