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 Ήδε απφ ηηο απαξρέο ηεο, ε θσηνγξαθία δελ παξνπζηάζηεθε απιψο σο κνξθή ηέρλεο, αιιά έζεζε ππφ 

ακθηζβήηεζε θάζε θαζηεξσκέλν πιαίζην αμηψλ θαη κεζφδσλ πξνζέγγηζεο ζην ρψξν ηεο ηέρλεο θαη ηεο αηζζεηηθήο. 

Απνδπλάκσζε ηελ θαζηεξσκέλε ηέρλε, ηελ παξνπζίαζε σο μεπεξαζκέλε θαη έηζη ηζρπξνπνηήζεθε ε ίδηα, 

πξνηείλνληαο λέα πεδία ζηελ αλζξψπηλε θηινζνθία θαη ζθέςε. Τν έξγν ηέρλεο έδεηρλε λα απνκαθξχλεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν απφ ην ηδεψδεο ηνπ κνλαδηθνχ, πξσηφηππνπ αληηθεηκέλνπ, θηηαγκέλνπ απφ έλαλ κεκνλσκέλν 

θαιιηηέρλε, ελψ ε δσγξαθηθή „δήιεςε‟ πνιιέο απφ ηηο ηδηφηεηεο ησλ αλαπαξαγφκελσλ αληηθεηκέλσλ. Απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ ‟60, ην θαιιηηερληθφ αληηθείκελν ζπρλά παξάγεηαη κε ζθνπφ λα θσηνγξαθεζεί, φπσο πξνθεηηθά είρε ππνζηεξίμεη 

ν Walter Benjamin, αλαθεξφκελνο ζηελ δχλακε ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπ. 

     πσο ηνλίδεη ε Susan Sontag “ε θσηνγξαθία είλαη εγρείξεκα άιιεο ηάμεο. Αλ θαη δελ είλαη κνξθή ηέρλεο ε ίδηα, 

έρεη ηελ πεξίεξγε ηθαλφηεηα λα κεηαηξέπεη φια ηα ζέκαηά ηεο ζε έξγα ηέρλεο. Τν δήηεκα αλ ε θσηνγξαθία είλαη ηέρλε 

ή φρη, ππεξζθειίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ε θσηνγξαθία θεξχζζεη (θαη δεκηνπξγεί) θαηλνχξγηεο θηινδνμίεο γηα ηηο 

ηέρλεο”[1]. “Τελ ίδηα ζηηγκή ε θσηνγξαθία έρεη ζηαδηαθά απνθηήζεη φιεο ηηο αγσλίεο θαη ηελ απηνεπίγλσζε κηαο 

θιαζηθήο κνληεξληζηηθήο ηέρλεο. Γελ κπνξεί λα είλαη ζχκπησζε, φηη αθξηβψο ηελ επνρή πνπ νη θσηνγξάθνη 

ζηακάηεζαλ λα ζπδεηνχλ αλ ε θσηνγξαθία είλαη ηέρλε, απηή αλαγλσξίζηεθε σο ηέηνηα απφ ην επξχηεξν θνηλφ θαη 

εηζήιζε νξκεηηθά ζην κνπζείν. Γηαηί ε δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνλ εξαζηηέρλε θαη ηνλ επαγγεικαηία, ηνλ 

πξσηφγνλν θαη ηνλ θαιιηεξγεκέλν, δελ είλαη απιψο δπζθνιφηεξν λα ραξαρηεί κε ηε θσηνγξαθία απ‟ φηη κε ηε 

δσγξαθηθή – δελ θαίλεηαη λα έρεη πιένλ θαλέλα λφεκα”[2]. 

    Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε θσηνγξαθία δείρλεη λα μερσξίδεη σο ζχζηεκα αλαπαξάζηαζεο, γηαηί ζε αληίζεζε κε ηα 

ππφινηπα ζπζηήκαηα θαη θπξίσο κε ηε δσγξαθηθή, δελ εμαξηάηαη, ζε ηφζν κεγάιν βαζκφ, απφ ηνλ δεκηνπξγφ ησλ 

εηθφλσλ. Γηαζέηεη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή απηνλνκία, ζπλνςίδεη αξθεηά ζπκβαηηθά ραξαθηεξηζηηθά γηα λα ζεσξείηαη 

ηέρλε θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά έξρεηαη λα θαηαξγήζεη ηε ζεκαζία απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηεο. Καη απηφ είλαη πνπ 

θάλεη ηε θσηνγξαθία, ζχζηεκα νξφζεκν γηα ηελ επνρή ηνπ κεηακνληέξλνπ θαη ηελ θαιιηηερληθή ηνπ παξαγσγή. Τα 

πξάγκαηα γίλνληαη ηψξα πεξηζζφηεξν δηαζέζηκα, πην πξνζηηά θαη πην θαηαλνεηά ζην θνηλφ, ελψ έλα λέν είδνο 

αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ πξνηείλεηαη ζην ππνθείκελν. 

     Η θαζηεξσκέλε – πνπ ζπλνςίδεη δειαδή ηηο ηδηφηεηεο ηνπ κνληέξλνπ – θσηνγξαθία, εηζάγεηαη ζηελ θνηλή 

πξαθηηθή θαη γίλεηαη ην ζεκαληηθφηεξν κέζν ζηα ρέξηα ησλ θαιιηηερλψλ κεηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟60. Δγθαηληάδεη θάζε λέν 

κεηακνληέξλν θξηηηθφ ή ζεσξεηηθφ δήηεκα θαη κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη θάζε θαηεζηεκέλε αξρή θαη άπνςε κε ηα ίδηα 

ηεο ηα κέζα, γηα λα γίλεη ν απνηειεζκαηηθφηεξνο ηξφπνο απνδφκεζεο ηνπ κνληέξλνπ. Καιιηηέρλεο απφ θάζε γσληά ηεο 

γεο ζπκκεηέρνπλ ζ‟ έλα αλεπαλάιεπην θφξνπκ ηέρλεο, κηαο ηέρλεο πνπ θχξην ζηφρν έρεη ηελ ξήμε κε ην παξειζφλ, 

ηηο θαζηεξσκέλεο ζπλήζεηεο θαη αμίεο. 

    Τν ηέινο ηνπ κνληέξλνπ ή ε αξρή ηνπ κεηακνληέξλνπ εληνπίδνληαη απφ ηνλ Fredric Jameson ζην ζεκείν φπνπ ηα 

αθξαία ζηπι ηνπ κνληέξλνπ έπαςαλ λα είλαη ζνθαξηζηηθά ή ελνριεηηθά γηα ην επξχ θνηλφ. Σην ζεκείν απηφ ε κνληέξλα 

ηέρλε έγηλε απνδεθηή απφ ην θαηεζηεκέλν, ην νπνίν θαηέιεμε θαη λα εθπξνζσπεί. Τν κεηακνληέξλν ππνδεηθλχεη κία 

λέα θνηλσληθή ηνπνζέηεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ αληηθεηκέλνπ, πνπ εμαιείθεη ηε κνληέξλα δηάθξηζε ζε πςειή θαη καδηθή 

θνπιηνχξα θαη ζηε ζέζε ηεο θέξλεη ην πολιτισμικό αβαθές, φπνπ φινο ν πνιηηηζκφο εληάζζεηαη ζηε καδηθή θαη ιατθή 

θνπιηνχξα. Μηα θνπιηνχξα ε νπνία έρεη γίλεη ηαπηφρξνλα δεχηεξε θχζε ηνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη πξντφλ, κέζν γηα ηελ 

θαηαλάισζε ηεο ίδηαο ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο σο δηαδηθαζίαο. Η επνρή ηνπ κεηακνληέξλνπ δελ είλαη επνρή ησλ 

κεγάισλ αληηπαξαζέζεσλ, αληίζεηα επηβιήζεθε απηφκαηα θαη άκεζα ρσξίο αληηξξήζεηο, είηε ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ 

κνληέξλνπ, είηε σο αληαλαθιαζηηθή απνδνρή ηεο έθπησζεο απηήο, ζπλεπηθέξνληαο ηελ απνπζία ζπλαηζζεκαηηθνχ 

momentum, ην ηέινο ηνπ κνλαδηαίνπ εγψ, ηελ θξίζε ηεο ηζηνξηθφηεηαο θαη ζπλαθφινπζα ηε ρξνληθή αζπλέρεηα[3]. 

    Με ιίγα ιφγηα ν Μεηακνληεξληζκφο ήξζε σο ε απνθήξπμε θάζε ζηαζεξάο, θάζε απζεληίαο θαη παξάδνζεο, πνπ 

ιεηηνπξγνχζε κέρξη πξφηηλνο, σο αληίινγνο ζηελ πξσηνπνξία. Ο θαιιηηέρλεο απνξξίπηεη ηελ αμίσζε απφ πιεπξάο 

θξηηηθήο θαη θνηλνχ, λα είλαη κνληέξλνο, δηφηη λα είλαη κνληέξλνο ζεκαίλεη λα είλαη παξαδνζηαθφο, άξα μεπεξαζκέλνο. 

Δπηπιένλ, φπσο ζεκεηψλεη ε Suzi Gablik: “Έλα αλεπαλάιεπην ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληεξληζκνχ, σο παξάδνζε, είλαη 

ην φηη απέηπρε λα εμειίμεη ηα κέζα γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ θαιιηηερλψλ. Σήκεξα ν θαιιηηέρλεο δελ έρεη ην ξφιν λα 

κεηαδψζεη παξαδνζηαθέο ηθαλφηεηεο, ή θαη λα εκθπζήζεη κηα γλψζε γηα ηελ ηέρλε – δελ ππάξρεη ζπλείδεζε γηα ην ηη 

ζα έπξεπε λα καζαίλεηαη”[4]. 
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    πσο αλαθέξεη ν Christopher Read: “Γηα ηνπο 

κεηακνληεξληζηέο, ηίπνηα απφ φζα κπνξνχκε λα θάλνπκε 

δελ είλαη πξάγκαηη „πξσηφηππν‟, αθνχ νη ζθέςεηο καο 

δηακνξθψλνληαη απφ ηελ εκπεηξία κηαο δσήο βαζηζκέλεο 

ζηελ αλαπαξάζηαζε. Δίλαη ινηπφλ αθειέο λα θαληάδεηαη 

θαλείο φηη ν δεκηνπξγφο επηλνεί ηηο θφξκεο ηνπ έξγνπ ηνπ 

ή ειέγρεη ην λφεκά ηνπ. Αληί λα νκλχεη ζηελ απζεληηθή 

πξσηνηππία, ν Μεηακνληεξληζκφο ζπγθεληξψλεη ηελ 

πξνζνρή ηνπ ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν εηθφλεο θαη 

ζχκβνια (ζεκαίλνληα) αιιάδνπλ λφεκα, ή ράλνπλ εληειψο 

ην λφεκά ηνπο ζε δηαθνξεηηθά ζπκθξαδφκελα 

απνθαιχπηνληαο (απνδνκψληαο) ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπγθξφηεζεο ηνπ λνήκαηνο. Καζψο ινηπφλ θαλέλα 

ζχλνιν ζεκαηλφλησλ, απφ ηηο θαιέο ηέρλεο σο ηε 

δηαθήκηζε, δελ είλαη πξσηφηππν, φια εκπεξηέρνληαη ζηηο ηδενινγίεο ησλ πνιηηηζκψλ πνπ ηα παξάγνπλ ή θαη ηα 

εξκελεχνπλ”[5].   

    Σηελ θαηεχζπλζε απηή ζπλέηεηλαλ θαη νη πξνζεγγίζεηο ζην ρψξν ηεο ζεκεηνινγίαο, φπσο θαηαιήγεη ν Victor 

Burgin. Γηφηη ε ζεκεηνινγία θαη νη δηαηππψζεηο ηνπ Roland Barthes, ηηο νπνίεο κεξηθνί επαγγειίδνληαλ σο αληίδνην θαη 

σο επηζηεκνληθφ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηνπ ζχγρξνλνπ ράνπο ησλ εηθφλσλ θαη ηεο θαηλνκεληθά εχιεπηεο θσηνγξαθίαο, 

απνγνήηεπζαλ θάζε πξνζδνθία γηα πάγηεο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ηεο θξηηηθήο, ηεο αμηνιφγεζεο θαη ηεο 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ ηερλψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηνπο, αλνίγνληαο φκσο λένπο νξίδνληεο ζηελ θξηηηθή ζθέςε. 

     Ωο θνηλφ ππνδνρήο ηεο ηέρλεο είκαζηε επάισηνη ζηε γνεηεία ελφο πξνζηηνχ θαιιηηερληθνχ αληηθεηκέλνπ, 

πξντφληνο ελφο αλαγλσξίζηκνπ, απζεληηθνχ ππνθεηκέλνπ – ηνπ θαιιηηέρλε, φπσο είκαζηε εμίζνπ επάισηνη ζηελ 

ππφζρεζε γηα επηπρία θαη αίζζεζε πιεξφηεηαο κέζσ απηνχ ηνπ πξντφληνο. πσο ππνζηεξίδεη ε Margaret Iversen: “Η 

ζθέςε ηνπ Burgin γηα ηε κεηακνληέξλα ηέρλε είλαη αξλεηηθά πξνζθείκελε ζε απηήλ ηελ ππφζρεζε, ζ‟ απηφ ην φλεηξν, ζ‟ 

απηφ ην ζέιγεηξν, αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή πξνζθέξεη κία πηζαλψο εμίζνπ επηζπκεηή πξννπηηθή κηαο ελδνζθφπεζεο ζε 

εηεξνγελείο δηαιφγνπο πνπ είλαη ηθαλνί γηα κηα ξηδνζπαζηηθή αλαζεψξεζε”[6]. Σεκαζία γηα ηνλ Burgin δελ έρεη ην 

λφεκα κηαο εηθφλαο, αιιά ε δπλεηηθή ηθαλφηεηά ηεο λα απνθαιχπηεη πσο ε θπξίαξρε ηδενινγία θηλεί ηα λήκαηα κέζσ 

ηεο αλαπαξάζηαζεο. Σηφρνο ηνπ ζχγρξνλνπ θαιιηηέρλε είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα ήδε ππάξρνπζα εηθφλα, φπσο ε 

θσηνγξαθία, θαη λα αλαζπλζέζεη ηα ζηνηρεία πνπ δνκνχλ ηνπο ππάξρνληεο θψδηθεο επηθνηλσλίαο, ζε έλα λέν θψδηθα 

κε ζθνπφ κία λέα απνθαιππηηθή αλαπαξάζηαζε.    

   Η θσηνγξαθία ήξζε ινηπφλ λα εθθξάζεη ηε λέα επνρή κε ηνλ θαηαιιειφηεξν ηξφπν, ηφζν σο θαιιηηερληθφ κέζν, 

φζν θαη σο ζεσξεηηθφ αληηθείκελν. Απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη χζηεξα, νη θαιιηηέρλεο κε αθεηεξία κία θσηνγξαθία 

πεξλνχλ ζηε δσγξαθηθή ηεο απφδνζε, ηελ ρξεζηκνπνηνχλ σο κέζν θαηαγξαθήο δηαθφξσλ δξάζεσλ, ηελ ζπλνδεχνπλ 

κε θείκελν θαη ηελ εληάζζνπλ ζε έλα ελλνηνινγηθφ πιαίζην, θαζηζηψληαο ηε κε θάζε ηξφπν ην πην ζχγρξνλν κέζν 

έθθξαζεο. Με ιίγα ιφγηα, ε θσηνγξαθία απέθηεζε θάηη απφ ηελ αίγιε (aura θαηά ηνλ Walter Benjamin), πνπ 

ραξαθηήξηδε κέρξη κεξηθέο δεθαεηίεο πξηλ, κφλν ηηο Καιέο Τέρλεο. Ήηαλ κία άμηα αληίπαινο ηεο δσγξαθηθήο, γη‟ απηφ 

θαη ε ηειεπηαία, αθελφο ηεο ελαληηψζεθε θαη αθεηέξνπ ηελ νηθεηνπνηήζεθε, κε απνηέιεζκα, ε θσηνγξαθία λα 

κεηαηνπίζεη ηελ αίγιε ηεο, γηα λα δείμεη φηη είλαη θαη απηή ηψξα πιένλ κία άπνςε ηνπ αληηγξάθνπ θαη φρη ηνπ 

πξσηφηππνπ έξγνπ[7]. 

    κσο ν ζξίακβφο απηφο ηεο θσηνγξαθίαο, φπσο ηνλίδεη ε Rosalind Krauss κειεηψληαο ηελ πνξεία πξαθηηθήο θαη 

ζεσξίαο απφ θάπνηα ρξνληθή απφζηαζε, “πξέπεη λα κπεη ζηελ παξέλζεζε ηεο ζπλζήθεο φηη ηψξα ε θσηνγξαθία 

κπνξεί λα ηδσζεί κφλν κέζσ ηνπ αδηακθηζβήηεηνπ γεγνλφηνο ηεο ίδηαο ηεο ηεο ζηαδηαθήο αρξεζηίαο […] Γηφηη ε 

ζξηακβεπηηθή ζχγθιηζε ηεο ηέρλεο θαη ηεο θσηνγξαθίαο, πνπ μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ ‟60, είλαη ζχγρξνλε κε ηελ 

μαθληθή έθξεμε ζηελ αγνξά γηα ηελ ίδηα ηε θσηνγξαθία. Αιιά εηξσληθά νη ζεζκνί ηεο ηέρλεο – κνπζεία, ζπιιέθηεο, 

ηζηνξηθνί, θξηηηθνί, - έζηξεςαλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν θσηνγξαθηθφ κέζν, ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή πνπ ε 

θσηνγξαθία εηζέβαιε ζηελ θαιιηηερληθή πξαθηηθή σο ζεσξεηηθφ αληηθείκελν. Σα λα ιέκε σο εξγαιείν γηα ηελ 

απνδφκεζε απηήο ηεο πξαθηηθήο. Γηαηί ε θσηνγξαθία ζπγθιίλεη κε ηελ ηέρλε σο έλα κέζν γηα ηνλ νξηζκφ θαη ηελ 

θαηαγξαθή κηαο θαζνξηζηηθήο κεηακφξθσζεο, κέζσ ηεο νπνίαο ε ηδηαηηεξφηεηα θάζε κέζνπ μερσξηζηά έρεη 

εγθαηαιεηθζεί γηα ράξε κηαο πξαθηηθήο επηθεληξσκέλεο ζε απηφ πνπ ζα απνθαινχζακε γεληθά ηέρλε αλεμάξηεηα απφ 

θάπνηα ηδηαίηεξε, παξαδνζηαθή ππνζηήξημε”[8]. 
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    Η δπλακηθή φκσο απηή ηεο θσηνγξαθίαο λα ηξνθνδνηεί ηελ θξηηηθή ζθέςε, σο εηεξνγελέο, απηφλνκν θαη 

ζπλαθφινπζα ζεσξεηηθφ αληηθείκελν, γξήγνξα ζα εμαζζελήζεη γηα ηελ Krauss γηα λα πεξάζεη εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο 

θνηλσληθήο ρξήζεο ζε κηα δψλε παξαθκήο θαη αρξεζηίαο. Σήκεξα φινη έρνπλ κηα θσηνγξαθηθή κεραλή θαη φινη 

γίλνληαη εξαζηηέρλεο θσηνγξάθνη, φκσο ε θσηνγξαθία παχεη κε απηφ ηνλ ηξφπν λα απνηειεί μερσξηζηή θαιιηηερληθή 

θαηεγνξία. “Η θσηνγξαθία μαθληθά έγηλε έλα απ‟ απηά ηα βηνκεραληθά αγαζά, κία αμηνπεξίεξγε λενεκθαληδφκελε 

αζρνιία (curio). Αιιά είλαη αθξηβψο ζε απηφ ην ζεκείν θαη ζ‟ απηήλ αθξηβψο ηελ θαηάζηαζε ηεο σο μεπεξαζκέλεο, 

πνπ θαίλεηαη λα έρεη πεξάζεη ζε κηα λέα ζρέζε κε ηελ αηζζεηηθή παξαγσγή. Τφηε σζηφζν ε θσηνγξαθία ιεηηνπξγεί 

ελάληηα ζηελ πξνεγνχκελή ηεο θαηεχζπλζε, απηήλ ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ κέζνπ, γηα λα γίλεη, θάησ απφ ηελ ίδηα ηεο ηελ 

αρξεζηία, έλα κέζν, κία δξάζε γηα ηελ επαλεθεχξεζε ηνπ κέζνπ […] Έρεη λα θάλεη πεξηζζφηεξν κε ηελ ηδέα ηνπ 

κέζνπ σο ηέηνηνπ, σο ζπλφινπ ζπκβάζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πιηθέο ηνπ ζπλζήθεο, […] αλεμάξηεηα απφ ηηο 

νπνίεο κπνξεί λα εμειίμεη κηα λέα κνξθή έθθξαζεο ηαπηφρξνλα πξνβνιηθή (projective) θαη κλεκνληθή  (mnemonic). 

Καη αλ ε θσηνγξαθία έρεη λα παίμεη θάπνην ξφιν ζ‟ απηήλ ηελ θξίζηκε ζηηγκή ηεο κεηα-ελλνηνινγηθήο (postconceptual) 

παξαγσγήο, απηφο είλαη ιφγσ ηνπ πεξάζκαηφο ηεο, φπσο ίζσο καο έρεη ήδε ηνλίζεη ν Benjamin, απφ ηε καδηθή ρξήζε 

ζηελ αρξεζηία”[9]. 

    Με ηελ ελλνηνινγηθή ηέρλε ε 

επηξξνή ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνηήζεθε ε θσηνγξαθία 

ζηελ ηέρλε, έγηλε αθφκε πην 

έληνλε απ‟ φηη κε ηελ Pop Art. 

Πξσηαξρηθφο ξφινο ηεο 

θσηνγξαθίαο, ήηαλ ε θαηαγξαθή 

δξάζεσλ, happenings θαη γεληθά 

έξγσλ ηέρλεο κε εθήκεξν 

ραξαθηήξα. Φξεζηκνπνηήζεθε 

δειαδή σο ληνθνπκέλην, σο 

κέζν γηα ηελ απφδεημε ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο, θαη γηα ηελ δηάζσζε ησλ έξγσλ απηψλ ζηε κλήκε ηνπ θνηλνχ, 

παξφιν πνπ απηφ δελ ππήξρε ζηηο πξνζέζεηο ησλ θαιιηηερλψλ αξρηθά. Οη θσηνγξαθίεο απηέο, κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, απέθηεζαλ ηνλ ραξαθηήξα απηφλνκσλ έξγσλ ηέρλεο θαη ζπλαθφινπζα κνπζεηαθή αμία[10]. 

    Πέξα φκσο απφ ηελ θαηαγξαθηθή αμία ηεο θσηνγξαθίαο, νη ελλνηνινγηθνί θαιιηηέρλεο ήηαλ απηνί πνπ έζεζαλ 

πξψηνη ην δήηεκα ηεο αλάιπζήο ηεο, σο κεραληζκνχ θαη ζπζηήκαηνο επηθνηλσλίαο θαη σο απηφλνκεο κνξθήο 

έθθξαζεο. H θσηνγξαθία έπαςε πξν πνιινχ λα απνηειεί έλα αζψν κέζν θαηαγξαθήο ηνπ νπηηθνχ καο θφζκνπ. Γελ 

είλαη πνηέ αζψα, πιαηζηψλεηαη απφ κεζφδνπο αλαπαξάζηαζεο θαη είλαη πάληνηε - αθνχζηα ή εθνχζηα απφ πιεπξάο 

θσηνγξάθνπ - ηδενινγηθά θνξηηζκέλε. Σην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ θαιιηηερλψλ  βξίζθεηαη ηψξα ν 

θνηλσληθφο ξφινο ηνπ κέζνπ θαη ε θηινζνθηθή ηνπ δηάζηαζε. 

    Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο 

ελλνηνινγηθνχο θαιιηηέρλεο πνπ 

ζηξαθήθαλ ζηε θσηνγξαθία είλαη 

ν Douglas Huebler. 

Φξεζηκνπνηψληαο ηε 

θσηνγξαθηθή ηνπ κεραλή, 

απαζαλάηηζε ηνπο πεξαζηηθνχο 

ζηνπο δξφκνπο ζηεο πφιεο, 

αθνχ ηνπο έιεγε “έρεηο φκνξθν 

πξφζσπν” θαη ελ ζπλερεία 

παξνπζίαζε έλα έξγν κε ηε 

κνξθή αξρείνπ, απνηεινχκελν απφ κία ζεηξά ζαξάληα θσηνγξαθηψλ, καδί κε έλα έγγξαθν, φπνπ αλέθεξε ιίγα ιφγηα 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν, ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ηνπ εγρεηξήκαηνο. “Δίδε φηη νη άλζξσπνη απνθηνχζαλ απηνζπλεηδεζία 

αληηθξίδνληαο ηε κεραλή. Φεχγνληαο απφ ην εξγαζηήξην δελ έκπαηλε κφλν ζηνλ πξαγκαηηθφ ρψξν, έκπαηλε θαη ζηνλ 

„θνηλσληθφ ρψξν‟. Τν έξγν ηνπ άξρηζε λα θαζξεθηίδεη κηα θνηλσληθή ζπλαιιαγή κέζα απφ θάζε θσηνγξαθία”[11]. Οη 

θσηνγξαθηδφκελνη αληαπέδηδαλ ηε θηινθξφλεζε ηνπ θαιιηηέρλε κε έλα ηνπο ρακφγειν, ελψ ηαπηφρξνλα πφδαξαλ πην 

άλεηα κπξνζηά ζην θαθφ. Ο Huebler θαηέγξαθε εθείλε ηε ζηηγκή πνπ, φπσο έιεγε ν Barthes, ην ππνθείκελν γίλεηαη 
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αληηθείκελν, δαλεηδφκελνο κεζφδνπο ησλ θνηλσληνιφγσλ θαη ησλ ςπρνιφγσλ, ζπγθεληξψλνληαο ζηνηρεία γηα ηελ 

αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. 

 

 

 O Christian Boltanski παξνπζηάδεη δέθα πνξηξέηα ηνπ εαπηνχ ηνπ απφ ην 1946 σο ην 1964. Ο ζεαηήο κε κηα πην 

παξαηεξεηηθή καηηά δηαπηζηψλεη φηη δελ είλαη δπλαηφ φιεο νη θσηνγξαθίεο λα αληηζηνηρνχλ ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα 

ειηθίαο ηνπ ίδηνπ αηφκνπ. Σηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα θσηνγξαθίεο αγλψζησλ αλζξψπσλ πνπ ηξάβεμε ν 

Boltanski ζην ίδην πάξθν ην 1972, εθηφο ηεο ηειεπηαίαο φπνπ ν θσηνγξαθηδφκελνο είλαη ν ίδηνο, φρη φκσο ζε ειηθία 

είθνζη εηψλ φπσο ζεκεηψλεη θάησ απφ ηε θσηνγξαθία, αιιά είθνζη-νθηψ[12]. Με ζαηπξηθή δηάζεζε, ν Boltanski 

θαηαδεηθλχεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο θαηεπζπλφκελεο πιεξνθνξίαο. Η θσηνγξαθηθή εηθφλα, αθφκε θαη ζπλνδεία 

επεμεγεκαηηθνχ θεηκέλνπ, παξακέλεη αλαμηφπηζηε πεγή πιεξνθφξεζεο. Τν νπηηθφ θαη ην γισζζηθφ κήλπκα δελ 

ζπλδπάδνληαη πάληνηε γηα ηελ απνθάιπςε κηαο αιήζεηαο. Αληίζεηα, ε θσηνγξαθία κε ηελ θαηάιιειε ρξήζε ηεο, 

κπνξεί λα παξαπιαλά ην θνηλφ θαη λα ςεχδεηαη. 

    Τελ ηεηξηκκέλε θσηνγξαθηθή εηθφλα, ν John 

Baldessari, ζπλνδεχεη κε βαξχγδνππεο δειψζεηο ζρεηηθά 

κε ην ξφιν ηνπ θαιιηηέρλε θαη ηνπ έξγνπ ηνπ. “Ο 

θαιιηηέρλεο δελ είλαη έλαο δνπινπξεπήο θήξπθαο κηαο 

ζεηξάο γεγνλφησλ, ηα νπνία ζ‟ απηήλ ηελ πεξίπησζε ε 

θάκεξα φθεηιε λα απνδερηεί θαη λα θαηαγξάςεη κεραληθά”, 

δειψλεη ν Baldessari, πξνθαιψληαο ηνπο ζπγγξαθείο 

βηβιίσλ νδεγηψλ γηα ηνπο λένπο θσηνγξάθνπο [13]. 

    Καλέλαλ φκσο θαιιηηέρλε δελ απαζρφιεζε ηφζν 

έληνλα ε ζρέζε θεηκέλνπ θαη εηθφλαο ζε πξαθηηθφ, αιιά θαη 

ζεσξεηηθφ, φπσο είδακε επίπεδν, φζν ηνλ Victor Burgin. Η 

απζαίξεηε ζρέζε ζεκαίλνληνο-ζεκαηλνκέλνπ θαη ε 

αλαγσγή ηεο φρη αλάκεζα ζε ιέμε θαη έλλνηα, αιιά ζε 

θείκελν θαη εηθφλα, απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ηεο 

θαιιηηερληθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Burgin. Οη εηθφλεο, σο 

αλαπαξαζηάζεηο θαη φςεηο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, 

εμεηάδνληαη απφ ηνπο ελλνηνινγηθνχο θαιιηηέρλεο σο 

απνζήθεο πιεξνθνξίαο θαη θνκηζηέο θαηαζθεπαζκέλσλ 

λνεκάησλ. Ο David Hopkins, θάλεη ιφγν γηα επηβνιή 

ελλνηνινγηθνχ εκπάξγθν ζηελ νπηηθή πιεξνθνξία, ε νπνία 

φρη κφλν δηαπνηίδεηαη απφ ηδενινγίεο, αιιά νη ηδενινγίεο 

απηέο αιιάδνπλ απφ θνηλσλία ζε θνηλσλία, ή εθπξνζσπνχλ δηαθνξεηηθά ηδαληθά κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ[14]. Γηα 

ηνλ Burgin, ε θσηνγξαθία δελ είλαη αληίπαινο, αιιά έλα ζχζηεκα γεκάην απφ θαλεξά θαη θξπθά λνήκαηα, ην νπνίν 
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δηαηξέρεηαη απφ ηε γιψζζα. Γλσξίδεη ηελ ηζρχ ηνπ θαη ρεηξίδεηαη ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο ιεηηνπξγεί σο ζχζηεκα 

επηθνηλσλίαο, γηα λα αλαδείμεη έλα λέν λφεκα, κέζα απφ ηελ 

ππάξρνπζα εηθφλα.      

    Με ζθνπφ λα μεζθεπάζεη ηελ θπξίαξρε ηδενινγία, ηελ 

πνιηηηθή ηεο αλαπαξάζηαζεο θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπο, ν 

Burgin απνζπλζέηεη ηνπο ππάξρνληεο θψδηθεο επηθνηλσλίαο κηαο 

εηθφλαο θαη ελ ζπλερεία ζπλδπάδεη απφ ηελ αξρή θάπνηα ζηνηρεία 

ηνπο ζε δνκέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

παξαγσγή κηαο λέαο εηθφλαο. Νέαο φρη νπηηθά αιιά 

ζεκαζηνινγηθά. “Βιέπεη ηηο θσηνγξαθίεο σο θαλάιηα κεηαθνξάο, 

πνπ θάλνπλ δπλαηή κηα πην μεθάζαξε άπνςε ηεο ηζρχνπζαο 

θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά κφλν εάλ θαη φηαλ απηέο 

απνθσδηθνπνηεζνχλ ζσζηά. Δηδάιισο παξακέλνπκε φινη 

επάισηνη ζηελ φςε ηνπ θφζκνπ, πνπ ε επξέσο δηαδεδνκέλε 

θσηνγξαθηθή εηθφλα επηβάιιεη”[15]. 

 Σηελ ηδηαίηεξα δεκνθηιή αθίζα ηνπ, κε ηίηιν Possession, ν 

Burgin παξαζέηεη κηα δηαθεκηζηηθή θσηνγξαθία φπνπ κηα 

φκνξθε θνπέια θηιά αηζζεζηαθά έλαλ άληξα, θαη ζέηεη ςειά ην 

εξψηεκα: “Τη ζεκαίλεη ηδηνθηεζία γηα ζέλα;”. Κάησ απφ ηε 

θσηνγξαθία αλαθέξεη: “ην 7% ηνπ πιεζπζκνχ καο θαηέρεη ην 

84% ηνπ πινχηνπ καο”. Αλαζπλζέηεη ηα ζηνηρεία ηνπ ππάξρνληνο 

θσηνγξαθηθνχ θαη γισζζηθνχ θψδηθα, γηα λα δείμεη κε 

εκπαηθηηθφ ηξφπν, πψο ε εκκνλή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ κε 

ηελ ηδηνθηεζία, παίξλεη νηθνλνκηθέο θαη θπιεηηθέο δηαζηάζεηο[16]. 

Η εηθφλα απηνχζηα, ζα παξέπεκπε ίζσο ζε δηαθήκηζε γηα πξντφληα αληηζχιιεςεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ην εξψηεκα, ζηηο 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο θαη ζηελ πξνζπάζεηα γηα άζθεζε ειέγρνπ ηνπ ελφο θχινπ ζην άιιν˙ καδί φκσο κε ηελ 

αλαθνξά ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ζπγθέληξσζε ηνπ παγθφζκηνπ πινχηνπ ζηα ρέξηα ελφο πνιχ κηθξνχ 

πνζνζηνχ ηνπ πιεζπζκνχ, ε θσηνγξαθία απνθηά κηα λέα ζεκαζία θαη γίλεηαη κέζν ελεκέξσζεο, αθχπληζεο θαη 

δηακαξηπξίαο, ρσξίο σζηφζν λα αλαηξεί ηνλ ζπλεηξκφ αλάκεζα ζηελ θηήζε, ηνλ έξσηα θαη ην ρξήκα. 

  Ο ζπλδπαζκφο αζπξφκαπξσλ θσηνγξαθηψλ κε „ερεξέο‟ ιεπθέο 

επηγξαθέο ζε θφθθηλεο ισξίδεο είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο ηεο 

πεξηζζφηεξν γξαθηζηηθήο δνπιεηάο ηεο Barbara Kruger. Οη θξάζεηο 

πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ζην έξγν ηεο, είλαη ζπλήζσο ηδηαίηεξα εκθαηηθέο, 

ελψ ζπρλά ρξεζηκνπνηεί πξνζθσλήζεηο φπσο “εγψ”,  “εζχ”,  “εκείο” 

θιπ., κε ζθνπφ λα αζθήζεη έληνλε θξηηηθή ζηελ ππεξθαηαλαισηηθή 

ζπκπεξηθνξά, ηνλ ζεμηζκφ θαη ηελ άζθεζε εμνπζίαο, ζηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία. Με ηε κνξθή πξνεηδνπνηεηηθψλ ζεκάησλ, ηα έξγα ηεο 

ζηνρεχνπλ ζηελ αθχπληζε ηνπ ζεαηή θαη ζηελ θαηαζηξνθή θάζε 

εκθαλνχο ζρέζεο κεηαμχ θεηκέλνπ θαη εηθφλαο, φπσο απηή πθίζηαηαη 

γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαθήκηζεο. 

 

Τα ηειεπηαία ρξφληα ε Kruger παξνπζηάδεη θπξίσο εγθαηαζηάζεηο, 

ζηα πιαίζηα φκσο ηεο ίδηαο πξνβιεκαηηθήο, ελψ ηα έξγα ηεο 

γλσξίδνπλ κεγάιε απήρεζε. Απηφ, φπσο ηνλίδεη ν Christopher Read, 

ζπκβαίλεη “ιφγσ ηεο δπλαηφηεηάο ηνπο λα απεπζχλνληαη ζε δχν 

δηαθνξεηηθά είδε θνηλνχ: ηηο θεκηλίζηξηεο, πνπ γνεηεχνληαλ απφ ηνπο 

αθηηβηζηηθνχο ηφλνπο ηνπο θαη ζηε λέα γεληά (αξζεληθψλ βέβαηα) 

Μεηακνληεξληζηψλ, νη νπνίνη ήηαλ ζηειέρε ζε πεξηνδηθά φπσο 

ην Art in America θαη ην October”[17]. 
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Η νηθεηνπνίεζε (appropriation) ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο, έθηαζε 

ζηελ πην αδηακεζνιάβεηε κνξθή ηεο κε ην έξγν ηεο Sherrie Levine. Τν 

1980, ζηελ έθζεζή ηεο κε ηίηιν After Walker Evans, ε Levine 

παξνπζίαζε γλσζηέο θσηνγξαθίεο ηνπ Ακεξηθαλνχ θσηνγξάθνπ, φπσο 

ηηο θσηνγξάθηζε ε ίδηα απφ έλαλ θαηάινγν πξνγελέζηεξεο έθζεζεο ηνπ 

Evans, ρσξίο θάπνηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Η Levine νηθεηνπνηείηαη 

απηέο ηηο θσηνγξαθίεο-ληνθνπκέληα ηεο αγξνηηθήο δσήο ηεο Ακεξηθήο 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Κξαρ θαη ακθηζβεηεί ηελ αμία, ηελ ηαπηφηεηα θαη 

ηελ πνιηηηθή ρξήζε ηεο εηθφλαο, θαζψο επίζεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ην πεξηερφκελν ηεο θαζνξίδεη ην πψο ηελ αληηκεησπίδνπκε. Με ηε 

ρεηξνλνκία ηεο απηή, έβαιε θξαγκφ ζηελ αλεμέιεγθηε πψιεζε ησλ 

θσηνγξαθηψλ ηνπ Evans, ν νπνίνο απνηεινχζε γηα δεθαεηίεο, κηα 

αλαβιχδνπζα πεγή ρξπζνχ γηα ηελ ακεξηθαληθή αγνξά ηέρλεο. 

  Η ίδηα έγξαςε ην 1982, πηνζεηψληαο ηε ζθέςε ηνπ Roland Barthes: “Ο 

θφζκνο έρεη γεκίζεη ζε ζεκείν αζθπμίαο. Ο άλζξσπνο έρεη ζεκαδέςεη 

θάζε πέηξα. Κάζε ιέμε, θάζε εηθφλα, είλαη κηζζσκέλε θαη ππνζεθεπκέλε 

[…] Ο ζεαηήο είλαη  κηα πηλαθίδα πάλσ ζηελ νπνία έρεη ραξαρζεί θάζε ζθέςε πνπ επηλνεί έλα έξγν δσγξαθηθήο, ρσξίο 

θακία απφ απηέο λα έρεη ραζεί. Τν λφεκα ηνπ έξγνπ δελ βξίζθεηαη ζηελ πξνέιεπζή ηνπ, αιιά ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ. Η 

γέλλεζε ηνπ ζεαηή πξέπεη λα ζπκβεί κε αληάιιαγκα ηελ απψιεηα ηνπ δσγξάθνπ”[18]. Γελ ππάξρεη απζεληία, 

πξνζσπηθφ θαη αλεπαλάιεπην δεκηνχξγεκα. “Τίπνηα δελ είλαη ηφζν θαιά εθνδηαζκέλν γηα ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

απνπξνζσπνπνίεζεο, φζν έλαο θαζξέθηεο κε κλήκε, φπσο ε θσηνγξαθία”[19]. 

  

Μία άιιε θαιιηηέρληο, εθπξφζσπνο ηεο ελλνηνινγηθήο θσηνγξαθίαο φπσο θαη ε 

Levine, είλαη ε Cindy Sherman. Παξνπζηάδεη, θσηνγξαθίεο παξάμελα 

πξνζνκνησηηθέο, κεηαηξέπνληαο ηνλ εαπηφ ηεο ζε κία δηαξθψο αλαλενχκελε 

πεξζφλα. Αιιάδεη ξνχρα, ρηελίζκαηα, ζηπι θαη πφδεο κε ζθνπφ λα κηκεζεί ηηο 

πξσηαγσλίζηξηεο ηαηληψλ Β‟ δηαινγήο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟50 [20] ή έξγα γλσζηψλ 

θιαζζηθψλ δσγξάθσλ. 

 Σε ηέιεηα ζθελνζεηεκέλα ζθεληθά, ε Sherman θσηνγξαθίδεηαη φπσο νη εξσίδεο 

γλσζηψλ εηθφλσλ απφ ην ρψξν ηνπ ζεάκαηνο θαη ηελ Ιζηνξία ηεο Τέρλεο, ηεξψληαο 

κε επιάβεηα ην ηειεηνπξγηθφ ηεο κίκεζεο[21]. Σε ηέηνηα „δσληαλά‟ έξγα (tableaux 

vivants) ζα πξνβεί απφ ηε δεθαεηία ηνπ ‟60 θαη ε Γαιιίδα θσηνγξάθνο Orlan, γηα λα 

ηα εμειίμεη αξγφηεξα ζε performances, κε θχξην πξσηαγσληζηή ην ίδην ηεο ην ζψκα, 

ππνβάιινληαο ην αθφκε θαη ζε επεκβάζεηο πιαζηηθήο ρεηξνπξγηθήο. 

    

  Τα πεξηζζφηεξα δείγκαηα κεηαπνιεκηθήο ηέρλεο βαζηζκέλα ζηε θσηνγξαθία 

ρσξίδνληαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, θαηά ηνλ Hal Foster. Σε απηά φπνπ ε εηθφλα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο αλαθνξηθή (referential), θαη ζ‟ απηά φπνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πξνζνκνησηηθή (simulacral), είηε γηα λα παξαπέκςεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, είηε γηα λα 

αλαπαξαζηήζεη απηήλ[22]. Απφ ηελ εκθάληζε ηεο Pop Art θαη χζηεξα, νη θαιιηηέρλεο 

νηθεηνπνηνχληαλ ζπζηεκαηηθά θσηνγξαθηθέο εηθφλεο θαη ηηο ελζσκάησζαλ ζην έξγν 

ηνπο, φρη σο έξγα ηέρλεο θαζαπηά αιιά κε έλαλ πεξηζζφηεξν πνιχπινθν ηξφπν. 

      

 πσο αλαθέξεη ν  Edward Lucie 

Smith ζηελ δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηεο 

θσηνγξαθίαο ζπλέβαιαλ ηέζζεξηο 

θπξίσο ιφγνη. Πξψηνλ, ν 

ζπλππνινγηζκφο ηεο θσηνγξαθίαο 

κεηαμχ ησλ θαζηεξσκέλσλ κνξθψλ 

ηέρλεο, γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί σο 

αλεμάξηεην ζχκβνιν (sign), σο απηφλνκν αληηθείκελν θαη ηξφπνο 

αλαπαξάζηαζεο, απφ ηελ Δλλνηνινγηθή Τέρλε. Γεχηεξνλ ε αλαγλψξηζε 
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ηνπ έξγνπ ζεκαληηθψλ θσηνγξάθσλ (π.ρ. Cindy Sherman, Robert Mapplethorpe) σο θαζαξά „θαιιηηερληθνχ‟ θαη 

δηαθνξεηηθνχ απφ ην έξγν θσηνγξάθσλ ησλ πξνεγνχκελσλ γελεψλ. Τξίηνλ,  ε απνδνρή σο Τέρλεο, „θαθψλ‟ 

αηζζεηηθά θσηνγξαθηψλ, πνπ αγγίδνπλ ηα φξηα ηνπ Kitsch  (π.ρ. Jeff Koons) θαη ηέηαξηνλ ε θαζηέξσζε ηεο 

ελλνηνινγηθήο θσηνγξαθίαο  (π.ρ. Sherrie Levine), ηα έξγα ηεο νπνίαο αληηκεησπίδνληαη φπσο ηα readymades, απφ 

ηελ επνρή ηνπ Marcel Duchamp κέρξη ζήκεξα[23]. 

Η ελλνηνινγηθή ηέρλε δελ άιιαμε κφλν ηε θσηνγξαθία, άιιαμε θπξίσο ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηελ αληηκεησπίδνπκε. Έθαλε ην ζεαηή λα θνηηάδεη πην 

ζπλεηδεηά θαη κε θξηηηθή καηηά. Υηνζεηψληαο ην πεξηζζφηεξν νηθείν κέζν ηεο 

θσηνγξαθίαο, δελ θαηάθεξε λα νδεγήζεη ηειηθά ζηνλ εθδεκνθξαηηζκφ ηεο ηέρλεο, 

νχηε λα εμαθαλίζεη ην κνλαδηθφ, αλαληηθαηάζηαην αληηθείκελν ηέρλεο. Γελ  έπιεμε 

ηελ αγνξά έξγσλ ηέρλεο, νχηε έθεξε επαλαζηαηηθέο αιιαγέο ζην θαζεζηψο 

ηδηνθηεζίαο ηνπο. Αληίζεηα πάληα θξαηνχζε ηηο απνζηάζεηο απφ απηήλ, ζεσξψληαο 

ζεκαληηθφηεξε ηε ζθέςε (concept) πνπ είρε νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ηεο εθάζηνηε 

θσηνγξαθίαο θαη ζηελ έθζεζε απηήο, ελψ ηαπηφρξνλα δελ ήζειε  λα ζπλδεζεί κε 

θαλέλαλ ηξφπν κε ηε „Φσηνγξαθία Τέρλεο‟[24]. Μνιαηαχηα, “ζχληνκα νη ζπιιέθηεο 

άξρηζαλ λα ελδηαθέξνληαη γηα θσηνγξαθίεο, δειψζεηο θαη άιιεο κνξθέο 

ελλνηνινγηθήο ηέρλεο, ελψ ε αγνξά έγηλε απιψο πην εχθακπηε θαη επεθηάζεθε, 

ψζηε λα ζπκπεξηιάβεη θαη κία λέα θαηεγνξία έξγσλ ηέρλεο”[25]. Τα ελλνηνινγηθά 

έξγα, ε θσηνγξαθία, ε video art θαη νη performances έδεηρλαλ λα θεξδίδνπλ νινέλα πεξηζζφηεξν 'ρψξν' ζηα δηεζλή 

fora θαη ζηηο εθζέζεηο ζχρξνλεο ηέρλεο. 
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