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The art of seeing  #01  
Η προςέγγιςη του Terry Barrett για την φωτογραφική κριτική – Μέροσ 1 

του Γεράςιμου Λοφντηθ 

 

Ο φωτογράφοσ, επιμελθτισ και κριτικόσ φωτογραφίασ John Szarkowski είχε πει το 

1976 ότι υπάρχουν περιςςότερεσ φωτογραφίεσ από ότι τοφβλα, και κάκε μια από 

αυτζσ είναι μοναδικι. Σιμερα, πολφ περιςςότερο από τότε, το να δικαιολογιςουμε 

και να εξθγιςουμε τον αρικμό και τθ χριςθ όλων αυτϊν των φωτογραφιϊν δεν είναι 

εφκολθ υπόκεςθ. Αν ακόμα περιςςότερο κζλουμε να κατανοιςουμε τθ φωτογραφία 

βακφτερα και να μεταφράςουμε τα ςυναιςκιματα και τισ ςκζψεισ μασ ςε λζξεισ τότε 

προφανϊσ χρειάηεται να ειςζλκουμε ςε μια κάποιου είδουσ κριτικι διαδικαςία. Η 

κριτικι αυτι αποτελεί ςτθ βάςθ τθσ μια προςπάκεια βακφτερθσ κατανόθςθσ ενόσ 

ζργου τζχνθσ και χρθςιμοποιεί για το λόγο αυτό ςυγκεκριμζνα μεκοδολογικά 

εργαλεία. Ρροφανϊσ υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τρόποι που μπορεί να 

προςεγγίςει κανείσ ζνα φωτογραφικό ζργο. Ραρόλα αυτά υπάρχουν οριςμζνεσ 

γενικζσ αρχζσ ςτθν κριτικι προςζγγιςθ τθσ τζχνθσ και ςε ζνα πρωταρχικό και 

πικανότατα πιο απλοϊκό επίπεδο κα προςπακοφμε να τισ αγγίξουμε με το παρόν 

άρκρο. Για λόγουσ λοιπόν, ςυνοχισ και ξεκάκαρθσ δόμθςθσ μια τζτοιασ ςυηιτθςθσ 

κα ςκιαγραφιςουμε ςυνοπτικά τθν πορεία εργαςίασ που μπορεί να ακολουκιςει 

κανείσ για να διατυπϊςει μια κριτικι ανάλυςθ ςε ζνα ζργο τζχνθσ, και εν 

προκειμζνω ςε μια φωτογραφία, ςφμφωνα με όςα περιγράφει ο Terry Barrett* ςτο 

βιβλίο του «Criticizing Photographs: An Introduction to Understanding Images» 

(2000).  

 

Η ζννοια τθσ κριτικισ 

 

Σφμφωνα λοιπόν με τον Barrett (2000)  

 

“…Η κριτικι είναι μια χριςθ τθσ γλϊςςασ (κατάλλθλων λζξεων) για τθν υποβοικθςθ 

και τον εμπλουτιςμό τθσ κατανόθςθσ τθσ τζχνθσ (ι για τθν αφξθςθ τθσ κατανόθςθσ 

και τθσ εκτίμθςθσ τθσ τζχνθσ). Είναι ζνασ ςυνδυαςμόσ ςκζψθσ και ςυναιςκθματικισ 

εμπλοκισ...» 

  

Υπό αυτό το πρίςμα, θ κριτικι οδθγεί αναπόφευκτα ςε δθλϊςεισ και διαπιςτϊςεισ 

και με απλά λόγια εκφράηει τι αρζςει αλλά και τι δεν αρζςει ςε ζνα ζργο τζχνθσ. 

Ρροφανϊσ θ κριτικι διαδικαςία δεν μπορεί να είναι ουδζτερθ και αντικειμενικι 
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εφόςον εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθ οπτικι, τισ εμπειρίεσ, τισ προτιμιςεισ, τισ 

γνϊςεισ και τισ κοινωνικοπολιτικζσ απόψεισ του ατόμου που τθν αςκεί. Ραρόλα αυτά 

είναι μια πολφ χριςιμθ διαδικαςία κακϊσ θ εφρεςθ των κατάλλθλων λζξεων 

αποτελεί εργαλείο ςκζψθσ και για αυτόν που γράφει μια κριτικι αλλά και για τον 

αυτόν που τθν διαβάηει. Τελικά, ο ςτόχοσ αυτοφ που αςκεί κριτικι δεν είναι να 

διατυπϊςει απλά αρνθτικοφσ υπαινιγμοφσ για ζνα ζργο τζχνθσ (όπωσ ςυνικωσ 

νομίηουν πολλοί όταν ακοφνε τον όρο ‘κριτικι’) αλλά:  

 

«να μεταφράςει ςφνκετεσ ςκζψεισ και ςυναιςκιματα ςε λζξεισ που μποροφν να 

γίνουν κατανοθτζσ πρϊτα από τον εαυτό τουσ και φςτερα από άλλουσ» 

 

Από τα παραπάνω είναι ςαφζσ ότι το περιεχόμενο, θ γλϊςςα και το βάκοσ μιασ 

κριτικισ διαφζρουν ανάλογα με το κοινό ςτο οποίο αυτι  απευκφνεται.  

 

 

Ρεριγραφι  Ερμθνεία  Κρίςθ/Αξιολόγθςθ 

 

Η ςυνικθσ πορεία εργαςίασ μιασ κριτικισ ξεκινά με τθν περιγραφι του ζργου τζχνθσ, 

ςυνεχίηει με τθν ερμθνεία και ολοκλθρϊνεται με τθν τελικι κρίςθ ι αξιολόγθςθ. 

Βζβαια θ παραπάνω ςειρά δεν αποτελεί μοναδικι πρακτικι των κριτικϊν κακϊσ 

πολφ ςυχνά αναμιγνφουν  τθν περιγραφι, τθν ερμθνεία και τθν κρίςθ ϊςτε τα 

κείμενα τουσ να είναι πιο ελκυςτικά και λιγότερο βαρετά. Αλλά ασ δοφμε λίγο πιο 

αναλυτικά τι περιλαμβάνεται ςε κάκε ζνα από τα παραπάνω ςτάδια τθσ κριτικισ 

διαδικαςίασ. 

 

 

Ρεριγραφι του φωτογραφικοφ ζργου. 

 

Σφμφωνα με τον Barrett, θ περιγραφι είναι μια διαδικαςία ςυλλογισ δεδομζνων 

όπου ο κριτικόσ παρατθρεί και διακρίνει ςτοιχεία ςτο φωτογραφικό ζργο 

προςπακϊντασ να απαντιςει αρχικά ςε ερωτιματα  όπωσ: 

 

-Τι είναι αυτό που βλζπω; Είναι μια φωτογραφία, μια ζκκεςθ, μια ςειρά, ζνα 

θλεκτρονικό πορτφόλιο; 

-Ποιοσ είναι ο καλλιτζχνθσ; Ξζρω κάτι για αυτόν; 

-Ξζρω κάτι με βεβαιότθτα για τθν φωτογραφία που βλζπω; 

 

Φςτερα από τισ αρχικζσ αυτζσ διερευνθτικζσ ερωτιςεισ θ διαδικαςία τθσ περιγραφισ 

μπορεί να διαχωριςτεί ςε επιμζρουσ φάςεισ όπου περιγράφονται ξεχωριςτά οι 

ακόλουκεσ ζννοιεσ: 

 

Κυρίωσ θέμα / Αντικείμενο (subject matter). Στθν περιγραφι του κυρίωσ κζματοσ ο 

κριτικόσ ςυνικωσ αναγνωρίηει και κατθγοριοποιεί ανκρϊπουσ, αντικείμενα, 
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γεγονότα κλπ. Ουςιαςτικά πρϊτα ονοματίηει αυτά που βλζπει και ςτθ ςυνζχεια τουσ 

αποδίδει με προςεκτικά επιλεγμζνεσ λζξεισ ζνα πρϊτο χαρακτθριςτικό. Ρχ αν 

αναγνωρίηει ζναν άντρα ςε μια εικόνα κα μποροφςε να αναφερκεί με 

χαρακτθριςμοφσ όπωσ «μια μυςτθριϊδθσ αντρικι φιγοφρα», «μια ψθλόλιγνθ, 

αινιγματικι ςιλουζτα», «ζνασ μοναχικόσ νεαρόσ» κοκ.   
 

Φόρμα (form). Εδϊ ο Barrett αναφζρεται ςτον τρόπο που παρουςιάηεται το 

αντικείμενο τθσ φωτογραφίασ. Ρρόκειται δθλαδι για τθν επίδραςθ των 

φορμαλιςτικϊν ςτοιχείων πάνω ςτο κυρίωσ κζμα. Ξεκινϊντασ από τα βαςικά, τα 

ςτοιχεία τα οποία περιγράφονται εδϊ είναι οι γραμμζσ, τα ςχιματα, το φωσ, το 

χρϊμα, θ υφι, θ μάηα, ο χϊροσ και ο όγκοσ. Άλλα ςτοιχεία που διαδραματίηουν 

ςθμαντικό ρόλο ςτθ φόρμα μπορεί να είναι οι τονικζσ διαβακμίςεισ του μαφρου και 

του άςπρου, θ αντίκεςθ, θ οπτικι γωνία, θ απόςταςθ, τα όρια του κάδρου, το βάκοσ 

πεδίου, θ οξφτθτα, ο κόκκοσ κλπ. Ράνω ςε αυτά ο Barrett παρατθρεί ότι ο τρόποσ 

που χρθςιμοποιοφνται τα φορμαλιςτικά ςτοιχεία ορίηουν κεμελιϊδεισ αρχζσ τθσ 

ςχεδίαςθσ όπωσ θ κλίμακα, θ αναλογίεσ, θ ενότθτα και θ ςυνοχι μζςα από τθν 

ποικιλία, το ρυκμό, τθν επανάλθψθ, τθν αντιπαράκεςθ και άλλα. Ένα παράδειγμα** 

μιασ τζτοιασ περιγραφισ τθσ φόρμασ μποροφμε ενδεικτικά να δοφμε ςτο κείμενο του 

Weston Naef που ςυνοδεφει τθν παρακάτω φωτογραφία του Charles Sheeler 

τραβθγμζνθ το 1917: 

 

 
Charles Sheeler, 1917 
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«...Σε αυτιν τθν ςφνκεςθ ο Sheeler αποκρφπτει τθν πθγι του φωτόσ πίςω από τθν 

ςιδερζνια ςτόφα, τθν οποία εμφανίηει ωσ ςιλουζτα, κακϊσ ο απζναντι τοίχοσ είναι 

λουςμζνοσ με φωσ, δθμιουργϊντασ ζνα μωςαϊκό ςχθμάτων. Καμιά προςπάκεια δεν 

ζγινε για να διαφωτιςτοφν πλιρωσ οι αρχιτεκτονικζσ λεπτομζρειεσ. Οριςμζνα μζρθ 

ςυγκαλφπτονται ςτθ ςκιά ενϊ άλλα υπερεκτίκενται ςτο φωσ. Μζςα από αυτιν τθ 

χριςθ του φωτόσ, ο Sheeler αποςτράγγιξε το χϊρο από το δωμάτιο και μεταμόρφωςε 

το όλον ςε μια ανάγλυφθ (bas-relief) ςφνκεςθ.» (Naef, 1978) 

  

Μέςον (medium). Η περιγραφι εδϊ αφορά ςτο μζςο το οποίο χρθςιμοποιικθκε για 

να υλοποιθκεί το ζργο τζχνθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ φωτογραφίασ κα μποροφςαμε να 

αναφερκοφμε ςτον τφπο τθσ μθχανισ και των φακϊν, ςτθ διαδικαςία που 

ακολοφκθςε ο φωτογράφοσ, ςτο είδοσ του τυπϊματοσ, ςτο είδοσ του φιλμ και ςε 

άλλεσ τεχνικζσ πλθροφορίεσ που μπορεί να ζχουν ςθμαςία ςτθν ζκφραςθ και ςτο 

ςυνολικό αντίκτυπο του ζργου. Ραρακζτουμε ζνα παράδειγμα ςχολιαςμοφ του 

μζςου με αφορμι μια φωτογραφία του Paul Strand τραβθγμζνθ ςτθ Νζα Υόρκθ το 

1916: 

 

 
Paul Strand, 1916 

 

«Ο Paul Strand χρθςιμοποίθςε διάφορεσ ςυςκευζσ όπωσ ψεφτικουσ φακοφσ και 

ςκόπευτρα για να του επιτρζψουν να εμφανίηεται ότι εςτιάηει τθν μθχανι προσ μια 

κατεφκυνςθ ενϊ ςτθν πραγματικότθτα εςτιάηει ςε κάποια άλλθ. Με αυτόν τον τρόπο 

μποροφςε να ‘πιάςει’ τα κζματα του εξαπίνθσ, όπωσ το ζκανε και ςε αυτιν τθν 

φωτογραφία...» (Naef, 1978) 

 

Στυλ (style).  Με τον όρο ςτυλ αναφερόμαςτε ςτο χαρακτθριςτικό χειριςμό του 

φωτογραφικοφ κζματοσ και των ςτοιχείων τθσ φόρμασ. Η κριτικι εδϊ ςυνίςταται 

ςτθν περιγραφι ομοιοτιτων και διαφορϊν μεταξφ διαφορετικϊν ζργων, ρευμάτων, 
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χρονικϊν περιόδων, γεωγραφικϊν τοποκεςιϊν  κλπ. Οριςμζνεσ ερωτιςεισ που κα 

μποροφςαν να διευκολφνουν τθ διερεφνθςθ του ςτυλ είναι οι ακόλουκεσ: 

 

-Τι κζματα φωτογραφίηει ο φωτογράφοσ; 

-Πωσ χρθςιμοποιείται το φωτογραφικό μζςον; 

-Πωσ ςυμπεριφζρεται ο καλλιτζχνθσ ςτα κζματά του; 

-Υπάρχει κάποιο κοινό ςτοιχείο ςτα ζργα του; 

-Υπάρχει κάποιοσ χαρακτθριςτικόσ τρόποσ με τον οποίο τα ςτοιχείο τθσ φόρμασ 

χρθςιμοποιοφνται; 

-Μπορϊ να δϊςω ζνα όνομα ι ζνα χαρακτθριςμό ςτο ςτυλ του φωτογράφου; 

 

Ένα δείγμα μιασ τζτοιασ κριτικισ ανάγνωςθσ του ςτυλ του φωτογράφου μποροφμε 

να διαβάςουμε παρακάτω με αφορμι τθν φωτογραφία του Ansel Adams με τίτλο 

‘Winter Yosemite Valley’: 

 

 
Ansel Adams, Winter Yosemite Valley, 1933–34 

 

«...αποτελεί παράδειγμα τθσ κίνθςθσ προσ ζναν ακραίο ρεαλιςμό, που αναγορεφτθκε 

από τον  Adams και τουσ άλλουσ ιδρυτζσ τθσ ομάδασ ‘f/64’*** (για το μικρότερο 

διάφραγμα των φακϊν που αποδίδει οξφτατεσ εικόνεσ). Οι λεπτομζρειεσ ςτο χιόνι 

και οι πλοφςιεσ ςκιζσ είναι χαρακτθριςτικά ςτοιχεία του δεξιοτεχνικοφ ςτυλ τθσ 

αργυροτυπίασ *gelatin-silver printing+ του  Adams.» (Naef, 1978) 
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Για τθν ίδια φωτογραφία το Μθτροπολιτικό Μουςείο Τζχνθσ τθσ Νζασ Υόρκθσ 

αναφζρει ςτθν ιςτοςελίδα του:  

 

«...Ωσ αποτζλεςμα, αυτι, όπωσ και οι περιςςότερεσ φωτογραφίεσ του Adams, 

λειτουργεί ωσ το γραφικό ιςοδφναμο τθσ φυςικισ εμπειρίασ.» 

 

Σφγκριςη και αντιπαραβολή.  Ένα επιπλζον βιμα ςτθν περιγραφι ενόσ 

φωτογραφικοφ ζργου, και κατ’ επζκταςθ ςτθν κριτικι ανάλυςθ του, είναι θ ςφγκριςθ 

και θ αντιπαραβολι του με άλλα ζργα από τον ίδιο και από άλλουσ φωτογράφουσ ι 

ακόμα και με ζργα από άλλεσ τζχνεσ και τομείσ τθσ ανκρϊπινθσ δραςτθριότθτασ. Σε 

γενικζσ γραμμζσ θ ςφγκριςθ και θ αντιπαραβολι εςτιάηει ςτθν αναηιτθςθ και 

εφρεςθ κοινϊν ςτοιχείων και διαφορϊν από άλλα. Αντικείμενο τθσ ςφγκριςθσ μπορεί 

ςε κάκε περίπτωςθ να είναι το κυρίωσ κζμα, τα ςτοιχεία τθσ φόρμασ, το μζςον, το 

ςτυλ κλπ. Σε αυτό το πνεφμα, ςτο παρακάτω παράδειγμα διατυπϊνεται μια 

αντιπαραβολι του φωτογράφου Alvin Langdon Coburn (Φωτογραφία: The White 

Bridge – Venice, 1906) με ςφγχρονοφσ του ιμπρεςιονιςτζσ ηωγράφουσ: 

 

 
Alvin Langdon Coburn, The White Bridge – Venice, 1906 

 

«Μζχρι το 1900, νεαροί αμερικανοί ηωγράφοι όπωσ ο Winslow Homer και John Singer 

Sargent είχαν εξελίξει ζνα ιδιαίτερο είδοσ αμερικανικοφ ιμπρεςιονιςμοφ και ιταν 

φυςικό ότι και οι νζοι αμερικανοί φωτογράφοι κα ζβλεπαν αυτό το ηωγραφικό ςτυλ 

ωσ πθγι ζμπνευςθσ. Εδϊ, ςε μια ςφνκεςθ του 1906, με τίτλο ‘Η Λευκι Γζφυρα – 

Βενετία’, ο Coburn υιοκετεί ζναν τυπικά ιμπρεςιονιςτικό εικαςτικό μθχανιςμό με τον 

http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/49.55.177
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οποίο απομακρφνει το ενδιαφζρον από το φυςικό αντικείμενο, τθν γλαφυρι γζφυρα 

και τθν βαδίηουςα φιγοφρα, και το κατευκφνει ςτο παιχνίδι του φωτόσ πάνω ςτο 

νερό. Η διεργαςία με διχρωμικό κάλιο που χρθςιμοποιικθκε για τθν εκτφπωςθ ιταν 

ιδιαιτζρωσ κατάλλθλθ για το εικαςτικό αποτζλεςμα που  ο Coburn επικυμοφςε.» 

 

Πηγέσ πληροφοριών.  Ππωσ αναφζρκθκε παραπάνω, θ περιγραφι αποτελεί κατά 

κάποιον τρόπο ςυλλογι δεδομζνων για το φωτογραφικό ζργο. Υπό αυτιν τθν ζννοια, 

εκτόσ από τισ πλθροφορίεσ που προζρχονται από εςωτερικζσ πθγζσ (πχ το ίδιο το 

ζργο), είναι ςκόπιμο να εκμεταλλευτοφμε και άλλεσ πλθροφορίεσ  εξωτερικισ 

προελεφςεωσ.  Οι πλθροφορίεσ αυτζσ μποροφν να αναηθτθκοφν ςε πθγζσ όπωσ 

δελτία τφπου, ςυνεντεφξεισ και κείμενα του καλλιτζχνθ, φωτογραφικά λευκϊματα, 

κατάλογοι εκκζςεων, αλλά και ςτθν ίδια τθν ιςτορία τθσ φωτογραφίασ και των 

τεχνϊν γενικότερα. Η διερεφνθςθ εξωτερικϊν πθγϊν είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι 

ειδικά όταν αυτόσ που αςκεί κριτικι κζλει να προβεί ςε ςυγκρίςεισ και 

αντιπαραβολζσ όπωσ περιγράφθκαν πριν. Βζβαια, όπωσ ςθμειϊνει ο Barrett, θ 

βιογραφία δεν μπορεί να υποκαταςτιςει τθν κριτικι και οι περιγραφικζσ 

πλθροφορίεσ εξωτερικισ φφςεωσ που επιλζγει ζνασ κριτικόσ να ςυμπεριλάβει κα 

πρζπει είναι ςχετικζσ με τθν κριτικι, να βοθκοφν ςτθν κατανόθςθ του ζργου και να 

μθν αποπροςανατολίηουν τον αναγνϊςτθ. 

 

 
Adolph De Meyer, The afternoon of a Faun (series), 1914 

 

«…Το μοντζλο, με μια περίεργθ μάςκα ςτο πρόςωπο, αποτυπϊνεται ςε μια χορευτικι 

κίνθςθ μπροςτά από ζνα πολφ ρθχό χϊρο, που προςομοιάηει τθ ςτενι αντιςυμβατικι 

ςκθνι πάνω ςτθν οποία ο ‘Πάνασ’ *μπαλζτο+ ερμθνεφτθκε το 1912. Το τεντωμζνο 

αριςτερό χζρι και θ προκλθτικι πόηα κάνουν αυτιν τθν εικόνα ακόμα πιο 

μυςτθριϊδθ» (Naef, 1978) 

 

Από τα παραδείγματα που προθγικθκαν, ο αναγνϊςτθσ ίςωσ να ζχει ιδθ 

διαπιςτϊςει ότι θ περιγραφι δεν είναι μια ουδζτερθ και αυτόνομθ διαδικαςία. 
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Μζςα τθσ εμπεριζχει ερμθνεία και αξιολογικζσ κρίςεισ. Επ’ αυτοφ ο Barrett αναφζρει 

ότι είναι αδφνατον να περιγράφει κανείσ δίχωσ να ερμθνεφει (και το αντίςτροφο 

βεβαίωσ). Επιπρόςκετα θ διαδικαςία τθσ περιγραφισ περιλαμβάνει ςυνικωσ και 

αξιολογικζσ κρίςεισ, με ζμμεςο ι όχι τρόπο, κακϊσ αυτόσ που τθν αςκεί χρωματίηει 

το κείμενο ςφμφωνα με το αν βλζπει κετικά ι αρνθτικά το ζργο του καλλιτζχνθ. Σε 

κάκε περίπτωςθ θ περιγραφι ενόσ φωτογραφικοφ ζργου είναι μια πολφ ςθμαντικι 

διαδικαςία και για να χρθςιμοποιιςουμε τα λόγια του Barrett: 

 

«…Η περιγραφι δεν είναι πρελοφδιο τθσ κριτικισ, θ περιγραφι είναι 

κριτικι…», 

 

Σε επόμενο άρκρο που κα ακολουκιςει κα ςυηθτθκοφν τα επόμενα δυο ςτάδια τθσ 

φωτογραφικισ κριτικισ, θ ερμθνεία και θ αξιολόγθςθ. 

 

(συνεχίζεται) 

 
 

Σθμειϊςεισ 
 

*Ο Terry Barrett (1945) είναι Αμερικανόσ κριτικόσ τζχνθσ και κακθγθτισ ςτο University of 

North Texas και ςτο The Ohio State University.  Έχει ςυγγράψει πολλά βιβλία και άρκρα για 

τθν ςφγχρονθ τζχνθ, για τθν κριτικι ςτθ τζχνθ και για τθν διδαςκαλία τθσ και ζχει 

ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτο εν λόγω πεδίο. 

 

**Τα παραδείγματα και οι φωτογραφίεσ που χρθςιμοποιοφνται ςτο παρόν άρκρο ζχουν 

αντλθκεί από το βιβλίο «The Art of Seeing: Photographs from the Alfred Stieglitz Collection» 

(Naef, 1978) 

 

***Η f/64 ιταν ζνα γκρουπ επτά φωτογράφων του  San Francisco ςτισ αρχζσ του 20ου αιϊνα 

οι οποίοι πρότειναν μια μοντζρνα αιςκθτικι που βαςίηεται ςτθν ακριβι και λεπτομερι 

ζκκεςθ φωτογραφιϊν που απεικονίηουν φυςικζσ μορφζσ. 
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