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Συνζντευξθ με τον Ηρακλι Παπαϊωάννου 
 

 
Θρακλισ Παπαϊωάννου (Θεςςαλονίκθ, 1962): Μελετθτισ 
τθσ φωτογραφίασ και επιμελθτισ φωτογραφικϊν 
εκκζςεων και εκδόςεων. Ζχει εκδόςει τα ζργα ‘Η χώρα του 
Marlboro και η χλιαρή Άγρια Δφςη’ (Άγρα, 2009), ‘Η 
φωτογραφία του ελληνικοφ τοπίου: μεταξφ μφθου και 
ιδεολογίασ’ (Άγρα, 2014), ενϊ επιμελικθκε τθν ζκδοςθ ‘Η 
ελληνική φωτογραφία και η φωτογραφία ςτην Ελλάδα, μια 
ανθολογία κειμζνων’ (Νεφζλθ, 2013). 
 

 

Συνζντευξθ 
 

- Ο φωτογραφικόσ κόςμοσ ςασ γνωρίηει από τθν πολλαπλι δραςτθριότθτα 
ςασ ςτο χώρο τθσ φωτογραφίασ (επιμελθτισ, ςυγγραφζασ, ‘δάςκαλοσ’ κλπ). 
Πωσ εςείσ προςδιορίηετε τον εαυτό ςασ και ποια είναι με λίγα λόγια θ 
φωτογραφικι ςασ πορεία; 
 
Προςδιορίηω τον εαυτό μου ωσ κάποιον που αγαπά να μελετά φωτογραφίεσ και να 
ςκζφτεται τθ ςχζςθ που μασ προτείνουν με τον κόςμο. Θ επιμζλεια, το γράψιμο, θ 
διδαςκαλία, θ μετάφραςθ απορρζουν από αυτι τθ βαςικι επικυμία, που ζχει ωσ 
αφετθρία τθν παιδικι θλικία. Βριςκόμαςτε ςε μια εποχι που θ εικόνα (τζχνθσ, 
διαφιμιςθσ, selfie, κάκε λογισ) κυριαρχεί ςε επίπεδο ποςότθτασ και εντυπϊςεων 
χωρίσ να ςυηθτοφνται αρκετά τα φανερά ι λανκάνοντα νοιματά τθσ. Αυτό είναι ζνα 
μεγάλο κενό, με επιπτϊςεισ κοινωνικζσ και πολιτικζσ. Αιςκάνομαι ότι ειδικά το 
γράψιμο, που με απαςχολεί πολφ πλζον, προςπακεί να τραβιξει κάπωσ τθν κουρτίνα 
τθσ φωτογραφίασ, επιχειρϊντασ να ανοίξει ηθτιματα και όχι αναγκαςτικά μόνο για 
τθν τζχνθ. Εκτόσ από δθμιουργοί και καταναλωτζσ εικόνων είναι ςθμαντικό να 
είμαςτε και εκπαιδευμζνοι κεατζσ. Τότε ίςωσ θ φωτογραφία και θ τεχνικι εικόνα κα 
μποροφν να παίηουν ζναν πιο ιςορροπθμζνο ρόλο ςτθ ηωι των ανκρϊπων. 
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- Ο Quentin Bajac (Chief Curator of Photography, MOMA, New York) ζχει πει 
ότι ζνασ από τουσ ρόλουσ του επιμελθτι φωτογραφίασ είναι το “να 
εκπαιδεφει το μάτι”. Εςείσ τι πιςτεφετε για το ρόλο και τθ ςθμαςία του 
επιμελθτι και τι προςδοκίεσ υπάρχουν απζναντί ςασ, από το κοινό και τουσ 
καλλιτζχνεσ; 
 
Θ φράςθ του Quentin Bajac μοιάηει εξαιρετικά κατάλλθλθ για το κλείςιμο τθσ 
προθγοφμενθσ απάντθςθσ. Οι επιμελθτζσ αςφαλϊσ πρζπει να εκπαιδεφουν το μάτι ςε 
μια εποχι που θ όραςθ επικυριαρχεί των υπόλοιπων αιςκιςεων και οι εικόνεσ 
παρελαφνουν μπροςτά μασ ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ, εν πολλοίσ απρόςκλθτεσ. Οι 
επιμελθτζσ, βζβαια, αςχολοφνται κυρίωσ με τθ φωτογραφικι τζχνθ και όχι τόςο με τισ 
άλλεσ εφαρμογζσ τθσ εικόνασ που επθρεάηουν δραςτικότερα τθν ανκρϊπινθ 
ςυνείδθςθ. Ζνασ επιμελθτισ πρζπει να ςτιςει μια ζκκεςθ ι ζκδοςθ με τρόπο που τα 
ζργα τθσ να ςυνκζτουν ζνα αποτζλεςμα ιςχυρότερο από το άκροιςμά τουσ. Αυτό 
προχποκζτει βακιά μελζτθ, ςτοιχειοκζτθςθ των επιλογϊν, τεκμθρίωςθ με 
επιχειριματα, άρτια παρουςίαςθ, και πολλά ακόμθ που αποτελοφν τθν ‘λάντηα’ κάκε 
τζτοιου περίπλοκου εγχειριματοσ και τα οποία δεν υπάρχει λόγοσ να αναφερκοφν 
εδϊ. Κακϊσ τα μουςεία και τα ιδρφματα τζχνθσ ζχουν τα τελευταία χρόνια πλθκφνει 
και αποκτιςει πολλι ακτινοβολία, ο ρόλοσ των επιμελθτϊν ζχει αναβακμιςτεί, ίςωσ 
υπερβολικά, ςτο διεκνζσ ςτερζωμα τθσ τζχνθσ. Ζνασ επιμελθτισ είναι καλό να 
κυμάται ότι χωρίσ τθν πρϊτθ φλθ του καλλιτεχνικοφ ζργου άλλων ανκρϊπων το δικό 
του δεν κα υπιρχε. Δεν υπάρχουν επιμελθτζσ χωρίσ καλλιτεχνικό ζργο. Το αντίκετο 
ίςχυε από ανζκακεν. Στθν ιδανικι περίπτωςθ ο επιμελθτισ λειτουργεί ωσ προβολζασ 
που φωτίηει ζνα ζργο ςτα μάτια του κοινοφ, μερικζσ φορζσ ακόμθ και ςτα μάτια του 
ίδιου του καλλιτζχνθ. 

 

- Σε τι κοινό απευκφνεται ςυνικωσ μια ζκκεςθ καλλιτεχνικισ φωτογραφίασ 
τθν οποία επιμελείςτε, και τελικά ποιο κοινό βλζπετε ότι ανταποκρίνεται; 
Υπάρχει ςυμμετοχι και ενδιαφζρον από τον απλό κόςμο που δεν είναι 
μυθμζνοσ ςτισ τζχνεσ; 
 
Εξαρτάται από τθν ζκκεςθ. Μια ζκκεςθ ιςτορικι, με ζργα ενόσ μεταπολεμικοφ 
φωτογράφου όπωσ ο Κϊςτασ Μπαλάφασ πάντα δθμιουργεί μεγαλφτερθ ςυγκίνθςθ 
ςτο ευρφ κοινό γιατί εκτόσ από τθν ποιότθτα τθσ τζχνθσ ο κόςμοσ αναγνωρίηει τθ 
βαρφτθτα των γεγονότων, τισ αντιξοότθτεσ μιασ εποχισ. Ταυτίηεται δθλαδι 
περιςςότερο ςυναιςκθματικά. Άλλωςτε είναι γνωςτό ότι θ γλϊςςα τθσ ιςτορικισ 
φωτογραφίασ είναι ςυχνά περιςςότερο βατι. Θ ςφγχρονθ φωτογραφία ενίοτε ελκφει 
κάπωσ λιγότερο το ευρφ κοινό. Ο κόςμοσ όμωσ ενδιαφζρεται πάντα για τισ εκκζςεισ 

http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323855804578509150906497888
http://www.wsj.com/articles/SB10001424127887323855804578509150906497888
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που τον ςζβονται, αυτό ςθμαίνει ότι ζχει καταβλθκεί μια προςπάκεια να μθν είναι θ 
ζκκεςθ μια ερμθτικι επικοινωνία μεταξφ μυθμζνων. Με απλά λόγια ακόμθ και 
ςφνκετεσ ζννοιεσ μποροφν να γίνουν ςχετικά κατανοθτζσ. Ζνασ επιμελθτισ είναι καλό 
να ζχει ςτθν άκρθ του μυαλοφ του τον ‘κρίςιμο’ επιςκζπτθ: αυτόν δθλαδι που 
ενδιαφζρεται, είναι ανοιχτόσ, άςχετα από μορφωτικό επίπεδο, αλλά δεν ζχει ειδικζσ 
γνϊςεισ. Από τθν άλλθ ο κεατισ πρζπει να είναι διατεκειμζνοσ να κάνει τα δικά του 
βιματα, να ξεχάςει προςωρινά τθν κακθμερινότθτα και να αφεκεί ςε ζναν κόςμο 
ζργων, ιδεϊν, εννοιϊν που μπορεί να τον κάνει να νιϊςει καινοφργια πράγματα, 
ακόμθ και να αλλάξει τθ ηωι του. 

 

- Ζχετε αναφζρει ςε παλαιότερο κείμενο ςασ (“ποφ ζχουν πάει όλοι οι 
άνκρωποι;” ) ότι ςιμερα παρατθροφμε μια ςτροφι τθσ φωτογραφίασ προσ 
μια πιο αποξενωμζνθ και απρόςωπθ μορφι, ςε ςχζςθ με τθν 
ανκρωποκεντρικι προςζγγιςθ του προθγοφμενου αιώνα. Υπάρχουν 
ςθμαντικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτθν καλλιτεχνικι φωτογραφία που 
αναδείχκθκε ςτα μζςα του προθγοφμενου αιώνα και ςτθ καλλιτεχνικι 
φωτογραφία όπωσ προβάλλεται ςιμερα; Πόςο ευδιάκριτα είναι τα όρια τθσ 
καλλιτεχνικισ φωτογραφίασ ςιμερα;  
 
Θ τζχνθ, φωτογραφικι ι άλλθ, είναι μια αντανάκλαςθ τθσ εποχισ τθσ, ίςωσ ςτισ 
καλφτερεσ περιπτϊςεισ προπορεφεται κιόλασ από αυτιν. Ηοφμε νομίηω μια εποχι 
ςχετικά πακθτικι ςτθν οποία πολλοί άνκρωποι μοιάηουν πιο πολφ με κεατζσ παρά με 
πρωταγωνιςτζσ, ακόμθ και ςτθ δικι τουσ ηωι. Μζροσ τθσ ςφγχρονθσ φωτογραφίασ 
εκφράηει αυτι τθν κοινωνικι εξζλιξθ, μζςα από εικόνεσ απρόςωπεσ, απακείσ. Το 
ςτιγμιότυπο και θ φωτογραφία δρόμου είναι ίςωσ ςυναρτθμζνα με μια εποχι που 
διζκετε περιςςότερθ ςωματικι δράςθ και ίςωσ περιςςότερο κακθμερινό δράμα. Ζνα 
χαρακτθριςτικό τθσ ςφγχρονθσ εποχισ είναι ότι οι τάςεισ δεν διαδζχονται εφκολα θ 
μια τθν άλλθ, δεν ςυγκροφονται μεταξφ τουσ ιδζεσ, απλά ακροίηονται θ μια δίπλα 
ςτθν άλλθ, ςωρεφονται. Είναι μια εποχι πλουραλιςτικι ςτθν οποία ο κακζνασ μπορεί 
να βρει κάτι ενδιαφζρον. Κάποια είναι ευδιάκριτα, ζλκουν πολλι δθμοςιότθτα. Άλλα 
πρζπει κανείσ να ςκάψει λίγο για να τα βρει, ίςωσ και πολφ. Ότι επιδοκιμάηεται πολφ 
ςε μια περίοδο όμωσ δεν είναι πάντα θ καλφτερθ τζχνθ εκείνθσ τθσ περιόδου. Αυτό 
διδάςκει θ ιςτορία. 

 

- Συχνά ζνα φωτογραφικό ζργο ςυνοδεφεται με κείμενα πχ με τθν περιγραφι 
και τθν μελζτθ ενόσ περικείμενου πλαιςίου μζςα ςτο οποίο δθμιουργικθκε ι 
και με πλθροφορίεσ για τον καλλιτζχνθ και το ςυνολικότερο ζργο του, κοκ. 
Πιςτεφετε ότι είναι ςθμαντικι μια τζτοια πλαιςίωςθ; Δεν κα μποροφςε 

http://www.chronosmag.eu/index.php/pp-f-gf-13.html
http://www.chronosmag.eu/index.php/pp-f-gf-13.html
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δθλαδι, ζνα ζργο τζχνθσ –μια φωτογραφία αν κζλετε- να υπάρξει από μόνο 
του, αυτόνομα, μακριά και ζξω από το πλαίςιο τθσ δθμιουργίασ του; 
 
Ηθτάτε να ροκανίςω το κλαδί που κάκομαι. Θα αντιςτακϊ ευγενικά, ελπίηω όχι από 
αυτοάμυνα ι ιδιοτζλεια. Θ ιδζα ότι θ φωτογραφία είναι μια εικόνα αυτοεξθγοφμενθ 
εμπεριζχει μια δόςθ απλοϊκότθτασ. Πολφ ςυχνά, όχι πάντα όμωσ, οι φωτογραφίεσ 
αναδφονται μζςα από ςυμφραηόμενα που αν δεν αναδειχκοφν θ ανάγνωςθ των 
ζργων μπορεί να είναι ςοβαρά ελλιπισ. Θ απουςία κειμζνου μπορεί επίςθσ να 
λειτουργιςει αρνθτικά ςε ζναν αρικμό κεατϊν που χωρίσ ειδικζσ γνϊςεισ αναηθτοφν 
ζνα ιςτορικό και αιςκθτικό ςτιριγμα. Τα κείμενα βζβαια δεν είναι πανάκεια. Οφτε 
χρειάηονται πάντοτε. Συχνά τα τελευταία χρόνια ςυναντάμε κείμενα δυςνόθτα ακόμθ 
και για ειδικοφσ. Δεν καταλαβαίνω το ρόλο που ηθτοφν να επιτελζςουν. Επίςθσ, δεν 
είναι όλα τα κείμενα καλά, όπωσ βζβαια και οι φωτογραφίεσ. Στθν ιδανικι περίπτωςθ 
το κείμενο είναι μια γζφυρα ανάμεςα ςτον κεατι και το ζργο. Μθ ξεχνάμε όμωσ ότι 
ακόμθ κι αν το κείμενο υπάρχει εκεί αναρτθμζνο ςτον τοίχο, αν επικυμεί μπορεί 
κανείσ να το προςπεράςει. Ζνα καλό κείμενο δεν αρκεί για να ςϊςει μζτριεσ 
φωτογραφίεσ. Όμοια και αντίςτροφα, οι καλζσ φωτογραφίεσ ξζρουν να επιβιϊνουν 
από κακοτοπιζσ όπωσ ζνα μζτριο κείμενο. 

 

- Τα τελευταία χρόνια πολλά μουςεία προςπακοφν να δθμιουργιςουν ζναν 
διάλογο μεταξφ τθσ φωτογραφίασ και άλλων μορφών τζχνθσ και μζςων όπωσ 
ο κινθματογράφοσ, θ ηωγραφικι, θ γλυπτικι κλπ: τα λεγόμενα ‘installations’. 
Ποια είναι θ κζςθ ςασ απζναντι ςε μια τζτοια διατμθματικι και 
διακαλλιτεχνικι προςζγγιςθ; Υπάρχει ο κίνδυνοσ τθσ υποβάκμιςθσ κάποιασ εκ 
των ςυμμετεχόντων μορφών τζχνθσ; 
 
 
Πριν υιοκετθκεί από τα μουςεία ο διάλογοσ αυτόσ δρομολογικθκε και εξερευνικθκε 
από τουσ καλλιτζχνεσ. Ασ κυμθκοφμε το περιβάλλον ριξεων και πειραματιςμοφ του 
μοντερνιςμοφ. Άφθςε πίςω του μια ςθμαντικι παρακατακικθ. Πάντοτε, βζβαια, 
υπιρχαν οι πουρίςτεσ και αυτοί που δεν μποροφςαν να αρκεςτοφν ςε μια ‘κακαρι’ 
καλλιτεχνικι γλϊςςα. Θ υποβάκμιςθ μιασ τζχνθσ ελλοχεφει ωσ κίνδυνοσ όταν δεν 
παρουςιάηονται τα καλφτερα δυνατά δείγματά τθσ, όταν αρχίηουν οι μικροπρεπείσ 
ςυμβιβαςμοί και οι ιδιοτελείσ ςυμψθφιςμοί. Θ τζχνθ δεν ζχει να φοβθκεί τίποτε από 
τθν ζνωςθ διαφορετικϊν μζςων, τεχνικϊν ι πρακτικϊν. Από τθν άλλθ, υπάρχει μια 
ευκολία με τθν οποία οριςμζνοι καλλιτζχνεσ πθδοφν από το ζνα μζςο ςτο άλλο (με τθ 
φωτογραφία ειδικά ςυμβαίνει αυτό ςυχνά), χωρίσ να γνωρίηουν ι να ενδιαφζρονται 
να γνωρίςουν τθν αιςκθτικι, τθν ιςτορία, τθ γραμματικι και το ςυντακτικό του. Για να 
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κατακτιςεισ ζνα μζςο χρειάηεται κόποσ, ακόμθ κι αν μοιάηει εμφατικά απλό όπωσ θ 
φωτογραφία, ίςωσ τότε ακόμθ περιςςότερο. 

 

- Ποιοσ αποφαςίηει ςιμερα, ποιο φωτογραφικό ζργο αξίηει να προβλθκεί; 
Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των μουςείων, των γκαλερί και των ςυλλεκτών ςτο χώρο 
τθσ καλλιτεχνικισ φωτογραφίασ εν προκειμζνω; 
 
Αναμφίβολα, οι κεςμικοί παράγοντεσ (μουςεία, ιδρφματα τζχνθσ) και εκείνοι τθσ 
αγοράσ (γκαλερί, ςυλλζκτεσ) παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν επιλογι και παρουςίαςθ 
φωτογραφικϊν ζργων, τθν επζνδυςι τουσ με κφροσ και ςυνεπϊσ προςτικζμενθ αξία. 
Θ πραγματικι αξία, όμωσ, ενόσ ζργου δεν ςυμπίπτει με τθν τιμι του. Όταν τα ζργα 
που παρουςιάηονται δθμόςια και μζςα από κεςμικζσ οδοφσ τεκμθριϊνονται με 
επιχειριματα κεωρθτικά, ιςτορικά και αιςκθτικά, μειϊνεται ςθμαντικά ο κίνδυνοσ τθσ 
όποιασ πικανισ αυκαιρεςίασ. Όλα βζβαια παραμζνουν ανοιχτά ςτθν κριτικι του 
κοινοφ. Κάποιοσ πθγαίνει ςε ζνα μουςείο με τθν ελπίδα ότι κα γνωρίςει ςθμαντικά 
ζργα. Αν αυτό δεν ςυμβεί οι βεβαιότθτζσ του κλονίηονται. Υπάρχουν όμωσ τόςα πολλά 
μουςεία, ιδρφματα τζχνθσ και φεςτιβάλ πια διεκνϊσ που είναι δφςκολο να 
διατθρείται πάντα το ίδιο υψθλό επίπεδο. 

 

- Ποιεσ είναι οι δυςκολίεσ και τα εμπόδια που αντιμετωπίηουν ςιμερα οι 
ταλαντοφχοι φωτογράφοι όςον αφορά ςτθν αναγνώριςθ και ςτθν καταξίωςθ 
τουσ μζςα ςτο ςφγχρονο πλαίςιο τθσ καλλιτεχνικισ φωτογραφίασ; Πωσ 
μποροφν οι τελευταίοι να αποκτιςουν δθμόςιο χώρο ζκφραςθσ; 
 
Οι νζοι φωτογράφοι ζχουν ςιμερα πολφ περιςςότερεσ ευκαιρίεσ και δυνατότθτεσ για 
τθν παρουςίαςθ και αναγνϊριςθ του ζργου τουσ ςε ςχζςθ με προθγοφμενεσ 
δεκαετίεσ, ςτθν Ελλάδα όςο και διεκνϊσ. Το πεδίο τθσ τζχνθσ και του πολιτιςμοφ 
διευρφνεται, κεςμοί, ιδρφματα και φεςτιβάλ εμφανίηονται ςε τοπικι ι υπερ-τοπικι 
κλίμακα. Αυτό το ςφγχρονο περιβάλλον είναι αρκετά φιλικό προσ τουσ νζουσ 
καλλιτζχνεσ που είναι ςυχνά, αλλά όχι πάντα, οι φορείσ του καινοφργιου. Από τθν 
άλλθ, οι νζοι άνκρωποι ηϊντασ μζςα ςτθ ςυνκικθ τθσ εποχισ τουσ ςτθν οποία όλα 
πρζπει να γίνονται γριγορα, ίςωσ μερικζσ φορζσ αναπτφςςουν προςδοκίεσ που δεν 
ανταποκρίνονται πάντα ςτο καλλιτεχνικό επίπεδο που κατακτιςει. Θ τζχνθ χρειάηεται 
χρόνο και υπομονι, ξεδιπλϊνεται μζςα από τον καλλιτζχνθ με κάποια οργανικότθτα, 
όπωσ αναπτφςςεται ζνα δζντρο, κλαδί-κλαδί. Δεν ξεφυτρϊνει ςαν αυκαίρετο, μζςα 
ςε μια βδομάδα. Μετά είναι το διαδίκτυο το οποίο είναι ζνα πανίςχυρο εργαλείο 
γνϊςθσ, ζρευνασ και ενθμζρωςθσ το οποίο οι νζοι δθμιουργοί επιλζγουν ςυχνά ωσ 
μζςον παρουςίαςθσ. Είναι όμωσ και ζνα εργαλείο που μπορεί να διαφκείρει το μάτι, 
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να προςφζρει άκοπθ επιβράβευςθ και να φρενάρει τθ δθμιουργικότθτα αντί να τθν 
ελευκερϊςει. Οι νζοι φωτογράφοι πρζπει ίςωσ να ζχουν το κάρροσ να δείχνουν το 
ζργο τουσ ςτουσ ανκρϊπουσ των οποίων το ζργο ζχουν μελετιςει και καυμάηουν και 
να ακοφςουν προςεκτικά τουσ δρόμουσ που κα τουσ ανοίξουν μζςα από τθν κριτικι. 
Γενικά, παρότι υπάρχουν αςφαλϊσ δυςκολίεσ και ςτρεβλϊςεισ νομίηω ότι ωσ εποχι 
είναι μάλλον καλφτερθ από κάκε προθγοφμενθ. Πρζπει να ςυνεχίηουμε να 
διορκϊνουμε τα όποια κακϊσ κείμενα, χωρίσ όμωσ να ξεχνάμε πωσ ιταν τα πράγματα 
πριν από δυο ι τρεισ δεκαετίεσ για παράδειγμα. 

 

- Με τι αςχολείςτε αυτόν τον καιρό; Ετοιμάηετε κάποιο βιβλίο ι κάτι άλλο 
ενδιαφζρον πζρα από τθν τακτικι ςασ δραςτθριότθτα; 
 
Ετοιμάηω ζνα κεωρθτικό δοκίμιο που ελπίηω να εκδοκεί μζςα ςτο 2015, και μια δυο 
εκδοτικζσ ςυνεργαςίεσ που ελπίηω επίςθσ να ολοκλθρωκοφν ςφντομα. Και υπάρχουν 
αρκετά ακόμθ ςχζδια περιςςότερο μακροπρόκεςμα. 
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