Ο Δεκάλογος της Ιδανικής Φωτογραφίας
Από ηνλ Πλάτωνα Ριβέλλη
Μειεηώληαο ηόζα ρξόληα ηε δνπιεηά ησλ κεγάισλ θσηνγξάθσλ κε ζηόρν είηε ηε δηδαζθαιία ηνπ έξγνπ
ηνπο είηε ηελ απόιαπζή ηνπ, δηέθξηλα κεξηθά θνηλά ζεκεία πνπ, κε θάπνην ηξόπν θαη ζε θάπνην πνζνζηό,
ζπλαληώληαη ζε κηαλ ηδαληθή θσηνγξαθία.
πσο θάζε πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο θαη ησλ έξγσλ ηεο, έηζη θη απηή πνπ απνπεηξώκαη κ’ απηό ην
ζεκείσκα, θηλείηαη ζε πεξηνρέο απιώο ςειαθήζηκεο θαη όρη ζπγθεθξηκέλεο. Η πξνζέγγηζε άιισζηε δελ
εγγπάηαη ηελ θαηάθηεζε, θάηη κάιηζηα πνπ θαλέλαο δελ εύρεηαη, αθνύ κηα, επηπρώο αδύλαηε, πιήξεο
θαηαλόεζε ηεο ηέρλεο ζα απέθιεηε ηε δηάζηαζε ηνπ κπζηεξίνπ πνπ δηθαηώλεη ηελ παξνπζία ηεο.
Αο κελ επηρεηξήζεη επνκέλσο ν επηκειήο αλαγλώζηεο λα εθαξκόζεη ηνλ δεθάινγν ησλ θνηλώλ ζεκείσλ,
πνπ αθνινπζεί, ζε θάζε θσηνγξαθία, ζα λα επξόθεηην γηα έλαλ θώδηθα απνθξππηνγξάθεζεο. Άιισζηε
ην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζεκαληηθνύ έξγνπ ζα είλαη λα ηνπ γιηζηξάεη πάληα κέζα από ηα δάρηπια, γηα λα
ζπλερίζεη λα ππάξρεη πέξα από θάζε απόπεηξα απζεληηθήο εξκελείαο ηνπ.
Ούηε όκσο ν επζπλείδεηνο ή θηιόδνμνο θσηνγξάθνο έρεη λόεκα λα πξνζπαζήζεη λα πξνϋπνβάιεη ηηο
θσηνγξαθίεο ηνπο ζηηο πξνδηαγξαθέο απηέο. Αξθεί κόλνλ λα είλαη ζε ζέζε λα ηηο δηαθξίλεη, όηαλ απηέο
θαη’ επηπρή ζπγθπξία παξνπζηαζηνύλ ζην έξγν ηνπ.
Εμ άιινπ όια όζα κπνξεί λα ιέγνληαη γηα κηα θσηνγξαθία, ππνθιίλνληαη θαη ππνρσξνύλ δηαθξηηηθά,
κπξνζηά ζε δύν θνξπθαίεο ζηηγκέο. Σ’ απηήλ πνπ ν θσηνγξάθνο απνθαζίδεη λα παηήζεη ην θνπκπί, θαη
ζ’ απηήλ πνπ ε θσηνγξαθία ηνπ ζα επηθνηλσλήζεη γηα πξώηε θνξά κε ην κάηη ελόο θαιιηεξγεκέλνπ θαη
επαίζζεηνπ δέθηε. Γηαηί κόλνλ έηζη γελληέηαη έλαο λένο θόζκνο θαη βξίζθνληαη ςπρέο λα ηνλ θαηνηθήζνπλ.
Ο κόλνο ηξόπνο ελ ηέιεη γηα ηνλ θσηνγξάθν λα πεηύρεη ηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ ηνπ είλαη λα ζπλερίζεη
εξγαδόκελνο, πνιιαπιαζηάδνληαο ηα ίρλε ηνπ θσηνγξαθεκέλνπ θόζκνπ ηεο ζπιινγήο ηνπ, θαη γηα ηνλ
ζεαηή λα αλαδεηά κε δίςα θάζε ηέηνην απνηύπσκα.
ΑΠΟΛΤΣΗ ΠΡΟΣΑΗ
Μηα θσηνγξαθία πξέπεη λα πξνθαιεί ηνλ ζεβαζκό. ρη κε ηελ πνηόηεηά ηεο, νύηε κε ηελ ύπνπηε ζπρλά
πξνζπάζεηά ηεο λα γνεηεύζεη. Αιιά κε ηελ παξνπζία ηεο, πνπ πξέπεη λα απνηειεί κηαλ απόιπηε θαη
πεηζηηθή πξόηαζε. Να κελ επηηξέπεη δειαδή ζηνλ ζεαηή λα ακθηζβεηεί ηελ εηιηθξίλεηα ησλ πξνζέζεώλ
ηεο, λα κελ απνθαιύπηεη έλαλ θσηνγξάθν πνπ ακθηβάιιεη, λα κελ αθήλεη πεξηζώξηα ώζηε λα ηίζεηαη
ππό αίξεζηλ ν ρξόλνο θαη ν ρώξνο ηεο. Τόηε ν ζεαηήο αθόκα θη αλ ην απνηέιεζκα δελ έρεη ζπκβάιεη ζηελ
απνγείσζή ηνπ, ζα ππνθιηζεί κε ζεβαζκό κπξνζηά ζε κηαλ έληηκε θαη δπλακηθή παξνπζία, πνπ μέξεη λα
εθθξάδεη κηα θαηάθαζε. Η θαηαλόεζε ηεο ζεκαζία ηνπ ρξόλνπ θαη ηνπ ρώξνπ ζηελ θσηνγξαθία είλαη
ζεκαληηθή γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο θαηαζηξνθηθήο θσηνγξαθηθήο ακθηβνιίαο. Άιισζηε θη απηή, όπσο θαη
θάζε άιιε παξαηήξεζε, εθαξκόδεηαη (πηζαλόλ κε κηθξέο αιιαγέο) ζε θάζε ηέρλε. Έηζη ε πηλειηά πάλσ
ζηνλ δσγξαθηθό πίλαθα πξέπεη λα θάλεη δσληαλή ηελ απόθαζή ηνπ δσγξάθνπ λα αθήζεη ην ίρλνο ηνπ ή
ε μαθληθή είζνδνο ησλ πλεπζηώλ λα κελ αθήλεη εξσηεκαηηθά ζηνλ αθξναηή γηα ην αλ έγηλε ζηε ζσζηή
ζηηγκή. Ο ζεαηήο πξέπεη ελ ηέιεη, λα ηαπηίδεηαη κε ηνλ θσηνγξάθν, θαη λα παηάεη ην θνπκπί καδί ηνπ
ιέγνληαο «ήκνπλ θη εγώ εθεί».
ΜΕΣΑΛΛΑΞΗ ΑΞΙΩΝ
Τίπνηε από ηνλ θόζκν ησλ αηζζήζεσλ δελ κεηαθέξεηαη απηνύζην ζηνλ θόζκν ηεο θσηνγξαθίαο. Ήδε, θαη
κόλνλ από ηε ζηηγκή πνπ πεξηθιείνπκε θάηη αλαγλσξίζηκν κε ηέζζεξηο πιεπξέο θαη ην ζηεξνύκε από ηνλ
γεηηνληθό ηνπ θόζκν, θάηη αιιάδεη. Εθείλν όκσο πνπ έρεη ζεκαζία είλαη πσο ό,ηη έρνπκε ζπλεζίζεη λα
βιέπνπκε ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ό,ηη αλαγλσξίδνπκε κε έλαλ νξηζκέλν ηξόπν θαη ηνπ απνδίδνπκε κηα
ζπγθεθξηκέλε ζέζε ηελ ηεξαξρία ησλ νπηηθώλ καο αμηώλ, ζε κηα θσηνγξαθία απνθηά άιιε δηάζηαζε θαη,
θπξίσο αλεβαίλεη ζηελ θιίκαθα ησλ αμηώλ. Μηα ζθηά, κηα επηγξαθή, κηα πηπρή ηνπ πθάζκαηνο, κηα θιίζε
ηνπ ζώκαηνο, έλα θσηηζκέλν παξάζπξν θαη θάζε ηη άιιν πνπ ζην ζύλνιν ηεο αλ δσή εηθόλαο θαηέρεη
κηαλ αζήκαληε ζέζε, ζε κηα θσηνγξαθία, απνκνλσκέλν από όια ηα άιια πνπ έηξεραλ καδί ηνπ ζηε
δσή, μεθνκκέλν από ηε ρξνληθή δηάξθεηα, απνθηά άιιε ιεηηνπξγία θαη αλαβαζκίδεηαη ζε θάηη πνπ
θαζνξηζηηθά επεξεάδεη πιένλ ηε δσή ηεο εηθόλαο, κε έλαλ ηξόπν πνπ δελ ηζρύεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Ο

θσηνγξάθνο αιηεύεη ιεπηνκέξεηεο θαη ηηο μαλαπξνζθέξεη κεηαιιαγκέλεο. Γη απηό θαη ν ζεαηήο
αλαγλσξίδεη πσο ην γλώξηκν πνπ αληηθξίδεη είλαη ηαπηόρξνλα κνλαδηθό.
ΣΟ ΜΑΤΡΟ ΚΑΙ ΣΟ ΑΠΡΟ
Οη επί κέξνπο πιεξνθνξίεο πνπ δίλεη κηα θσηνγξαθηθή εηθόλα κπνξεί λα είλαη πνηθίιεο θαη λα αθνξνύλ
από δηαθνξεηηθέο πιεπξέο πνιινύο αλζξώπνπο. Καιιηηερληθά όκσο ε κόλε πιεξνθνξία πνπ ελδηαθέξεη
είλαη νιόθιεξε ε εηθόλα θαη κόλνλ απηή. Γηα ηνλ ιόγν απηόλ όκσο, όηη πεξηθιείεηαη ζην πιαίζην ηεο
θσηνγξαθηθήο εηθόλαο, αθόκα θαη απηό πνπ δελ θέξεη θαλέλα αλαγλσξίζηκν ζηνηρείν, θακηά
ζπγθεθξηκέλε πιεξνθνξία, δειαδή ην απόιπην καύξν ή άζπξν, έρνπλ ηελ ίδηα ζεκαζία κε νπνηνδήπνηε
άιιν ρηιηνζηό ηεο εηθόλαο. Ο θσηνγξάθνο κηιάεη θαη κε απηά. πσο ν ζπλζέηεο κε ηηο παύζεηο θαη ν
πνηεηήο κε ην θελό. Η ρξήζε ησλ πεξηνρώλ απηώλ, πνπ δελ έρνπλ πιεξνθνξίεο, θέξεη ηελ ίδηα βαξύηεηα
θαη εθθξάδεη ιεηηνπξγηθόηεηα θαη αμίεο ζηνλ ίδην βαζκό, κε έλα θνκκάηη ηνπ θάδξνπ πνπ πεξηγξάθεη. Η
αθαίξεζε ή κεηαθίλεζε ησλ θελώλ απηώλ ρώξσλ ζα αθξσηεξίαδε ηελ εηθόλα κεηαβάιινληαο θαη ην
βάξνο θάζε άιιεο θαλεξήο πιεξνθνξίαο. Τα καύξα θαη ηα άζπξα είλαη ην κεδέλ ηεο εηθόλαο. Χσξίο
απηόλνκε αξηζκεηηθή παξνπζία, θάλεη ηνπο αξηζκνύο λα ππάξρνπλ.
ΑΝΣΙΘΕΕΙ
Τν κνλνζήκαλην πεξηερόκελν κηαο θσηνγξαθηθήο εηθόλαο, όζν ζεκαληηθό θαη αλ είλαη, δελ κπνξεί λα
γελλήζεη εληάζεηο θαη λα θηλήζεη ηελ πεξηέξγεηα. Ο θαιιηηέρλεο είλαη ηόζν πην ηθαλόο όζν πην ζύλζεην θαη
αληηθαηηθό κπνξεί λα θάλεη ην έξγν ηνπ. Έηζη ώζηε ηελ ώξα πνπ ν ζεαηήο επηρεηξεί λα δώζεη ζην έξγν
κηα θαηεύζπλζε θαη κίαλ εξκελεία, ηελ ίδηα ζηηγκή ε άπνςε απηή λα αλαηξείηαη από ην ίδην ην έξγν. Να
ππάξρνπλ δειαδή αιιεινπιεθόκελεο αλαγλώζεηο. Μηα θσηνγξαθία λα θηλείηαη πξνο ηελ αθήγεζε, ελώ
ε ζύλζεζή ηεο λα θηλείηαη πξνο ηελ αθήγεζε, ελώ ε ζύλζεζε ηεο λα ηελ ηξαβάεη πξνο ηνλ αηζζεηηζκό.
Τν ζθιεξό ρηνύκνξ κηαο εηθόλαο λα ηζνξξνπεί κε ηηο θακππιόηεηεο ηεο θόξκαο. Πξόθεηηαη γηα έλα
εθθξεκέο πνπ όζν πην αθξαία είλαη ε θίλεζε ηνπ πξνο κηα κεξηά, ηόζν πην δπλακηθή ε επηζηξνθή ηνπ
ζηελ άιιε. Τειηθά ην παηρλίδη ησλ αληηζέζεσλ θαηαιήγεη ζε παηρλίδη ηζνξξνπηώλ. Η έζραηε απιόηεηα ζα
θξύβεη ηελ ππέξκεηξε πνιππινθόηεηα. Καη ην αληίζεην.
ΚΤΡΙΑΡΥΟ ΣΟΙΥΕΙΟ
Κάζε θσηνγξαθία θαιύπηεη έλαλ πνιύ κηθξό ρώξν. Είλαη έλαο θόζκνο ζε κηληαηνύξα. Η δσή ζε έλα
ζύλζεκα. Καη δελ κπνξεί λα αληέμεη πεξηζζόηεξα. ηαλ πεξηκέλνπκε από απηήλ πνιιά, καο θξύβεη θαη
ηα ιίγα. Η άγνπξε θιπαξία πνιιώλ λέσλ δεκηνπξγώλ πνπ επηζπκνύλ ζε θάζε θσηνγξαθία λα
πεξηιάβνπλ όζα μέξνπλ ή θαληάδνληαη, βαξαίλεη απνπληθηηθά ην έξγν, δεκηνπξγεί ζύγρπζε, νπηηθό θαη
λνεηηθό ζόξπβν. Θπκίδεη ηνπο αξρηηέθηνλεο πνπ πξνζζέηνπλ αξαβνπξγήκαηα από ηελ θηιαπηία ηνπο λα
απνδείμνπλ πσο κπνξνύλ, ή ηνπο ζπγγξαθείο πνπ γξάθνπλ ην πξώην ηνπο βηβιίν ζα λα ήηαλ θαη ην
ηειεπηαίν. Η θάζε εηθόλα πξέπεη λα έρεη έλαλ ξπζκό, κηαλ αλαπλνή, θαη λα πείζεη όηη απνκόλσζε
επηγξακκαηηθά θάηη. Αιιηώο πνηνο ζάηαλ ν ιόγνο λα ζηακαηήζεη ν ρξόλνο θαη λα πεξηνξηζηεί ν ρώξνο;
έηζη, ζε θάζε θαιή θσηνγξαθία έλα είλαη ην θπξίαξρν ζηνηρείν, ην ηδηνθπέο εύξεκα, πνπ ζεθώλεη ην
βάξνο ηεο, πιαηζησκέλν βέβαηα από ηηο ππνβνεζεηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Πξόθεηηαη γηα ηε καγηθή ζηηγκή ηελ
ραξηζκαηηθή πξνζζήθε, γηα εθείλν ην ειάρηζην πνπ νθείιεη ηελ παξνπζία ηνπ ζην ηαιέλην θαη ζηελ
επθπία ηνπ θαιιηηέρλε. Η απνπζία ηνπ ζα καο άθελε κε κηα, ζσζηή ίζσο αιιά ζίγνπξα όρη θαιή,
θσηνγξαθία.
ΟΙ ΣΕΕΡΙ ΠΛΕΤΡΕ
Η θσηνγξαθία γελληέηαη από ην ζώκα ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Είλαη κηα επηινγή πνπ ζηεξίδεηαη ζηνλ
απνθιεηζκό. Ο θσηνγξάθνο δεκηνπξγεί απνθιείνληαο ζηνηρεία ηνπ θόζκνπ πνπ δελ επηζπκεί λα
ζπκπεξηιάβεη ζην θάδξν ηνπ. Οη ηέζζεξηο πιεπξέο ιεηηνπξγνύλ ζαλ καραίξη, ζαλ ιαηκεηόκνο. Είλαη
ινηπόλ απνθαζηζηηθήο ζεκαζίαο όξηα, αθνύ απηά ζα αηρκαισηίζνπλ εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ θόζκνπ, θαη
κόλνλ απηά, πνπ ν θσηνγξάθνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πιάζεη ην δηθό ηνπ ζύκπαλ. Με ηελ πξάμε
όκσο απηή απνθηνύλ εμίζνπ θνξπθαία ζεκαζία θαη όζα αληηθείκελα απνθιείνληαη. Αθνύ ζε κηα ηέηνηα
ζεώξεζε ε πξάμε δελ είλαη παξά ε άιιε όςε ηεο παξάιεηςεο. Δελ είλαη ππεξβνιή λα ηζρπξηζηνύκε όηη
ηε θσηνγξαθία ηελ θηηάρλνπλ όζα δελ πεξηιακβάλνληαη ζην θάδξν, κηα θαη ε απνπζία ηνπο πξνζδίδεη
ηελ ηδηαίηεξε, ζπρλά κπζηεξηώδε ζεκαζία όζσλ απέκεηλαλ. Με βάζε απηέο ηηο ζθέςεηο ε ηδαληθή
θσηνγξαθία είλαη απηή ηεο νπνίαο νη ηέζζεξηο πιεπξέο θαζνξίδνπλ κε απόιπηε απζηεξόηεηα απηά πνπ
πεξηνξίδνπλ ζην θάδξν θαη ππνγξακκίδνπλ ηελ κεηαμύ ηνπο ζρέζε, ελώ ηαπηόρξνλα απνηεινύλ γέθπξα
θαη ζρέζε ησλ εληόο ηνπ θάδξνπ πεξηθιεηνκέλσλ, κε όζα ν ζεαηήο ππνςηάδεηαη πσο εμαθνινπζνύλ λα
θηλνύληαη γύξσ από απηό. Καη ε θσηνγξαθηθή εηθόλα απνθηά θηλεηηθόηεηα πνπ ηελ σζεί έμσ από ην
θάδξν. Τα όξηα ππνδειώλνπλ ηε ζπλέρεηα.

ΤΠΑΙΝΙΓΜΟΙ
Τα πην ζεκαληηθά πξάγκαηα δελ ιέγνληαη θαη δελ νκνινγνύληαη. Παξακέλνπλ πάληνηε κεηέσξεο θαη
αλνινθιήξσηεο πξνηάζεηο, ή ςηζπξίδνληαη ηόζν ζηγά, πνπ κόλνλ ν απόερνο αγγίδεη ηνλ δέθηε. Ίζσο γηαηί
ηα ζεκαληηθά πξάγκαηα δελ κπνξνύλ πνηέ λα γίλνπλ απνιύησο ζπγθεθξηκέλα, ίζσο γηαηί θνβόκαζηε
πσο ό,ηη εθζηνκίζνπκε ζα είλαη σρξή κεηάθξαζε ηεο πίζηεο καο, αλ όρη πξνδνζία ηεο, ίζσο γηαηί
λνηώζνπκε πσο όηαλ ηα λνήκαηα ληπζνύλε κε ιέμεηο γίλνληαη ζηάρηε. Έηζη θαη ζηε θσηνγξαθία απηό πνπ
βιέπνπκε θξύβεη, θαη ηαπηόρξνλα αθήλεη λα θαλεί, απηό πνπ απνθεύγνπκε λα δηαηππώζνπκε. Καη έηζη
δεηάκε ηε βνήζεηα θαη ζπλελνρή ηνπ ζεαηή. Κη έηζη εμαζθαιίδνπκε ηε δηάξθεηα κέζα ζηνλ ρξόλν ηνπ
πεξηερνκέλνπ. Κάζε θσηνγξαθία είλαη έλα δειθηθόο ρξεζκόο, όπνπ όια είλαη θαλεξά θαη όκσο θάηη
θξύβνπλ. ρη κε ζύκβνια, αιιά κε ππαηληγκνύο. Καη νη πξνζεγγίζεηο είλαη ηζάξηζκεο κε ηνπο εξκελεπηέο.
ΑΝΑΦΟΡΕ
Μηα θσηνγξαθία παξαπέκπεη. Σε πξάγκαηα πνπ έδεζε ν θσηνγξάθνο, ζε άιια πνπ θαληάζηεθε, αιιά
θπξίσο ζε θσηνγξάθνπο πνπ αγάπεζε. Ο ζεαηήο αλαδεηεί θαη απηόο παξόκνηεο ζπγθηλήζεηο ζε κλήκεο
ηεο δηθήο ηνπ δσήο. Κη αλ νη γλώζεηο ηνπ ην επηηξέπνπλ, ζα κπεη θαη απηόο ζην παηρλίδη ησλ
θσηνγξαθηθώλ αλαθνξώλ. Δηόηη ν δεκηνπξγόο θηλείηαη ζε δύν πεξηνρέο αλαδήηεζεο. Σ’ απηήλ πνπ έρεη
ζρέζε κε ηε δσή ηνπ θαη ηνλ θόζκν, θαη ζ’ απηήλ πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ ηέρλε πνπ ππεξεηεί. Κάζε
θσηνγξαθία είλαη κηα πξόηαζε γηα ην πώο βιέπεη ν δεκηνπξγό ηνπ ηνλ θόζκν θαη ηαπηόρξνλα γηα ην πώο
βιέπεη ηε Φσηνγξαθία. Η ζέζε ηνπ κέζα ζηε θσηνγξαθηθή ηζηνξία όζν ηαπεηλή θαη αλ είλαη απνηειεί
κέξνο ηεο πξόθιεζεο. Έηζη, ζηε θσηνγξαθία, εθηόο από όζα αγάπεζε, ή κίζεζε ζηε δσή ηνπ ν
θσηνγξάθνο, ν ζεαηήο δηαβάδεη θαη όζα ζαύκαζε ή πεξηθξόλεζε ζηε Φσηνγξαθία. Καη νη εκθαλείο ή
ππαηληθηηθέο αλαθνξέο πνπ ε ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθία επηρεηξεί ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα ζε όζα
πξνεγήζεθαλ είηε ζαλ θόξνο ηηκήο, είηε ζαλ αλάζεκα, απνηεινύλ πξόζζεηε ελέξγεηα θαη λέν
ελδηαθέξνλ, πνπ ην έξγν πξνζθέξεη ζηνλ ζεαηή.
ΣΟ ΥΕΙΛΟ ΣΟΤ ΓΚΡΕΜΟΤ
Ο θαιιηηέρλεο πξέπεη λα είλαη ξηςνθίλδπλνο. Να πεξπαηάεη ζε ηελησκέλν ζρνηλί. Σην ρείινο ηνπ
γθξεκνύ. Η ηέρλε θαη νη θίλδπλνη πνπ θξύβεη είλαη πξόθιεζε γηα δεκηνπξγία, αθξηβώο όπσο ν θόζκνο θαη
ε ηόζν ζπρλά αξλεηηθή πξαγκαηηθόηεηα απνηεινύλ αηηίεο δεκηνπξγίαο. Έλαο θσηνγξάθνο έρεη ηόζν
κεγαιύηεξεο πηζαλόηεηεο επηηπρίαο, όζν πεξηζζόηεξν εξσηνηξνπεί κε ηελ απνηπρία. Η εθ ηνπ αζθαινύο
επηηπρία νδεγεί ζε έξγα πξνβιέςηκα, άξα ηαρέσο αλαιώζηκα. Η πάιε κε ηελ απνηπρία, αλ θαηαιήμεη ζε
λίθε, ζα νδεγήζεη ζε έξγν αμίαο. Οη θίλδπλνη πξνζδηνξίδνπλ ην κέηξν ηεο επηηπρίαο. Μηα θαιή
θσηνγξαθία ππαηλίζζεηαη θαη ηελ απνηπρία ηεο. Απηήλ πνπ απέθπγε, αιιά ζηελ νπνία θηλήζεθε
αλαηξηρηαζηηθά θνληά. Άιισζηε, ε ηέρλε θξύβεη θαη πεξηέξγεηα. Γηα ηα όξηα ηεο Φσηνγξαθίαο θαη ηνπ
θσηνγξάθνπ. Κη αλ δελ παο ζηελ άθξε πώο ζα ηα αλαθαιύςεηο;
ΑΦΑΙΡΕΗ
Η αθαίξεζε είλαη ζπλώλπκε κε ηελ ηέρλε. Αλ θαη γηα πνιύ θαηξό ηαπηίζηεθε πνιύ πεξηνξηζηηθά θαη
εζθαικέλα κε ηελ κε αλαπαξάζηαζε. Ο όξνο κπνξεί λα ζπγγελέςεη κε ηελ ππέξβαζε, αθνύ θαη ε
ηειεπηαία ππεξ(δηα)βαίλεη ην εηθνληδόκελν, αθαηξώληαο ηνπ ηελ πξνθαλή ηνπ ιεηηνπξγία. Ελ ηνύηνηο
κεγαιύηεξε ζρέζε έρεη κε ηελ αθξίβεηα θαη ηε ιηηόηεηα. Κη έηζη επαλεξρόκαζηε ζηελ αξρηθή ηνπ όξνπ
έλλνηα, δειαδή ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ πεξηηηνύ. Απηό απνηειεί θαη ηελ κεγαιύηεξε πάιε ηνπ
θαιιηηέρλε, ίζσο θαη ηελ έζραηε αλαζθάιεηα. Σαλ ηνλ γιύπηε πνπ πεηάεη θνκκάηηα ηεο πέηξαο, θάλνληαο
θάζε θίλεζε νινέλα θαη πην θξίζηκε, γηα λα πιεζηάζεη θαη λα αγγίμεη ην ζεκείν, όπνπ ε επόκελε ζθπξηά
ζα θαηαζηξέςεη ην έξγν. Σηε ζεκαληηθή θσηνγξαθία δελ ππάξρεη ηίπνηε πεξηηηό, θαη δελ απνπζηάδεη
ηίπνηα ζεκαληηθό. Τόηε ε κεηακόξθσζε απνθαιύπηεηαη. Καη ε ππέξβαζε γελληέηαη κέζα από ηελ
αθαίξεζε.

