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Σε κηα θσηνγξαθία όινη αλαγλσξίδνπλ ην ζέκα. Υπάξρεη έλα ζέκα. Από έλα ζεκείν θαη ύζηεξα όινη 

αλαγλσξίδνπλε θαη κηα θόξκα. Δειαδή, ζα ιέγακε, έλαλ ηξόπν ζύλζεζεο. Υπάξρεη όκσο παξαπέξα θαη έλα 

πεξηερόκελν. Τν πεξηερόκελν είλαη ην κεδνύιη, είλαη ην δνπκί, ε νπζία. Απηά είλαη αξθεηά δύζθνιν λα ηα μερσξίζεη 

θαλείο θαη λα ηνπο δώζεη ηελ εηδηθή αμία, ην εηδηθό βάξνο. Αλ έιεγε έλαο ηη κεηξάεη πην πνιύ ζε κηα θσηνγξαθία ζα 

έιεγα: κα γεληθά ζηελ ηέρλε κεηξάεη ην πεξηερόκελν. Τν δνπκί, ε νπζία. Εληνύηνηο, απηό ην πεξηερόκελν δελ είλαη 

ακέηνρν ή άκνηξν ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο θόξκαο. Δειαδή, αλ ε θόξκα γίλεη απιώο ξνύρν, ηόηε δελ έρεη αμία. Πξέπεη λα 

γίλεη νπζία, δειαδή θαη ε θόξκα λα είλαη ζηνηρείν ηνπ πεξηερνκέλνπ. 

Τν ζέκα είλαη ην πην απιό, απηό πνπ ιέλε νη αγγινζάμνλεο subject matter. Πνην κπνξεί λα είλαη έλα ζέκα ζηε 

θσηνγξαθία; Μόλν πεξηγξαθηθό. Όια ηα άιια ζέκαηα είλαη κε θσηνγξαθηθά, είλαη, ζα ιέγακε, έμσ από ην θάδξν ηεο 

θσηνγξαθίαο. Εθόζνλ ε θσηνγξαθία πεξηγξάθεη, ηα ζέκαηα ηεο ζα είλαη πεξηγξαθηθά. Άλζξσπνη, δώα, αληηθείκελα, 

ζπίηηα, θύζε, δέληξα, θπηά, γπκλνί άλζξσπνη, ληπκέλνη άλζξσπνη, πνξηξέηα θαη νύησ θαζεμήο. Τν ζέκα είλαη ε 

αθεηεξία. Τν ζέκα έρεη θαη κηα πνιύ κεγάιε ζεκαζία, δηόηη ην δηαιέγεη ν θσηνγξάθνο. Είλαη θάηη πνπ πξνζπαζνύζα 

λα εμεγήζσ πνιύ ζπρλά όηαλ έθαλα παιηά, πνιύ παιηά, δεθαεηία ηνπ ’80, καζήκαηα ζε παλεπηζηήκηα ή ζε ζρνιέο 

θσηνγξαθίαο, όπνπ κνπ δεηνύζαλ ζέκαηα θαη ηνπο απαληνύζα όηη ε επηινγή ηνπ ζέκαηνο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο 

δηόηη απνδεηθλύεη θαη ηελ νπζία ηνπ θάζε θσηνγξάθνπ. Άξα ην πνύ ζα ζεθώζσ ηε θσηνγξαθηθή κεραλή, ην πνην είλαη 

ην ζέκα, παίδεη ξόιν. Δελ παίδεη ξόιν ηόζν σο ζέκα, όζν ην γεγνλόο όηη ην επέιεμα θαη όηη ην ηξάβεμα έηζη. Από θεη 

θαη πέξα έλα ζέκα πεξηβάιιεηαη κία θόξκα ε νπνία ηνπ δίλεη, ηνπ εμαζθαιίδεη, ην πεξηερόκελν. Δειαδή, ε πιαζηηθή 

επέλδπζε ηνπ ζέκαηνο δεκηνπξγεί ην πεξηερόκελν. 

Τν πεξηερόκελν δελ κπνξεί λα ην νξίζεη θαλείο. Αλ δνθηκάζεη λα ην νξίζεη κε αθεγεκαηηθό ηξόπν ή κε 

ζπλαηζζεκαηηθό ηξόπν, ζηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ζα γίλεη γεινίνο. Αο πνύκε, αλ πνύκε κνλαμηά, αλ πνύκε ε αίζζεζε 

ηεο απώιεηαο, ή αλ πνύκε ην κίζνο, ή όια απηά ηα πξάγκαηα πνπ αξέζθεηαη ν θόζκνο λα ζεσξεί ζέκαηα, ζηελ νπζία 

εξκελεύνπκε κε έλαλ ρνληξνθνκκέλν θαη επηθαλεηαθό ηξόπν ην ζέκα πνπ θαλνληθά πξέπεη λα κείλεη ςπρξά 

πεξηγξαθηθό. Η ίδηα ε ηέρλε δελ έρεη ςπρή, ςπρή απνθηάεη από ην πεξηερόκελν ηεο. Δελ είλαη ν επαίζζεηνο άλζξσπνο 

ν νπνίνο βάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ κέζα ζην έξγν ηέρλεο. Τν έξγν ηέρλεο θνξηηζκέλν από ηελ επαηζζεζία ηνπ 

θαιιηηέρλε απνθηάεη ηε δηθή ηνπ επαηζζεζία θαη πξνθαιεί ηε δηθή ηνπ ζπγθίλεζε. Σην ζεκείν απηό πξέπεη λα ηνλίζσ ηε 

δηαθνξά ζπλαηζζήκαηνο θαη ζπγθίλεζεο. Τν ζπλαίζζεκα είλαη θάηη πνιύ ρεηξνπηαζηό, θαζεκεξηλό, θαηαλνεηό, 

αλζξώπηλν, αιιά δελ έρεη ζρέζε κε ηελ ηέρλε. Η ζπγθίλεζε ζηελ ηέρλε είλαη θάηη πνπ πξνθαιείηαη θαη κε ην 

ζπλαίζζεκα, αιιά κε έλαλ πνιύ πην ζύλζεην ηξόπν. 

Επαλέξρνκαη ζην ζέκα. Επεηδή αθξηβώο ν θόζκνο δπζθνιεύεηαη λα πξνζεγγίζεη ηελ ηέρλε, θαη είλαη πάξα 

πνιύ ινγηθό, λα κελ μερλάκε ην εμήο: δελ είλαη όινη ππνρξεσκέλνη λα αγαπάλε ηελ ηέρλε. Είλαη θαζηζκόο λα ζεσξείο 

όηη ε ηέρλε είλαη βαζηθό ζηνηρείν κηαο αλζξώπηλεο δσήο. Γηα κεξηθνύο είλαη, γηα άιινπο δελ είλαη. Να ην θάλσ πην πεδό: 

θαη ν αζιεηηζκόο ην ίδην. Δελ είλαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο δσήο ηνπ αλζξώπνπ. Εάλ όκσο ην ζέιεη, γηα ηνλ άλζξσπν 

πνπ ζέιεη ηελ ηέρλε, απνθηάεη κηα ζεκαζία πνπ γηα ηνλ ππόινηπν θόζκν είλαη παξάινγε. Δπζαλάινγε κε ηελ αμία ησλ 

άιισλ πξαγκάησλ. Πηζηεύσ όηη πξέπεη λα ζεβόκαζηε ηηο πξνηεξαηόηεηεο, νη πξνηεξαηόηεηεο είλαη πξώηα πξαθηηθέο 

θαη βηνηηθέο θαη κεηά είλαη θηινζνθηθέο θαη θαιιηηερληθέο θαη νύησ θαζεμήο. Ο πνιύο ν θόζκνο ινηπόλ, κπιεγκέλνο κε 

ην ηη είλαη ηέρλε θαη ηη δελ είλαη, όηαλ ε ηέρλε εθ πξννηκίνπ είλαη αθαηξεηηθή, όπσο είλαη ζηε κνπζηθή, ην πνιύ πνπ 

κπνξεί λα ζνπ πεη είλαη: εγώ δελ μέξσ κνπζηθή, εγώ αθνύσ κόλν ηξαγνύδηα, δελ κπνξώ λα θαηαιάβσ αλ απηό είλαη 

σξαίν ή όρη. Σηελ θαιύηεξε πεξίπησζε ζα ην πεη απηό θαη γηα ηελ δσγξαθηθή. Δύζθνια ζα ην νκνινγήζεη γηα ηε 

θσηνγξαθία, δηόηη βιέπεη ην ζέκα. Άξα δελ κπνξεί λα αξλεζεί όηη αθνύ βιέπεη θαηαιαβαίλεη. Ελώ απηό ζα έπξεπε λα 

παξαδερηεί. Επνκέλσο, εθεί ππεηζέξρεηαη κία κνληέξλα θαηάθηεζε πνπ είλαη ε δηαθήκηζε, πνπ ιέεη έρσ έλα concept. 

Φξεζηκνπνηώ ηε ιέμε ζηα αγγιηθά δηόηη απηή έρεη επηθξαηήζεη θαη ιόγσ δηαθήκηζεο. Τν concept είλαη κία έλλνηα, απηό 

καο έδσζε ηε ιεγόκελε ελλνηνινγηθή ηέρλε. Δειαδή, όπσο ε δηαθήκηζε μεθηλάεη κε έλα concept, π.ρ. ην ιάδη καο είλαη 

αγλό, πώο ζα ην νλνκάζνπκε; Θα ην νλνκάζνπκε ρσξάθη, ή ζα ην νλνκάζνπκε ειηά, ή ζα ην νλνκάζνπκε Μεζζελία. 

Από θεη θαη πέξα ηη δηαθήκηζε ζα θάλνπκε; Μία δηαθήκηζε ε νπνία ζα δείρλεη θαη ζα θαηαιήγεη ζην γεγνλόο όηη έρνπκε 

αγλό παξζέλν ρσξηάηηθν ιάδη. Έρνπκε ινηπόλ ην concept θαη μέξνπκε όηη πξέπεη λα θαηαιήμνπκε κε ηε θσηνγξαθηθή 

καο δνπιεηά ζηε δηαθήκηζε θαη ζηα θείκελα κε απηό ην concept. Άξα μεθηλάκε από θάπνπ, θαηαιήγνπκε ζε απηά πνπ 

βάιακε ζαλ ζηόρν. Απηό ην θαηαιαβαίλεη ν ζεαηήο θαη όια είλαη θαιά. Απηή ηε ινγηθή πηνζέηεζε θαη ε ζύγρξνλε ηέρλε 

ζηε κεγάιε ηεο πιεηνςεθία, καδί κε κία άιιε δηαθεκηζηηθή ινγηθή, ηεο πξσηνηππίαο. Απηό έγηλε. Αθάθηε ηα καθαξόληα 
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λα είλαη Μίζθν. Concept νη θαιόγεξνη μέξνπλ λα ηξώλε, πξέπεη λα βξνύκε έλα άιιν concept θαηλνύξγην πνπ λα κελ 

έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δνπιέςνπκε ην δηθό καο πξντόλ κε πξσηνηππία (ε νπνία ζρεδόλ πνηέ δελ είλαη 

πξσηόηππε, απιώο είλαη κηα παξαιιαγή κηαο άιιεο πξνεγνύκελεο πξσηνηππίαο), θαη δεύηεξνλ κε έλα concept 

θαηαλνεηό πνπ λα θαηαιήγεη εθεί. 

Τν ζέκα είλαη ε αθεηεξία. Δελ ππάξρεη θαιιηηέρλεο δελ ππάξρεη θσηνγξάθνο πνπ λα κελ έρεη έλα ζέκα, πνπ 

λα κελ μεθηλάεη από θάπνπ. Σεθώλεη ηε κεραλή ηνπ ζε θάηη ηνπ ππαξθηνύ θόζκνπ, ηνπ πιηθνύ θόζκνπ. Ο conceptual, 

ν ελλνηνινγηθόο θαιιηηέρλεο, ζπιιακβάλεη ην concept. Εηθνλνγξαθεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ην concept θαη θαηαιήγεη 

ζην concept. Καη ηηο πην πνιιέο θνξέο ην γξάθεη, γη' απηό θαη κε κεγάιεο ιεδάληεο (πνπ γίλνληαη όιν θαη κεγαιύηεξεο) 

πξνζπαζνύλ λα θεξδίζνπλ ηελ θαηαλόεζε ηνπ ζεαηή αλαιύνληαο όρη ην έξγν αιιά ην concept. Γη' απηό θαη δειώλσ 

αληίπαινο ηνπ concept, ηνπιάρηζηνλ θαηαξρήλ. Αο αθήζνπκε ηελ εμαίξεζε πάληνηε λα ππάξρεη. Απηή είλαη θαη ε 

βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζην ζέκα θαη ζην concept. Τώξα ην ζέκα. Πώο ην δηαιέγσ; Μα θπζηθά ην δηαιέγεη ν θαζέλαο 

κε ηνλ δηθό ηνπ ηξόπν. Πνηνο είλαη ν δηθόο ηνπ ηξόπνο; Πνιινί. Αλάινγα κε ηνλ άλζξσπν. Αο πνύκε θάπνηνο δελ 

κπνξεί λα δνπιέςεη ρσξίο νξγάλσζε ηεο δνπιεηάο ηνπ, ρσξίο πξνθαζνξηζκέλν ζέκα, ρσξίο ζρέδην εξγαζίαο, είλαη 

ζέκα ραξαθηήξνο. Υπάξρνπλ άιινη πνπ είλαη πην ρύκα, νη νπνίνη αθήλνληαη ζηε ξνή ηεο δσήο, αθήλνπλ ην ζέκα λα 

ηνπο θαηαθπξηεύζεη. Υπάξρνπλ άιινη νη νπνίνη δεκηνπξγνύλ έλα ζπλερέο εκεξνιόγην νπηηθήο πνίεζεο ηεο δσήο ηνπο. 

Τν ζέκα ηνπο είλαη ε δσή ηνπο. Υπάξρνπλ άιινη νη νπνίνη αθήλνληαη ζηελ ηύρε λα ηνπο πξνηείλεη θάπνηνο έλα ζέκα, 

πνπ είλαη ρξήζηκν. Έλαο δάζθαινο, έλα ζεκηλάξην, κηα παξάθιεζε θίινπ, είλαη αθνξκέο όια απηά. Όρη όκσο θαη 

ζηόρνο. Η δηαθνξά αλάκεζα ζην ζέκα ζηόρν θαη ζην ζέκα αθεηεξία είλαη ην concept. 

Όινη ιέλε, θαη ν Picasso ην έρεη πεη θαιύηεξα από όινπο, όινη μεθηλάκε από έλα ζέκα αιιά δελ μέξνπκε πνύ 

ζα θαηαιήμνπκε. Καη απηό είλαη ην ελδηαθέξνλ. Έλαο πνπ θάλεη δηαθήκηζε δελ κπνξεί λα κελ μέξεη πνύ ζα θαηαιήμεη, 

ζα είλαη παξάθξσλ. Επνκέλσο, ζέκα, concept, δηάθξηζε, πεξηερόκελν θαη θόξκα. 

Τώξα, ε θόξκα είλαη ην πξώην πνπ θαηαιαβαίλεη ν θσηνγξάθνο όηαλ θύγεη από εθείλν ην εθπιεθηηθό ζέκα 

απ’ ην νπνίν μεθηλάλε όινη, δειαδή ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. Ξεθηλάλε όινη κε ελζνπζηαζκό, ζεθώλνπλ ηε κεραλή ζε 

αγαπεηά πξόζσπα, ζε νηθεία κέξε, ζε πξνζθηιή ζπίηηα θαη μαθληθά ηα εγθαηαιείπνπλ απηά θαη πάλε ζε ζέκαηα πνπ 

δελ είλαη νηθεία αιιά είλαη δήζελ επγελή. Ωξαία κέξε, παξάμελα ζηηγκηόηππα θαη νύησ θαζεμήο. Καη ζην ζεκείν απηό 

αηζζάλνληαη όηη γηα λα πξνζδώζνπλ ελδηαθέξνλ ζηε θσηνγξαθία (ην ελδηαθέξνλ πνπ ράζεθε από ηε ζηηγκή πνπ δελ 

αζρνινύληαη κε έλα ζέκα πξνζθηιέο ζε απηνύο) πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ κε ππεξβνιηθή θόξκα. Απηό ζπκβαίλεη 

αθόκα θαη ζε επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη επαλαιακβάλνπλ ηα ζέκαηα πνπ έρνπλ δνπιέςεη άιινη θσηνγξάθνη, απιώο 

θάλνπλ ζπλερώο θαη πην δξακαηηθή ηε θόξκα γηα λα πξνζδώζνπλ ελδηαθέξνλ. Απηή ε θόξκα δελ έρεη ελδηαθέξνλ. 

Μηα θόξκα πνπ θξαπγάδεη δελ έρεη ελδηαθέξνλ. Η θόξκα πξέπεη λα παληξεπηεί κε ην πεξηερόκελν. Τν θάζε 

πεξηερόκελν δεηάεη ηε θόξκα ηνπ. Δελ κπνξείο λα θσηνγξαθίζεηο έλαλ άλζξσπν πνπ πεζαίλεη ηεο πείλαο (θαηαξρήλ 

δε βιέπσ γηαηί λα θσηνγξαθίζεηο έλαλ άλζξσπν πνπ πεζάλεη ηεο πείλαο, αληί λα ηνπ δώζεηο έλα θνκκάηη ςσκί, ελ 

πάζε πεξηπηώζεη), αιιά δελ κπνξεί όηαλ ην ζέκα είλαη ηέηνηνπ βάξνπο, εζύ λα παο λα θάλεηο κία ππεξβνιηθά ρηππεηή 

θνξκαιηζηηθή πξνζέγγηζε. Είλαη αλαθόινπζν. Όρη εζηθά ηόζν, όζν αηζζεηηθά. Άξα εθεί βιέπνπκε έλα ζεκείν 

πξνζέγγηζεο ηεο εζηθήο θαη ηεο αηζζεηηθήο. 

Πξέπεη ινηπόλ ε θόξκα, ε κνξθή ηεο θσηνγξαθίαο, ε ζύλζεζε ηεο θσηνγξαθίαο, λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν 

πεξηερόκελν, είλαη ζηνηρείν ηεο λέαο πξαγκαηηθόηεηαο, ηνπ λένπ γεγνλόηνο. Επζύλε ηνπ θσηνγξάθνπ είλαη πώο ζα 

επηιέμεη ην ζέκα ηνπ αλάινγα κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπ θαη, θπζηθά, επζύλε ηνπ είλαη πώο ζα επηιέμεη ηα εξγαιεία κε ηα 

νπνία ζα επεξεάζεη ην ζέκα ηνπ. 

Πξνηνύ πξνρσξήζνπκε παξαπέξα ζηα πξάγκαηα απηά, πνπ αθνύγνληαη πξαθηηθά αιιά είλαη πάξα πνιύ 

νπζηαζηηθά, λα ζθεθηόκαζηε πάληνηε όηη έρνπκε έλα νξζνγώλην κέζα ζηηο ηέζζεξηο πιεπξέο ηνπ νπνίνπ πξέπεη λα 

εληάμνπκε ην ζέκα, ηε θόξκα, θαη λα βγάινπκε ην δνπκί ηνπ πεξηερόκελνπ. Άξα, νηηδήπνηε πεξηιακβάλεηαη κέζα ζ’ 

απηό ην νξζνγώλην είλαη ίζεο ζεκαζίαο. Δελ έρσ ινηπόλ έλα ζέκα εμσηεξηθό ην νπνίν δνπιεύσ γηα λα βγεη θάηη άιιν. 

Τν ζέκα κνπ είλαη απηό ηνύην ην νξζνγώλην. Καη επεηδή εγώ είκαη απηόο πνπ δηαιέγσ ηη ζα κπεη κέζα, εγώ δεκηνπξγώ 

ηε θόξκα αλάινγα κε ηνλ θαθό πνπ δηαιέγσ, κε ηε γσλία ιήςεσο θαη νύησ θαζεμήο, εγώ θηηάρλσ έλα λέν γεγνλόο 

πνπ είλαη απηό πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο ηηο ηέζζεξηο γσλίεο. 


