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“Πφζν αλφεηνο ήκνπλ πηζηεχνληαο πσο ζα ήηαλ εχθνια. Δίρα κπεξδέςεη ηελ 

παξνπζία ησλ δέληξσλ θαη ησλ αλζξψπσλ κε ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη 

πίζηεπα πσο ε θσηνγξαθία απηψλ ησλ θεπγαιέσλ θαληαζκάησλ ζα ήηαλ ε 

θσηνγξαθία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Δίλαη κηα κειαγρνιηθή αιήζεηα πσο  δε ζα 

κπνξέζσ πνηέ λα ηε θσηνγξαθίζσ θαη είκαη θαηαδηθαζκέλνο πάληνηε λα 

απνηπγράλσ. Δίκαη κηα αληαλάθιαζε πνπ θσηνγξαθίδεη άιιεο αληαλαθιάζεηο κέζα 

ζε κηα αληαλάθιαζε. Σν λα θσηνγξαθεζεί ε πξαγκαηηθφηεηα ηζνδπλακεί κε ην λα 

θσηνγξαθεζεί ην ηίπνηα.‟‟ 

 
                                    Duane Michals 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

 
H θσηνγξαθία απνηειεί ζηηο εκέξεο καο αλακθηζβήηεηα ην πην δηαδεδνκέλν κέζν 

απεηθφληζεο θαη νη αλαξίζκεηεο επηθνηλσληαθέο ρξήζεηο ηεο (π.ρ. ζηα πεξηνδηθά, ζηηο 

εθεκεξίδεο, ζηε δηαθήκηζε, ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο) ππεξβαίλνπλ θαηά 

πνιχ ην ζηελφ πεδίν ηεο ηέρλεο – ην πεδίν δειαδή ζην νπνίν ηνπνζεηνχληαη θπξίσο νη 

εηθφλεο ηνπ έηεξνπ απεηθνληζηηθνχ κέζνπ, ηεο δσγξαθηθήο. Καη εληφο ηνπ πεδίνπ ηεο 

ηέρλεο, σζηφζν, ε θσηνγξαθία έρεη απνθηήζεη κηα ηζρπξή παξνπζία, θπξίσο απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960 θαη έπεηηα, θαη πην εκθαηηθά θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο δεθαεηίεο: 

ηελ ηζρπξή απηή παξνπζία αληαλαθιά ζαθψο ε ζηξνθή ηνπ ελδηαθέξνληνο 

εκβιεκαηηθψλ θαιιηηερληθψλ κνπζείσλ – φπσο ε Βξεηαληθή Tate ή ην 

Μεηξνπνιηηηθφ Μνπζείν Σέρλεο ή ην Μνπζείν χγρξνλεο Σέρλεο ηεο Νέαο Τφξθεο 

(MoMΑ) – ζηελ θαιιηηερληθή θσηνγξαθία, κε αιιεπάιιειεο εηδηθέο εθζέζεηο θαη 

αθηεξψκαηα ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

 Σελ ηζρπξή παξνπζία ηεο θσηνγξαθίαο ζηνλ ζχγρξνλν πνιηηηζκφ, ηφζν εληφο 

ηνπ πεδίνπ ηεο ηέρλεο φζν θαη εθηφο απηνχ, αθνινχζεζε κηα αλάινγα ηζρπξή 

παξνπζία – απηή ηε θνξά σο αληηθεηκέλνπ κειέηεο – ζην πεδίν ηεο ζεσξίαο: ελψ 

κέρξη ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα ε ζεσξεηηθή πξαγκάηεπζε ησλ εηθφλσλ είρε σο θχξην 

αληηθείκελφ ηεο ηε δσγξαθηθή, πιένλ ε θσηνγξαθία απνηειεί εμίζνπ (αλ φρη θαη πην 

εκθαηηθά) αληηθείκελν κειέηεο ησλ ζεσξεηηθψλ θαη θηινζφθσλ ηεο ηέρλεο θαη ηνπ 

πνιηηηζκνχ. Μπνξεί, σζηφζν, εχινγα λα αλαξσηεζεί θαλείο γηαηί ζπκβαίλεη απηφ – 

πνηα είλαη, δειαδή, ε δηάζηαζε ηεο θσηνγξαθίαο, ε νπνία θαζηζηά αλαγθαία κηα 

εηδηθή πξαγκάηεπζή ηεο, δηαθξηηή απφ ηελ ζεσξεηηθή πξαγκάηεπζε ηεο δσγξαθηθήο; 

Δθφζνλ απνηεινχλ ακθφηεξεο κέζα απεηθφληζεο, δελ ζα ήηαλ αλακελφκελν λα 

εγείξνπλ ηα ίδηα ζεσξεηηθά εξσηήκαηα θαη λα επηδέρνληαη ηηο ίδηεο απαληήζεηο;  

 Σελ ραξαθηεξηζηηθή δηάζηαζε ηεο θσηνγξαθίαο, ε νπνία δηθαηνινγεί ην 

εηδηθφ ζεσξεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα απηήλ θαη ηαπηφρξνλα απνηειεί ην επίθεληξν απηνχ 

ηνπ ζεσξεηηθνχ ελδηαθέξνληνο, αλαδεηθλχεη εχζηνρα ν Stanley Cavell: κειεηψληαο 

ηε θχζε ηεο θσηνγξαθίαο ζην έξγν ηνπ The World Viewed, ηζρπξίδεηαη σο πξνο ηε 

ζρέζε ηεο κε ηε δσγξαθηθή: «Μπνξνχκε λα πνχκε: Μηα εηθφλα δσγξαθηθήο είλαη 
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έλαο θφζκνο∙ κηα θσηνγξαθία είλαη ν θφζκνο.»
1
 Καη ε θσηνγξαθία είλαη ν θφζκνο 

γηαηί, ιφγσ ηεο κεραληθήο ζχζηαζεο ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ θαη ηεο απνπζίαο ηνπ 

κπζνπιαζηηθνχ ζηνηρείνπ πνπ απηφ επηβάιιεη, θαηαγξάθεη αλαγθαία ηνλ θφζκν – ηα 

πξάγκαηα, πνπ αλαγθαία ππήξμαλ, φπσο ππήξμαλ ηε ζηηγκή πνπ ηα θαηέγξαςε ν 

θσηνγξαθηθφο θαθφο. Απηή ε ζεκειηψδεο δηάζηαζε ηεο θσηνγξαθίαο – ν ηδηόηππνο 

ξεαιηζκόο ηεο, φπσο ζα πεη ν Kendall Walton θαη ζα αλαιχζνπκε αξγφηεξα – 

απνηειεί ην αθεηεξηαθφ ζεκείν θάζε ζεσξεηηθήο πξαγκάηεπζεο ησλ δπλαηνηήησλ 

θαη ησλ κνξθψλ αμίαο ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ. 

 Αλ θαη ηα ζεσξεηηθά δεηήκαηα πνπ δηαλνίγεη ν ξεαιηζκφο ηνπ θσηνγξαθηθνχ 

κέζνπ είλαη πνιιά θαη αλάινγα ησλ πνιιαπιψλ ρξήζεσλ ηεο θσηνγξαθίαο θαη ησλ 

πνιιαπιψλ ηερληθψλ δεκηνπξγίαο ηεο, δχν εμ απηψλ πξνβάιινληαη πην εκθαηηθά ζηηο 

ππάξρνπζεο αλαιχζεηο πεξί θσηνγξαθίαο: αθελφο ε αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηα ηνπ 

θσηνγξαθηθνχ κέζνπ θαη αθεηέξνπ (αιιά αιιειέλδεηα φπσο ζα θαλεί ζηε ζπλέρεηα), 

ε δπλαηφηεηα αηζζεηηθήο αμίαο ησλ θσηνγξαθηθψλ εηθφλσλ.
2
 Αλ ε θσηνγξαθία 

θαηαγξάθεη κεραληθά ηνλ θφζκν, κπνξεί σζηφζν λα εθθξάζεη θαη κηα ζθέςε γηα 

απηφλ, ψζηε επηπιένλ λα ηνλ αλα-παξηζηά; Καη δχλαηαη λα έρεη αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ 

θαζεαπηή, δειαδή αλεμάξηεηα απφ ην αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ έρεη ν ίδηνο ν 

θφζκνο, ηνλ νπνίν κεραληθά πξνβάιιεη;  

Ωο πξνο απηά ηα δχν δεηήκαηα θαηαγξάθνληαη αληηζεηηθέο ηάζεηο ζηε ζεσξία, 

ζπλδεδεκέλεο κάιηζηα κε δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά πεδία:
3
 αθελφο, θαη θπξίσο ζην 

πεδίν ηεο ζεσξίαο ηεο ηέρλεο, πξνβάιινληαη ζέζεηο επλντθέο γηα ηελ αλαπαξαζηαηηθή 

θαη αηζζεηηθή δηάζηαζε ησλ θσηνγξαθηθψλ εηθφλσλ∙ αθεηέξνπ, θαη θπξίσο ζην πεδίν 

ηεο θηινζνθίαο, πξνβάιινληαη  ζθεπηηθηζηηθά επηρεηξήκαηα – επηρεηξήκαηα, δειαδή, 

πνπ ρξεψλνπλ ζηε θσηνγξαθία έλαλ ξφιν θαηαγξαθηθνχ εξγαιείνπ, ζθνπφο ηνπ 

νπνίνπ είλαη λα καο ππελζπκίδεη νπηηθά ηνλ θφζκν. Οη δχν αληίπαιεο ηάζεηο 

απνξξένπλ κάιηζηα απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο κηαο ή ηεο άιιεο ζθνπηάο ζε ζρέζε κε ην 

ηη θαζνξίδεη πην εκθαηηθά ην θσηνγξαθηθφ απνηέιεζκα: ε πξνζεηηθφηεηα 

(intentionality/agency) ή κάιινλ ε αηηηφηεηα. Οη ζεσξεηηθνί νη νπνίνη πξνθξίλνπλ ηελ 

                                                 
1
 S. Cavell, The World Viewed, Cambridge, Mass: Harvard University Press (1979), ζ. 24. 

2
 Έλα επηπιένλ δήηεκα ην νπνίν απαζρνιεί ζπγθεθξηκέλα ηε θηινζνθία ηεο ηέρλεο, ηδηαίηεξα θαηά ηελ 

ηειεπηαία δεθαεηία, απνηειεί απηφ ηεο γλσζηαθήο αμίαο ησλ θσηνγξαθηψλ, δεδνκέλεο ηεο κεραληθήο 

θχζεο ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ. ηελ παξνχζα εξγαζία δελ ζα θαηαπηαζηψ κε απηφ ην δήηεκα, 

θαζψο είλαη δηαθξηηφ απφ ηα δχν πνπ αλαθέξνληαη εδψ, κε ηελ έλλνηα φηη εγείξεη εξσηήκαηα 

γλσζηνζεσξεηηθνχ ηχπνπ (θαη φρη νληνινγίαο) θη εμεηάδεηαη πάληα ζε αλάινγν πιαίζην. 
3
 Γηα κηα εθηελή θξηηηθή ηεο ζχλδεζεο ησλ δχν αληίπαισλ ηνπνζεηήζεσλ κε δηαθνξεηηθά ζεσξεηηθά 

πεδία βι. ηελ «Δηζαγσγή» ζην D. Costellν, M. Iversen and J. Snyder (eds.), Agency and Automatism: 

Photography as Art since the 1960s, εηδηθφ ηεχρνο ηνπ Critical Inquiry, Vol. 38, No. 4 (2012). 
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πξψηε ζηέθνληαη επλντθά απέλαληη ζηελ αλαπαξαζηαηηθή θαη αηζζεηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο θσηνγξαθίαο, ελψ νη ζεσξεηηθνί πνπ πξνθξίλνπλ ηε δεχηεξε ζηέθνληαη κε 

ζθεπηηθηζκφ απέλαληη ζε απηή ηε δηηηή ιεηηνπξγία. 

θνπφο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη λα εζηηάζεη ζηηο θηινζνθηθέο 

(θαηά βάζε ζθεπηηθηζηηθέο) αλαιχζεηο ηεο θσηνγξαθίαο σο πξνο ηα παξαπάλσ 

δεηήκαηα - αθήλνληαο, δειαδή, ζηελ άθξε ηηο αλαιχζεηο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ 

ηε ζεσξία ηεο ηέρλεο, - επηρεηξψληαο κηα θξηηηθή πξνζέγγηζή ηνπο. Θεσξψ κηα ηέηνηα 

έξεπλα ζεκαληηθή, φρη κφλν ιφγσ ηνπ πξνζσπηθνχ ελδηαθέξνληνο ην νπνίν 

αλακθηζβήηεηα έρσ γηα ηελ πξαθηηθή ηεο θσηνγξαθίαο, αιιά γηαηί ζεσξψ φηη απηή 

δχλαηαη λα θσηίζεη ηε ζρέζε καο κε ηηο θσηνγξαθηθέο εηθφλεο νη νπνίεο καο 

πεξηβάιινπλ αιιά θαη λα αλαδείμεη ηελ «πιάλε» πνπ απηέο εγθπκνλνχλ. 

Καηαλνψληαο, ελ γέλεη, ηε θχζε ησλ θσηνγξαθηθψλ εηθφλσλ, κπνξνχκε λα 

εθηηκνχκε αθξηβέζηεξα ην ζζέλνο ηνπ εηθνλνθεληξηθνχ ραξαθηήξα ηνπ λεψηεξνπ 

πνιηηηζκνχ, λα είκαζηε πην ππνςηαζκέλνη σο ζεαηέο γηα ηελ αιεζνθάλεηα ησλ 

θσηνγξαθηθψλ εηθφλσλ θαη λα αληηκεησπίδνπκε ηε θσηνγξαθηθή πξάμε κε πιήξε 

ζπλείδεζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο.  

Ζ θξηηηθή πξνζέγγηζε ηελ νπνία ζα επηρεηξήζσ ζε απηή ηελ εξγαζία έρεη σο 

ζηφρν, αθελφο, λα αλαδείμεη ηελ ειεπζεξία πνπ έρεη ν δεκηνπξγφο κέζα ζηα 

πεξηζψξηα πνπ ηνπ αθήλεη κηα απηφκαηα πξνγξακκαηηζκέλε ζπζθεπή – δειαδή ηε 

κνξθή θαη ηνλ βαζκφ πξνζεηηθφηεηαο πνπ επηηξέπεη ην θσηνγξαθηθφ κέζνλ. 

Αθεηέξνπ, θαη κέζα απφ ηελ αλαγλψξηζε κηαο ζρεηηθήο πξνζεηηθφηεηαο, ζηνρεχεη λα 

εληνπίζεη ην λφεκα θαη ηε ζεκαζία ησλ θσηνγξαθηθψλ εηθφλσλ κάιινλ ζηε ζρέζε 

αληηθεηκέλνπ θαη δεκηνπξγνχ, παξά ζην ίδην ην θσηνγξαθνχκελν αληηθείκελν. Μέζα 

απφ ηελ θξηηηθή ησλ θηινζνθηθψλ ζθεπηηθηζηηθψλ αλαιχζεσλ ηεο θσηνγξαθίαο, 

επηζπκψ, ζπλεπψο, λα αλαδείμσ ηελ αλαπαξαζηαηηθή ηεο αμία θαη ηελ κεηαπνηεηηθή 

ηεο δχλακε: δειαδή ην γεγνλφο φηη νη θσηνγξαθηθέο εηθφλεο - φπσο απηέο ηεο 

δσγξαθηθήο, αλ θαη κέζα απφ δηαθνξεηηθέο νξίδνπζεο - είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

αληηθείκελα εξκελείαο θαη φρη ππνθαηάζηαηα ηνπ νξαηνχ θφζκνπ.
4
 Καη φηη, ζπλεπψο, 

ν  αβίαζηνο ξεαιηζκφο πνπ ε θσηνγξαθία θαίλεηαη λα κεηαθέξεη δε ζπληζηά 

                                                 
4
 Γηα ιφγνπο ηζνξξνπίαο ζα ήζεια λα επηζεκάλσ ην εμήο: αλ θαη εδψ εζηηάδσ ζηηο θηινζνθηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο θσηνγξαθίαο, ηηο νπνίεο αλαγλσξίδσ σο αλαθξηβείο, ην ίδην ζα έθξηλα θαη γηα ηηο 

πξνζεγγίζεηο απφ ηε ζθνπηά ηεο ζεσξίαο ηεο ηέρλεο, νη νπνίεο εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζηελ 

πξνζεηηθφηεηα, παξαγλσξίδνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο νπνίνπο επηβάιιεη ε κεραληθή ζχζηαζε ηνπ 

θσηνγξαθηθνχ κέζνπ θαη δηακνξθψλνληαο έηζη κηα ζηξεβιή εηθφλα γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο 

θσηνγξαθίαο.  
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απηαπφδεηθηε αιήζεηα γηα ηελ ηαπηφηεηά ηεο, αιιά έλα «πέπιν» πνπ ππνθξχπηεη κηα 

πην ζχλζεηε ζρέζε κε θάηη ην κε νξαηφ. 

Ωο πξνο ηε δνκή ηεο, ε εξγαζία αξζξψλεηαη ζε δχν κέξε. ην πξψην κέξνο 

(Κεθάιαηα 1 θαη 2), παξνπζηάδεηαη ε ζχγρξνλε θηινζνθηθή ζπδήηεζε γηα ηε θχζε 

θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θσηνγξαθίαο – θαηαγξάθνληαη δειαδή νη ζέζεηο ηνπ 

ζθεπηηθηζηηθνχ ξεχκαηνο, φπσο απηέο εθθξάδνληαη απφ ηνπο Roger Scruton, Kendall 

Walton θαη Dominic McIver Lopes. πγθεθξηκέλα: ην Κεθάιαην 1 εζηηάδεη ζηε 

ζεψξεζε ηνπ  Scruton, ν νπνίνο θαη εγθαηλίαζε ην πεδίν ηεο θηινζνθίαο ηεο 

θσηνγξαθίαο. Ο Scruton αξλείηαη ηε δπλαηφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο λα απνηειεί 

αλαπαξάζηαζε θαη λα δηαζέηεη νπνηνδήπνηε αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ. Ζ άξλεζε απηή 

βαζίδεηαη ζηε ζέζε φηη ε θσηνγξαθία, ζε κηα ηδαληθή ηεο κνξθή, εμνπζηάδεηαη 

αλαγθαία απφ ηε κεραληθή αλαθιαζηηθή ζχζηαζε ηεο θσηνγξαθηθήο ζπζθεπήο: 

θαζψο, θαηά ηνλ Scruton, ε δέζκεπζε ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο απφ ηα αληηθείκελα 

ηνπ θφζκνπ είλαη αλαπφθεπθηε, ε θσηνγξαθία δελ αλαπαξηζηά – δειαδή δελ 

καξηπξά πξνζέζεηο εθθξαζηηθνχ ραξαθηήξα - θαη δελ δχλαηαη λα δεκηνπξγεί θάπνην 

απηφλνκν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. ηε ζπλέρεηα, ζην Κεθάιαην 2, παξνπζηάδεηαη ε 

ζεψξεζε ηνπ Walton, ε νπνία θηλείηαη ζηελ εξκελεπηηθή γξακκή ηνπ Scruton. Ο 

Walton ζεσξεί φηη ην λφεκα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο είλαη ηα ίδηα ηα 

απεηθνληδφκελα αληηθείκελα: απηφ ην νλνκάδεη «δηαθάλεηα», απνδίδνληαο έλαλ 

ηδηφηππν ξεαιηζκφ ζηε θσηνγξαθηθή επηθάλεηα, ζπλδεδεκέλν κε έλα πιέγκα 

αθιφλεησλ πεπνηζήζεσλ πνπ ε αληηιεπηηθή καο ζχλδεζε κε ηε θσηνγξαθία 

επηηξέπεη. Δπηπιένλ, παξνπζηάδεηαη ε ζεψξεζε ηνπ Lopes, ν νπνίνο αθελφο δέρεηαη 

ηε βαζηθή παξαδνρή ηνπ Walton πεξί δηαθάλεηαο, αθεηέξνπ ππνζηεξίδεη – ζε 

αληίζεζε κε ηνλ Scruton - φηη ε θσηνγξαθία δχλαηαη λα έρεη απηφλνκν αηζζεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, θαζψο αλαδεηθλχεη έλαλ λέν ηξφπν λα δνχκε ηα αληηθείκελα: έλα 

«βιέπεηλ δηα κέζνπ» (seeing through). 

ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο αζθείηαη θξηηηθή ζηηο παξαπάλσ ζεσξήζεηο 

θαη επηρεηξείηαη ε ζεκειίσζε κηαο αληίζεηεο πξνο απηέο ππφζεζεο: ηεο ππφζεζεο, 

δειαδή, φηη ε θσηνγξαθία δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο αλαπαξαζηαηηθφ κέζνλ, κε ηε 

δηακεζνιάβεζε ελφο πιέγκαηνο πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ πνπ νη ρξήζηεο ηεο 

κνηξάδνληαη θαη ην νπνίν επηηξέπεη κηα νξηζκέλε νπηηθή αλάγλσζε ηεο 

θσηνγξαθηθήο εηθφλαο. πγθεθξηκέλα: ζην Κεθάιαην 3 εμεηάδσ θξηηηθά ηε ζχιιεςε 

ηεο ηδαληθήο ή ακφιπληεο θσηνγξαθίαο - ηελ νπνία ν Scruton ρξεζηκνπνηεί 

εξγαιεηαθά σο πξνο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θχζεο ηεο θσηνγξαθίαο - κε ζηφρν λα 
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αλαδείμσ αθελφο φηη ε ζχιιεςε απηή απνηειεί έλα κχζεπκα πνπ δηαζηξεβιψλεη ηε 

θχζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ, φπσο απηφ έρεη δνκεζεί κέζα απφ ηελ ηζηνξία ηεο 

θσηνγξαθίαο, θαη αθεηέξνπ λα ππνγξακκίζσ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ δεηθηηθνχ 

ραξαθηήξα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο. ην Κεθάιαην 4, ζηε ζπλέρεηα, πξνβάιινληαη 

νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε θσηνγξαθία εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ ηνπ Scruton γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε, παξά ηε κεραληθή ηδηνκνξθία ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ, ε νπνία 

ζαθψο αλαγλσξίδεηαη. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα ζέζσ ππφ θξίζε ηφζν ηελ 

έλλνηα ηνπ κέζνπ ε νπνία ιεηηνπξγεί ζηηο ππάξρνπζεο θηινζνθηθέο αλαιχζεηο ηεο 

θσηνγξαθίαο (ελεξγνπνηψληαο εδψ κηα ελλνηνινγηθή δηάθξηζε αλάκεζα ζην θπζηθφ 

θαη ην θαιιηηερληθφ/αλαπαξαζηαηηθφ κέζνλ, ε νπνία ηίζεηαη ζηε ζχγρξνλε θηινζνθία 

ηεο ηέρλεο), φζν θαη ηνπο φξνπο ππφ ηηο νπνίνπο είζηζηαη λα δηεμάγεηαη ε ζχγθξηζε 

αλάκεζα ζηε θσηνγξαθία θαη ηε δσγξαθηθή σο πξνο ηε δπλαηφηεηα 

αλαπαξαζηαηηθήο ιεηηνπξγίαο. Σν Κεθάιαην 5, ηέινο, επηρεηξεί λα ζεκειηψζεη 

πεξαηηέξσ ηελ εξεπλεηηθή κνπ ππφζεζε φηη ε θσηνγξαθία δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

σο αλαπαξάζηαζε, εζηηάδνληαο ζην δήηεκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ ζέκαηφο ηεο αιιά 

θαη ηεο δήζελ αληηθεηκεληθήο νκνηφηεηάο ηεο κε ην πξαγκαηηθφ. Δπηπξνζζέησο, 

επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο πξνεγεζείζαο αλάιπζεο σο πξνο ηελ 

δπλαηφηεηα απηφλνκεο αηζζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο θσηνγξαθίαο.  

πσο γίλεηαη ζαθέο απφ απηή ηε ζχληνκε επηζθφπεζε ηεο εξγαζίαο, ζθνπφο 

ηεο είλαη παξάζρεη έλαλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκφ ηεο θχζεο θαη ησλ δπλαηνηήησλ 

ηεο θσηνγξαθίαο απφ απηφλ πνπ πξνζθέξεη ε ζχγρξνλε θηινζνθηθή πξαγκάηεπζή 

ηεο – έλαλ πξνζδηνξηζκφ ν νπνίνο ζα ππεξβεί ην παξαπιαλεηηθφ δίπνιν 

«πξνζεηηθφηεηα ή αηηηφηεηα»: ζα αλαδείμεη δειαδή φηη ε θσηνγξαθία δελ είλαη νχηε 

ακηγψο πξνζεηηθφ νχηε ακηγψο αηηηαθφ κέζνλ, αιιά ην πξντφλ κηαο δηαδξαζηηθήο 

ζρέζεο δεκηνπξγνχ θαη κεραλήο, ε νπνία θαζνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηηο νπνίεο θέξεη 

αιιά θαη ηνλ νξηζκέλν ηξφπν πνπ ηηο εμππεξεηεί (ηνπιάρηζηνλ εληφο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, δειαδή απηφ ηνπ ζχγρξνλνπ δπηηθνχ – έληνλα 

εηθνλνθεληξηθνχ – πνιηηηζκνχ). 
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Κεφάλαιο 1. 

Η φύςη τησ φωτογραφίασ: ο ςκεπτικιςμόσ του R. Scruton 

 

 

Ζ κεραληθή ζχζηαζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ απνηειεί πάληα ην αθεηεξηαθφ 

ζεκείν ησλ θηινζνθηθψλ αλαιχζεσλ ηεο θσηνγξαθίαο πνπ ζηνρεχνπλ λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηε θχζε θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. πσο ζπρλά αλαγλσξίδεηαη, ε 

εξκελεπηηθή γξακκή πνπ αθνινπζνχλ απηέο νη αλαιχζεηο αλάγεηαη άκεζα ζηε 

Ρεαιηζηηθή ζεσξία ηνπ θηικ θαη θπξίσο ζην άξζξν ηνπ Andrè Bazin «The Ontology 

of the Photographic Image».
5
 Δθεί ν Bazin αλαγλσξίδεη φηη ε θσηνγξαθία πέηπρε 

αξθεηνχο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο κεηα-αλαγελλεζηαθήο ηέρλεο, δεκηνπξγψληαο ηε 

κέγηζηε νκνηφηεηα ζηε γξακκηθή πξννπηηθή, επηζεκαίλνληαο σζηφζν φηη ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο επίηεπγκα δελ είλαη ν βαζκφο νκνηφηεηαο ηνλ νπνίν επηηπγράλεη 

αιιά ε ηδηφηππε ζρέζε ηελ νπνία ζέηεη κε ην  αληηθείκελφ ηεο. Πξνθεηκέλνπ λα 

θσηίζεη απηή ηε ζρέζε ν Bazin πξνρσξά επί ηεο νπζίαο ζε κηα ηαχηηζε 

θσηνγξαθηθήο εηθφλαο θαη θσηνγξαθηδφκελνπ αληηθεηκέλνπ:  

 

«Ζ θσηνγξαθηθή εηθφλα είλαη ην ίδην θσηνγξαθηδφκελν αληηθείκελν, ην 

αληηθείκελν απειεπζεξσκέλν απφ ηνπο φξνπο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ 

πνπ ην θπβεξλνχλ.»
6
 

 

Με άιια ιφγηα, γηα ηνλ Bazin ε θσηνγξαθία είλαη νπζησδψο δηαθνξεηηθή απφ άιιεο 

κνξθέο απεηθφληζεο, φπσο ε δσγξαθηθή, φρη ράξηλ ηεο νκνηφηεηαο πνπ επηηπγράλεη 

αιιά ηεο ζρέζεο ηεο κε ην αληηθείκελφ ηεο: ιφγσ ηνπ κεραληθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο 

ηεο πνπ πεξηνξίδεη ηελ επέκβαζε ηνπ δεκηνπξγνχ, απνηειεί έλα ίρλνο (relic) ηεο 

θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ, κε ηξφπν πνπ δελ ζα κπνξνχζε πνηέ λα 

επηηχρεη ε δσγξαθηθή.  

Ο Roger Scruton, ν πξψηνο θηιφζνθνο πνπ θαηαπηάζηεθε ζπζηεκαηηθά κε ηε 

θσηνγξαθία, πηνζέηεζε απηή ηε ζχιιεςε ηνπ Bazin αιιά πξνρψξεζε παξαπέξα: ζηε 

βάζε απηήο ηεο ζχιιεςεο πξνζπάζεζε λα δνκήζεη έλαλ αθξαίν ζθεπηηθηζκφ ζρεηηθά 

                                                 
5
 A. Bazin, «The Ontology of the Photographic Image», ζην What is Cinema?, κηθ. H. Gray. Berkeley: 

University of California Press (1967), ζζ. 9-17. 
6
 Ο.π., ζ. 14. 
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κε ηελ αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο αιιά θαη ηελ αμίσζή ηεο γηα 

αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ ζην πιαίζην ηεο ηέρλεο.
7
 πσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα, νη 

εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινχζεζαλ έλαλ ηέηνην αθξαίν ζθεπηηθηζκφ, κε 

ζηφρν ηελ απνδφκεζή ηνπ, δελ έθεξαλ θάπνην νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα, σζηφζν 

θαηάθεξαλ θάηη ζεκαληηθφ:
8
 λα πξνρσξήζεη ζε βάζνο ε θηινζνθηθή κειέηε ηεο 

θσηνγξαθηθήο εηθφλαο θαη λα πξνθχςνπλ λένη πξνβιεκαηηζκνί γηα ηε θχζε θαη ηηο 

δπλαηφηεηέο ηεο. 

Αο δνχκε φκσο ζπγθεθξηκέλα πψο ν Scruton αλαπηχζζεη ηνλ ζθεπηηθηζκφ ηνπ 

ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θσηνγξαθίεο. Δξγαιείν ππεξάζπηζεο ηεο 

ζθεπηηθηζηηθήο ζεψξεζεο ηνπ Scruton απνηειεί ε ζχγθξηζε ηεο θσηνγξαθίαο κε ηελ 

δσγξαθηθή, αιιά θαη ν ζαθήο δηαρσξηζκφο πνπ ν ίδηνο πξνηείλεη κεηαμχ πξαγκαηηθήο 

θσηνγξαθίαο (actual photography) θαη ηδαληθήο θσηνγξαθίαο (ideal photography). 

Με ηνλ φξν «πξαγκαηηθή θσηνγξαθία» ν Scruton αλαθέξεηαη ζην απνηέιεζκα ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπ θσηνγξάθνπ λα «κνιχλεη» ηε θσηνγξαθηθή εηθφλα,  πηνζεηψληαο 

ηνπο ζθνπνχο θαη ηηο κεζφδνπο ηεο δσγξαθηθήο.
9
 Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο 

θσηνγξαθίαο πνπ πξνζπαζεί λα αλαπαξαζηήζεη ηνλ θφζκν, αιιά επεηδή δελ ην 

θαηαθέξλεη κε ηα κέζα ηεο θσηνγξαθίαο, επηζηξαηεχεη κεζφδνπο ηεο δσγξαθηθήο 

πξνο απηφλ ηνλ ζθνπφ. Γηα παξάδεηγκα, κηα θσηνγξαθία κε κεησκέλν βαζκφ 

απεηθφληζεο (π.ρ. αζπξφκαπξνη ζρεκαηηζκνί πνπ παξαπέκπνπλ ζε αλζξψπηλεο 

θηγνχξεο: βι. εηθ. 1)  δελ επηηξέπεη ηελ εχθνιε αλαγλψξηζή ηεο απφ ηνλ ζεαηή θαη 

                                                 
7
 R. Scruton, «Photography and Representation», ζην Critical Inquiry, Vol. 7, No. 3 (Spring, 1981), 

ζζ. 577-603. 
8
 Γηα παξάδεηγκα:  D. Lopes, «The Aesthetics of Photographic Transparency» ζην Mind, New Series, 

Vol. 112, No. 447 (Jul., 2003), ζζ. 433-448, D. Phillips, «Photography and Causation, Responding to  

Scruton‟s  Skepticism», ζην  The British Journal of Aesthetics, Vol. 49, Νν. 4 (2009), ζζ. 327-340,  G. 

Currie, «Visible Traces: Documentary and the Contents of Photographs», ζην Journal of Aesthetics and 

Art Criticism, Vol. 57 (1999), ζζ. 285-297. Ο Currie, αξλνχκελνο ην επηρείξεκα πνπ ζέιεη ηε 

θσηνγξαθία λα είλαη έλαο θαζξέθηεο ή έλα δηάθαλν παξάζπξν πξνο ηνλ θφζκν θαη επνκέλσο αδχλακε 

λα πεξηιάβεη αηζζεηηθέο αμηψζεηο, θαηαζέηεη ηε δηθή ηνπ ζέζε γηα ηε θσηνγξαθία: ε θσηνγξαθία, 

ππνζηεξίδεη, είλαη απνηχπσκα (trace). ην άξζξν ηνπ «Visible Traces: Documentary and the Contents 

of Photographs», πξνρσξεί ζε κηα αλάιπζε ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο ηαμηλνκψληαο ηηο εηθνληθέο 

αλαπαξαζηάζεηο ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: α) καξηπξίεο - testimonies (δσγξαθηθά έξγα, ζρεδηαζηηθέο 

αλαπαξαζηάζεηο, γξαπηέο ηζηνξίεο θ.α.), β) απνηππψκαηα - traces (θσηνγξαθίεο νη νπνίεο ζηεξνχληαη 

αθήγεζεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ θαζαξή αηηηφηεηα θαη αληηιεπηηθή (φρη ελλνηνινγηθή) ζρέζε κε 

ηνλ θφζκν, γ) ηεθκεξησηηθέο θσηνγξαθίεο – documentaries (είλαη νη θσηνγξαθίεο πνπ δηθαηνινγνχλ ην 

“photo about….” θαη ιφγσ ηνπ αθεγεκαηηθνχ ηνπο ραξαθηήξα πεξηθιείνπλ πξνζέζεηο/πεπνηζήζεηο θαη 

ζηεξίδνληαη απαξαίηεηα ζηα απνηππψκαηα ησλ αληηθεηκέλσλ ή ησλ ζπκβάλησλ ζηε θσηνγξαθηθή 

επηθάλεηα). Γηα ηνλ Currie ε θσηνγξαθηθή εηθφλα θαηέρεη δπν είδε πεξηερνκέλνπ: έλα θσηνγξαθηθφ 

θαη έλα αθεγεκαηηθφ. Απηά ηα δπν είδε πεξηερνκέλνπ είλαη  απνιχησο δηαθξηηά θαη ε δηάθξηζή ηνπο 

νθείιεη λ‟ αλαδεηεζεί ζην επίπεδν ηεο θηινζνθίαο ηεο αληίιεςεο. ηελ παξνχζα εξγαζία απέθπγα λα 

αλαθεξζψ εθηελεζηέξα ζηε αλάιπζε ηνπ Currie, θαζψο ηα βαζηθά ζεκεία ηεο ζεσξίαο ηνπ ζπκπίπηνπλ 

κε ηηο παξαδνρέο ησλ Scruton, Walton  θαη Lopes.  
9
 R. Scruton (1981), ζζ. 578-579. 
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απηφ ηελ θάλεη λα ζπκκεξίδεηαη πεξηζζφηεξν ηνπο θαλφλεο κηαο δσγξαθηθήο 

αλαπαξάζηαζεο απ‟ φηη ηνλ θπζηθφ ξεαιηζκφ πνπ ε θσηνγξαθία επηηξέπεη. Αληίζεηα, 

ε ηδαληθή θσηνγξαθία είλαη ην έξγν εθείλν ην νπνίν πξνθχπηεη άκεζα απφ ηε 

κεραληθή ζχζηαζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ, δίρσο επεκβάζεηο ζηε κεραληθή 

δηαδηθαζία.
10

 Ζ ηδαληθή θσηνγξαθία, επνκέλσο, θαηαγξάθεη θαη καο παξνπζηάδεη ηνλ 

θφζκν, δίρσο λα εθθξάδεη ζθνπνχο θαη πξνζέζεηο κέζσ επεκβάζεσλ ηνπ δεκηνπξγνχ 

ζην απνηέιεζκα ηεο κεραληθήο δηαδηθαζίαο. Μηα (ηδαληθή) θσηνγξαθία είλαη 

ζπλεπψο πάληα κηα θσηνγξαθία ελφο θάηη εχθνια αλαγλσξίζηκνπ απφ ην βιέκκα ηνπ 

ζεαηή (π.ρ. εηθ. 2).  

Ζ ηδαληθή θσηνγξαθία, θαηά ηνλ Scruton, ζπλάπηεη πξσηίζησο κε ην 

αληηθείκελφ ηεο κηα πνιχ ζπγθεθξηκέλε ζρέζε: κηα ζρέζε αηηηφηεηαο ή θαιχηεξα 

αηηηαθήο ζχλδεζεο. Μηα θάπνηα εκπινθή πξνζέζεσλ θαη ζθνπψλ θαηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε θσηνγξαθηθή δηαδηθαζία δελ απνξξίπηεηαη απφιπηα απφ ηνλ Scruton, 

απιά ζεσξεί φηη είλαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο θαη δελ αθαηξεί νπζηαζηηθά θάηη απφ ηελ 

αηηηαθή δηαδηθαζία.  

 

 «ηαλ θάπνηνο ραξαθηεξίδεη ηε ζρέζε αλάκεζα ζηελ ηδαληθή 

θσηνγξαθία θαη ην ζέκα ηεο, δελ ραξαθηεξίδεη κηα πξφζεζε αιιά κηα 

αηηηαθή δηαδηθαζία, θαη ελψ, θαηά θαλφλα, εκπιέθεηαη κηα εκπξφζεηε 

πξάμε, απηή δελ είλαη νπζηψδεο κέξνο ηεο θσηνγξαθηθήο ζρέζεο».
11

  

 

 Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη ην ζεκείν δηαθνξάο κεηαμχ ησλ δπν 

θαηεγνξηψλ θσηνγξαθίαο ηηο νπνίεο αλαγλσξίδεη ν Scruton – ηεο πξαγκαηηθήο θαη 

ηεο ηδαληθήο - εληνπίδεηαη ζηελ αξρή πνπ ηηο δηέπεη: ε αξρή ησλ πξνζέζεσλ ζηε 

πξψηε πεξίπησζε θαη ε αξρή ηεο αηηηόηεηαο ζηε δεχηεξε. Ο Scruton εξεπλά ηε 

δεχηεξε πεξίπησζε, απηή ηεο ηδαληθήο θσηνγξαθίαο, πξνθεηκέλνπ λα δνκήζεη ην 

ζπιινγηζηηθφ πιαίζην ηεο ζθεπηηθηζηηθήο ηνπ ζέζεο θαη ζε απηφ ην πιαίζην ζα 

εζηηάζσ ζηε ζπλέρεηα.  

 

 

 

 

                                                 
10

 Ο.π. 
11

 Ο.π., ζ. 579. 
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               Δηθ. 1: E. Meatryard, Untitled (Nofocus: Three figures), 1960 

 

 

 
 Δηθ. 2: H. Newton, Portrait of Laurel Martin, 1952 
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1.1 Φφηογραθία θαη αλαπαράζηαζε  

 

Με ζπλερείο αλαθνξέο θαη ζπγθξίζεηο κε ην ζρέδην θαη ηε δσγξαθηθή, ν Scruton 

επηρεηξεί λα ζεκειηψζεη κηα βάζηκε δηθαηνιφγεζε θαη ζηήξημε ηεο ζέζεο φηη ε 

θσηνγξαθία δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηηο αλαπαξαζηαηηθέο ηέρλεο. Ση, φκσο, νξίδεηαη 

σο αλαπαξάζηαζε γηα ηνλ ίδην;  Ζ απάληεζε δίλεηαη σο εμήο: ην ρ αλαπαξηζηά ην ς 

κφλν εάλ ην ρ εθθξάδεη κηα ζθέςε γηα ην ς. Αλ ην ρ είλαη κηα εηθφλα θαη ε ζρέζε ηνπ 

ρ κε ην ς είλαη ζρέζε αηηίαο θαη απνηειέζκαηνο, ν Scruton ζεσξεί φηη δελ κπνξνχκε 

λα θάλνπκε ιφγν γηα αλαπαξάζηαζε.
12

 Γηα ηνλ ίδην ε έλλνηα ηεο αλαπαξάζηαζεο 

πεξηιακβάλεη εγγελψο ζθνπνχο θαη πξνζέζεηο θαη αθνξά αληηθείκελα πξνο ηα νπνία 

έρνπκε ζπγθεθξηκέλεο αληηδξάζεηο, κέζα απφ ηηο νπνίεο αλαδχνληαη νη ζθνπνί θαη νη 

πξνζέζεηο ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο.13
 

Ζ απφπεηξα ζχγθξηζεο ηεο θσηνγξαθηθήο πξαθηηθήο κε ηελ δσγξαθηθή 

αλαδεηθλχεη ηελ αλαπαξαζηαηηθή αμία ηεο δεχηεξεο, θαζψο κφλν εθείλε θαίλεηαη λα 

πξαγκαηψλεη ηελ αλάγθε ηνπ δεκηνπξγνχ γηα έθθξαζε θαη είλαη κφλν εθείλε ηθαλή λ‟ 

απνδψζεη ηηο θαιιηηερληθέο ηνπ πξνζέζεηο. Δπηπιένλ, θαηά ηνλ Scruton, φηαλ θάπνηνο 

εθηηκά έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο σο αλαπαξάζηαζε θάπνηνπ αληηθεηκέλνπ ή 

γεληθφηεξα ελφο ζέκαηνο, ε εθηίκεζή ηνπ πεγάδεη απφ ηελ ίδηα ηελ αλαπαξάζηαζε 

θαη φρη απφ ην αληηθείκελν ή ην ζέκα πνπ ηελ πξνθάιεζε. Ζ εθηίκεζε παξακέλεη 

αλεμάξηεηε ηνπ ελδηαθέξνληνο ηνπ ζεαηή γηα ην ζέκα, θαη αθνξά θπξίσο ζηνλ ηξόπν 

αλαπαξάζηαζεο απηνχ ηνπ ζέκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ν ζαπκαζκφο κηαο 

ζαιαζζνγξαθίαο δελ αθνινπζείηαη αλαγθαία απφ ηνλ ζαπκαζκφ ηνπ ζεαηή γη‟ απηά 

πνπ αλαπαξηζηά - ην πηζαλφηεξν είλαη λα είλαη αδηάθνξεο ζηνλ ζεαηή νη βάξθεο θαη νη 

γιάξνη πνπ πεξηέρνληαη ζ‟ απηή: ε αληαπφθξηζε κάιινλ εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν 

αλαπαξάζηαζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζθελήο, κέζα απφ ηελ νπνία αλαδχνληαη νη 

πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ, φπσο είλαη θαη ε απνζηνιή ηεο αλαπαξαζηαηηθήο ηέρλεο. 

Έηζη, θαηαιήγεη ν Scruton, ε θαηαλφεζε ελφο έξγνπ δσγξαθηθήο πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ζθέςεσλ ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ έξγνπ.
14

  

                                                 
12

 Γηα ηελ D.Phillips (2009, ζ. 330), σζηφζν, ην επηρείξεκα ηεο αηηηφηεηαο είλαη εμ αξρήο αζηήξηθην, 

θαζψο αλ ππνζέηακε φηη ε θσηνγξαθηθή ζρέζε είλαη απιά αηηηαθή δελ ζα αλαξσηηφηαλ θαλείο γηα ην 

ζέκα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο: «Θα ήηαλ ην ίδην ιάζνο αλ ζθεπηφκαζηαλ φηη έλαο ζσξφο απφ 

ζπληξίκκηα ηα νπνία μεβξάζηεθαλ ζε κηα αθηή είλαη κηα εηθφλα ε νπνία ζπλάπηεη κηα ζρέζε κε ην 

ζέκα: ηελ παιίξξνηα.» 
13

  R. Scruton (1981), ζ. 598. 
14

  Ο.π., ζ. 581. 
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ηε θσηνγξαθία, αληίζεηα, ζεσξεί ν Scruton, απηή ε αλαγλψξηζε ζθέςεσλ 

θαη πξνζέζεσλ ζε ζρέζε κε ην πεξηερφκελφ ηεο απνπζηάδεη, θαζψο παξακέλεη 

αηρκάισηε ηεο αηηηαθήο ζρέζεο κεηαμχ ηνπ πξάγκαηνο θαη ηεο θσηνγξαθηθήο ηνπ 

απεηθφληζεο. Ο θσηνγξάθνο, δειαδή, βιέπεη κηα βάξθα, ζεθψλεη ηε θσηνγξαθηθή 

ηνπ κεραλή θαη ε ίδηα ε κεραλή  θαηαγξάθεη ηελ εηθφλα ηεο βάξθαο ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ θηικ. Σν απνηέιεζκα πνπ έρνπκε κπξνζηά καο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ είλαη 

ην απνηέιεζκα κηαο έθθξαζεο αιιά πηζαλφηαηα ε απνπζία ηεο. Οη δπλαηφηεηεο ηεο 

θσηνγξαθηθήο απφπεηξαο, δειαδή, εμαληινχληαη ζηελ θαηαγξαθή ελφο θάηη πνπ 

έηπρε ή επηιέρηεθε λα βξεζεί κπξνζηά καο. Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ αθνξά 

πξσηίζησο ζηελ θχζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ, θαζψο ε κεραληθή ηνπ ηαπηφηεηα 

απνθιείεη απηφκαηα ηελ εθθξαζηηθή δπλαηφηεηα, ηελ ηθαλφηεηα κεηαθνξάο ησλ 

ζθέςεσλ θαη πξνζέζεσλ ηνπ δεκηνπξγνχ. Ζ απηνκαηνπνηεκέλε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο, δειαδή, δεζπφδεη ζηε θσηνγξαθηθή απφπεηξα θαη απνθιείεη θάζε 

δπλαηφηεηα παξέκβαζεο πνπ ζα κπνξνχζε λα ππεξβεί ηελ θπξηαξρία ηεο. Έηζη, ελψ ε 

δσγξαθηθή εθθξάδεη, ε θσηνγξαθία απιά θαλεξώλεη – αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο πνπ θαίλεηαη λα «ππνλνεί» απηφ πνπ αδπλαηεί λα εθθξάζεη.
15

  

  Καηά ηνλ Scruton είλαη ζαθέο φηη  o έιεγρνο ηνπ κέζνπ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ 

ν θσηνγξάθνο δελ επηθέξεη θαλνληθά θακία δπλαηφηεηα απφδνζεο ζθέςεσλ θαη 

πξνζέζεσλ. Ζ επηινγή ηνπ θσηηζκνχ, ε ηαρχηεηα ηεο ιήςεο ηνπ ζέκαηνο, ην εχξνο 

ηνπ δηαθξάγκαηνο ηνπ θαθνχ θαη άιιεο παξφκνηνπ είδνπο παξεκβαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο απφ ηε κεξηά ηνπ θσηνγξάθνπ, είλαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ 

Scruton: ε νπνηαδήπνηε επηινγή θαλνληθά ππεξθαιχπηεηαη, θαη ζεσξεί φηη 

νπζηαζηηθά εθπνξεχεηαη, απφ ηελ αηηηαθή δηαδηθαζία πνπ ζπλδέεη ην αληηθείκελν κε 

ηελ αληαλάθιαζή ηνπ ζ‟ έλα ραξηί. ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο, αληίζεηα, πνπ ν 

δεκηνπξγφο επηρεηξεί ελεξγά λα εθθξαζηεί κέζσ ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο πνπ καο 

παξνπζηάδεη, κέζσ παξέκβαζεο ζην πξντφλ ηεο κεραληθήο δηαδηθαζίαο, ηφηε λαη κελ 

έρνπκε αλαπαξάζηαζε αιιά φρη θσηνγξαθία. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο - φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ Man Ray κε ηα θσηνγξάκκαηα ή ηνπ Δrnst Haas κε ηηο θηλνχκελεο 

εηθφλεο (εηθ. 3 θαη 4) - ν θσηνγξάθνο απνθαζίδεη λα απνθχγεη ηελ θαηαγξαθή θαη λ‟ 

αλαπαξαζηήζεη. Σφηε, θαηεπζχλεηαη αλαγθαία πξνο ηε δσγξαθηθή θαη απνραηξεηά ηε 

                                                 
15

 Ο.π., ζ. 587. 
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θσηνγξαθηθή απφπεηξα γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ ζέκαηνο ή, ηνπιάρηζηνλ, απνραηξεηά 

ηελ ηδαληθή θσηνγξαθία.
16

 

 

 

 
                                         Δηθ. 3: M. Ray, Photogram. 

 

 

 

 
                                  Δηθ. 4: E. Haas, Festival Garden, Ostend, 1950 
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 Ο.π., ζ.  594. 



17 

 

 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε, φπνπ ν θσηνγξάθνο έρεη παξέκβεη δξαζηηθά 

παξαιιάζζνληαο ηηο θσηνγξαθηδφκελεο κνξθέο, δελ ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα 

ηζρπξηζηεί (ζχκθσλα κε ηελ θνηλή ινγηθή) φηη απηφ πνπ βιέπεη κπξνζηά ηνπ απνηειεί 

θσηνγξαθία ελφο αληηθεηκέλνπ ή ζέκαηνο, ζεσξψληαο ην κάιινλ κηα εθθξαζηηθή 

αλαπαξάζηαζε απηνχ.
17

 Ζ θσηνγξαθία εδψ απνκαθξχλεηαη απφ ηελ θπζηθή ηεο βάζε 

(ηεο απιήο θαηαγξαθήο) θαη κε αδηεπθξίληζηε πιένλ ηαπηφηεηα πξνζεγγίδεη 

ζπγγεληθνχο ρψξνπο, φπσο απηνχο ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, κε θαλεξή ηελ αγσλία γηα 

ηελ αλαγλψξηζε ηεο αηζζεηηθήο ηεο αμίαο, αιιά κε ηε βεβαηφηεηα φηη επηηειεί 

επηηέινπο αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία. 

Ζ θσηνγξαθία, απφ ηε ζθνπηά ηνπ Scruton, ιεηηνπξγεί ινηπφλ ζαλ θαζξέθηεο. 

Έζησ θαη αλ ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο είλαη παξακνξθσηηθφο ή θάπνηνο ηνλ 

ηνπνζέηεζε εθεί κε πξφζεζε, απηφ δελ ηνπ ζηεξεί ηελ αηηηαθή ηνπ ζχλδεζε κε εθείλν  

πνπ νξζψλεηαη  κπξνζηά ηνπ. Ζ θσηνγξαθία παξακέλεη απιά έλαο νπηηθόο 

ππελζπκεηήο (visual reminder) φζσλ ζπκβαίλνπλ «εθεί έμσ». Γελ είλαη 

αλαπαξάζηαζε ελφο «πξάγκαηνο», ελφο «θάηη»  πνπ ππήξμε κηα δεδνκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή, αιιά ε εηθνληθή ηνπ αληαλάθιαζε ζε κηα επηθάλεηα θαη ε απνζηνιή ηεο είλαη 

λα καο ην θαηαδείμεη (to point to it). Ζ κεραληθή αλαπαξαγσγή ηεο εκθάληζεο ελφο 

αληηθεηκέλνπ νδεγεί αλαγθαζηηθά ζηελ αηηηαθή ηνπ ζχλδεζε κε ην θσηνγξαθηθφ 

απνηέιεζκα θαη ηαπηφρξνλα αθπξψλεη ηελ αλαπαξαζηαηηθή αμία απηνχ ηνπ 

απνηειέζκαηνο: απηφ πξνθχπηεη κέζσ ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ κεραληθνχ 

πξνγξάκκαηνο θαηαγξαθήο ηνπ θόζκνπ θαη δελ ζπληζηά ηίπνηα πέξαλ απηνχ.  

Πφηε φκσο ζα ιέγακε, ηειηθά, φηη κηα θσηνγξαθία ελφο βάδνπ είλαη αθξηβψο 

απηφ, θσηνγξαθία ελφο βάδνπ; Καηά ηνλ Scruton κηα θσηνγξαθία ρ γηα λα είλαη 

θσηνγξαθία ελφο αληηθείκελνπ ς, ηξεηο πξνυπνζέζεηο ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο: 

πξψηνλ, ην αληηθείκελν ρ πξέπεη λα ππάξρεη, δεχηεξνλ, πξέπεη λα εκθαλίδεηαη 

πεξίπνπ φπσο ζηε θσηνγξαθία ρ θαη ηξίηνλ, ε θσηνγξαθηθή ηνπ απεηθφληζε πξέπεη 

λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή ηεο αληίζηνηρεο εκθάληζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ς ζε κηα 

ρξνληθή ζηηγκή ηεο χπαξμήο ηνπ. Αλ ην ς απνηειεί ηελ αηηία ηνπ ρ, ηφηε ε χπαξμε ηνπ 

ρ θαη ε εκθάληζή ηνπ εμαξηψληαη νπζησδψο απφ ηελ χπαξμε θαη ηελ εκθάληζε ηνπ 

ς.18 
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 Ο.π., ζ.  594. 
18

 Ο.π., ζ.  588. 
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πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη ν Scruton ρξεψλεη ζαθψο κηα αλαπαξαζηαηηθή 

αδπλακία ζηε θσηνγξαθία, ζεσξψληαο φηη δεζκεχεηαη απφ ηνλ ραξαθηήξα ηεο 

ζρέζεο ηεο κε ην θφζκν. Ο ραξαθηήξαο απηφο είλαη αηηηαθήο κνξθήο θαη, φληαο 

ηέηνηνο, ε θσηνγξαθία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κφλν σο θνξέαο αληαλάθιαζεο ή 

ππελζχκηζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ. Απφ απηή ηε ζθνπηά, ε θχζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ 

κέζνπ αθπξψλεη θάζε επηδίσμε αλαπαξαζηαηηθήο δπλαηφηεηαο θαη δεζκεχεη ηε 

θσηνγξαθία ζην λα ππεξεηεί απιά έλαλ ξεαιηζκφ θαηαγξαθηθήο νδνχ. Ζ ηζηνξία ηεο 

θσηνγξαθίαο, αθνινχζσο, εξκελεχεηαη σο ζπλερήο απφπεηξα «δηάξξεμεο ηεο 

αηηηαθήο αιπζίδαο ηεο νπνίαο ν θσηνγξάθνο είλαη αηρκάισηνο».
19

 

 

 

1.2.  Φφηογραθία θαη αηζζεηηθό ελδηαθέρολ 

 

Ζ δεχηεξε ζθεπηηθηζηηθή ζέζε ηνπ Scruton είλαη θπζηθφ επαθφινπζν ηνπ 

πξνεγνχκελνπ επηρεηξήκαηφο ηνπ θαη αθνξά ζηελ ακθηζβήηεζε ηεο αηζζεηηθήο αμίαο 

ηεο θσηνγξαθίαο, σο θσηνγξαθίαο:  ε πηζαλφηεηα χπαξμεο θάπνηαο αηζζεηηθήο  

αμίαο εληνπίδεηαη αλαγθαία, θαηά ηνλ Scruton, ζην αληηθείκελν ή ην ζέκα πνπ 

θσηνγξαθίδεηαη θαη φρη ζηε θσηνγξαθία ηνπ. Ζ θσηνγξαθία σο θσηνγξαθία 

απνθιείεηαη απφ ην πιαίζην ηεο αηζζεηηθήο ιεηηνπξγίαο, ζηνλ βαζκφ πνπ δελ θέξεη 

θάπνηα αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηα, φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα. Ζ 

αληηπαξάζεζε ηεο θσηνγξαθίαο κε ηε δσγξαθηθή ζε απηφ ην ζεκείν ηεο αλάιπζεο 

είλαη θαη πάιη έληνλε: ε αηζζεηηθή ιεηηνπξγία είλαη αλακθίβνια δπλαηή ζηε 

δσγξαθηθή, θαηά ηνλ Scruton, ζηνλ βαζκφ πνπ έλα έξγν δσγξαθηθήο είλαη κηα 

εθθξαζηηθή αλαπαξάζηαζε ελφο ζέκαηνο, νπφηε θαη ππάξρεη αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ ίδηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη φρη, ή φρη κφλνλ, γηα ην αληηθείκελφ ηεο. ηε 

δσγξαθηθή, φπσο εθηελψο αλαθέξεη, ε φπνηα αηζζεηηθή αμία ελφο έξγνπ είλαη 

απηόλνκε, θαζψο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ αμία ή ηελ απαμία ηνπ αλαπαξηζηψκελνπ 

αληηθεηκέλνπ, αιιά δνκείηαη απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο αλαπαξάζηαζεο (απφ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ην αληηθείκελν, κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε 

ησλ πιηθψλ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο δσγξαθηθήο απφ ηνλ δεκηνπξγφ). Γηα παξάδεηγκα, ε 

αζρήκηα κηαο εκηηεινχο νηθνδνκήο κε ζίδεξα θαη ηνχβια δελ απνθιείεη κηα φκνξθε 

αλαπαξάζηαζή ηεο ζηνλ θακβά, θάηη ην νπνίν, φκσο, δελ κπνξεί λα ζπκβεί ζηε 
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θσηνγξαθηθή απφδνζε ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο θαηά ηνλ Scruton. Σν αληηθείκελν, φπσο 

παξνπζηάδεηαη ζηε θσηνγξαθηθή εηθφλα, απιά αληηθαζηζηά ή αλαπιεξψλεη ην 

πξαγκαηηθφ αληηθείκελν, επνκέλσο απνθιείεηαη εμ νξηζκνχ θάζε δπλαηφηεηα 

αηζζεηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ίδηαο ηεο θσηνγξαθίαο, πέξα απφ ηελ αηζζεηηθή δηάζηαζε 

πνπ θέξεη ην ίδην ην απεηθνληδφκελν αληηθείκελν. Γηα παξάδεηγκα, ε θσηνγξαθηθή 

ιήςε κηαο φκνξθεο θπξίαο κεηαθπιχεη ηνλ επηζεηηθφ ηεο πξνζδηνξηζκφ (φκνξθε) 

ζηελ ίδηα ηε θσηνγξαθία, επηηξέπνληαο καο λα θάλνπκε ιφγν γηα κηα σξαία 

θσηνγξαθία, απιά θαη κφλν επεηδή ε θπξία είλαη φκνξθε. Έηζη, γηα θάζε πεξίπησζε 

αηζζεηηθήο απνηίκεζεο κηαο θσηνγξαθίαο ηζρχεη, θαηά ηνλ Scruton, φηη «αλ θάπνηνο 

βξίζθεη κηα θσηνγξαθία φκνξθε, απηφ νθείιεηαη ζην φηη βξίζθεη θάηη φκνξθν ζην 

αληηθείκελφ ηεο. Απελαληίαο, έλα έξγν δσγξαθηθήο δχλαηαη λα είλαη φκνξθν αθφκε 

θαη αλ αλαπαξηζηά θάηη ην άζρεκν».20  

Ζ θσηνγξαθία, ινηπφλ, ζεσξείηαη φηη ζπληζηά κηα δηαθαλή (transparent) 

αλαπαξαγσγή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, έλαλ θαζξέθηε πνπ ζηελ επηθάλεηά ηνπ 

αληαλαθιψληαη ηα «πξάγκαηα» θαη ηα «γεγνλφηα» κε ηέηνηα θαζαξφηεηα θαη 

δηαχγεηα, ψζηε δελ ηεο επηηξέπνπλ αλαπαξαζηαηηθέο αμηψζεηο θαη αηζζεηηθέο 

δηαζηάζεηο. Ζ δηαθάλεηά ηεο απηή θαζηζηά ηε θσηνγξαθία έλα κέζν γηα λα δεηο ηνλ 

θφζκν θαη φρη έλα κέζν γηα λα ηνλ ζθεθηείο, λα ηνλ εξκελεχζεηο, λα ηνλ θαηαλνήζεηο. 

Σα ζεκεία, νη θψδηθεο θαη νη πξνζέζεηο δελ αθνξνχλ ηε θσηνγξαθία, θαηά ηνλ 

Scruton, δηφηη ε επίγλσζε ηνπ κεραληθνχ ηξφπνπ παξαγσγήο ηεο επεξεάδεη φρη κφλν 

ην ηη βιέπνπκε αιιά θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ φπνην βιέπνπκε, δειαδή ηε ζηάζε καο 

απέλαληη ζηε θσηνγξαθία σο θσηνγξαθία. Έρνληαο κηα ηέηνηα επίγλσζε, απηφ πνπ 

βιέπσ φηαλ αληηθξίδσ έλα ηξαπέδη ζε κηα θσηνγξαθία, γηα παξάδεηγκα, είλαη κάιινλ 

έλα ηξαπέδη θαη φρη κηα θσηνγξαθία ελφο ηξαπεδηνχ, έλα ηξαπέδη ην νπνίν κε 

βεβαηφηεηα θάπνηε ππήξμε θαη εγψ κεηέρσ ζηε ζέαζή ηνπ εηεξνρξνληζκέλα. 

Αληίζεηα, ε ζέαζε ηνπ ίδηνπ αληηθεηκέλνπ ζε έλα έξγν δσγξαθηθήο είζηζηαη λα νδεγεί 

ζε δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε, ηελ νπνία θαη πάιη επηβάιιεη ε επίγλσζε ηεο θχζεο 

ηνπ κέζνπ ηεο δσγξαθηθήο (ζπγθεθξηκέλα, ηεο πξνζεζηαθφηεηάο ηεο): δελ βιέπνπκε 

εδψ έλα ηξαπέδη πνπ θάπνηε ππήξμε ζε πξαγκαηηθφ ρψξν θαη ρξφλν αιιά κάιινλ ηελ 

αλαπαξάζηαζε ηνπ ηξαπεδηνχ, ηελ νπνία πξνηείλεη ν δεκηνπξγφο κε ην δηθφ ηνπ 

κνλαδηθφ χθνο, εθθηλψληαο απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνζέζεηο.
21
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Γηα πνηνλ ιφγν, φκσο, ηειηθά θάπνηνο ελδηαθέξεηαη γηα ηε θσηνγξαθία, αλ 

απηή ζηεξείηαη αλαπαξαζηαηηθήο θαη αηζζεηηθήο δχλακεο; Γηα ηνλ Scruton ε 

απάληεζε είλαη ζαθήο: πξψηνλ, ε θσηνγξαθία είλαη αιεζήο πξνο ηα γεγνλφηα θαη 

δεχηεξνλ, ε θσηνγξαθία παξέρεη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην θσηνγξαθηδφκελν 

αληηθείκελν. Καη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ε δηαδηθαζία ηεο αλάγλσζεο κηαο θσηνγξαθίαο 

απφ ηνλ ζεαηή δελ αθνξά ηελ ίδηα ηε θσηνγξαθία αιιά ηα πεξηερφκελά ηεο. Ζ 

θσηνγξαθία, δειαδή, δελ έρεη νπζηαζηηθή απηφλνκε ππφζηαζε νχηε αηζζεηηθή 

απηνηέιεηα: ν ιεηηνπξγηθφο ηεο ξφινο είλαη επηθνπξηθφο ζηε  γλσζηηθή καο ζχλδεζε 

κε ηα αληηθείκελα ή ζπκβάληα ηνπ θφζκνπ. Γελ απνηειεί έηζη πξαγκαηηθά απηή ε ίδηα 

αληηθείκελν παξαηήξεζεο, αιιά ιεηηνπξγεί σο νπηηθφ βνήζεκα γηα ηελ παξαηήξεζε 

ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ καο πεξηβάιινπλ. Ζ θχζε ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο ππνθηλεί 

ηνλ ζεαηή λα ζηαζεί απέλαληί ηεο κε πεξηέξγεηα (κηα πεξηέξγεηα φρη γηα ηε 

θσηνγξαθία αιιά γηα ην θσηνγξαθηδφκελν ζέκα), θηλνχκελνο απφ ηελ επηζπκία λα 

γλσξίζεη ηνλ θφζκν, ην πψο είλαη ηα πξάγκαηα.
22

 Τπ‟ απηήλ ηελ έλλνηα, ζα 

κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε θσηνγξαθία ζπληζηά ηελ επηθάλεηα κέζσ ηεο 

νπνίαο θαζίζηαηαη δπλαηή ε νπηηθή επαθή καο κε έλα αληηθείκελν ζε κηα νξηζκέλε 

παξειζνχζα ζηηγκή ηεο χπαξμήο ηνπ. Ζ ίδηα ε  θχζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ, 

κάιηζηα, φρη κφλν επζχλεηαη γηα ηελ παξνρή απηήο ή ηεο άιιεο θσηνγξαθηθήο 

πιεξνθνξίαο γηα θάηη ην πξαγκαηηθφ, αιιά επηπιένλ απνηειεί εγγχεζε ηεο 

αμηνπηζηίαο κηαο ηέηνηαο πιεξνθνξίαο, ζηε βάζε ηεο κεραληθήο – θαη άξα 

αλεπεξέαζηεο απφ ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα - θαηαγξαθήο απηνχ πνπ ζπλέβε ζε κηα 

ζηηγκή ζηνλ ρξφλν. Με άιια ιφγηα, κέζσ ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ κεραληζκνχ 

παξαγσγήο ηεο ε θσηνγξαθία δηαζθαιίδεη έλα είδνο ζρέζεο κε ην πξαγκαηηθφ - κηα 

ζρέζε νκνηφηεηαο αηηηαθά πξνζδηνξηζκέλεο - πνπ καο επηηξέπεη αθελφο λα βιέπνπκε 

κέζσ απηήο ηνλ θφζκν, αθεηέξνπ καο εγγπάηαη ηελ αιήζεηα απηνχ πνπ βιέπνπκε. 
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Κεφάλαιο 2.  

Η φύςη τησ φωτογραφίασ: ςτον απόηχο του R. Scruton 
 

 

2.1. Kendall Walton: H ζεφρία ηες δηαθάλεηας 

 

Δξρφκελνο αληηκέησπνο κε ηε ζθεπηηθηζηηθή ζεσξία ηνπ Scruton γηα ηε θχζε θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο θσηνγξαθίαο, ν Kendall Walton πξνζπάζεζε λα ζηεξίμεη κηα 

ελαιιαθηηθή θαηαλφεζε ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο, ρσξίο σζηφζν λα 

απνκαθξχλεηαη ξηδηθά απφ ζπιιήςεηο νη νπνίεο είλαη ζηνλ ππξήλα ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Scruton.
23

 Δπηζεκαίλνληαο ηηο νπζηαζηηθέο δηαθνξέο ηεο θσηνγξαθίαο απφ ηε 

δσγξαθηθή, ν Walton θηλείηαη ζε κηα πξνβιεκαηηθή πνπ, αθελφο - θαη αληίζεηα απφ 

ηνλ Scruton - ζέβεηαη ηελ εθθξαζηηθφηεηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ θαη αλαγλσξίδεη 

ηελ παξνπζία ηνπ θσηνγξάθνπ ζε απηφ ην νπνίν δεκηνπξγεί, αθεηέξνπ, ζπκβηβάδεη 

απηή ηελ αλαγλψξηζε κε ηελ θπξίαξρε ζέζε ηνπ Scruton φηη ε θσηνγξαθία είλαη 

δηαθάλεηα θαη ζπληζηά έλαλ ηξφπν ζέαζεο ηνπ θφζκνπ. ηε ζπλέρεηα, ζα 

πξνζπαζήζσ λα παξνπζηάζσ ηνπο άμνλεο ηνπ βαζηθνχ επηρεηξήκαηνο ηνπ Walton, 

ζεκεηψλνληαο ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ηνπ απφ ηελ ζεψξεζε ηνπ Scruton θαη ηνλ 

ζπκβηβαζκφ πνπ επηηπγράλεη αλαθνξηθά κε ηελ αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηα ηνπ 

θσηνγξαθηθνχ έξγνπ. 

 

2.1.1. Ο ηδηόησπος ρεαιηζκός ηες θφηογραθηθής εηθόλας  

Με κηα πξψηε καηηά θαίλεηαη εχινγν θαη πξνθαλέο φηη νη θσηνγξαθίεο, φπσο ζπρλά 

θαη άιινπ είδνπο εηθφλεο (δσγξαθηθνί πίλαθεο, ζρεδηαζηηθέο απεηθνλίζεηο), 

ζηνρεχνπλ ζε κηα ξεαιηζηηθή παξνπζίαζε ησλ αληηθεηκέλσλ ή ησλ ζεκάησλ πνπ 

επηρεηξνχλ λα παξαζηήζνπλ. Δλ ηνχηνηο, δηαπηζηψλεη ν Walton, ε θσηνγξαθηθή νδφο 

δείρλεη λα ππεξέρεη έλαληη ησλ ππνινίπσλ σο πξνο απηφλ ηνλ ζηφρν θαη λα 

δηθαηνινγεί επθνιφηεξα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ θαη’ εμνρήλ ξεαιηζηηθνύ κέζνπ 

(supremely realistic medium) ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο αθξηβέζηεξεο θαη 

ιεπηνκεξέζηεξεο κεηαθνξάο ηνπ πξαγκαηηθνχ πάλσ ζηε θσηνγξαθηθή επηθάλεηα. Ζ 
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αλαδήηεζε ηεο θχζεο ηνπ θσηνγξαθηθνχ ξεαιηζκνχ νδεγεί ηνλ Walton ζε δπν 

δηαπηζηψζεηο πνπ εμεγνχλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο. Ζ πξψηε έρεη λα θάλεη 

κε ηελ αηηηαθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ αλαπαξαγφκελνπ εηδψινπ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ 

αληηθεηκέλνπ, ράξηλ ηεο κεραληθήο δηαδηθαζίαο δεκηνπξγίαο, ελψ ε δεχηεξε 

δηαπίζησζε αθνξά ζηε  δπλαηφηεηα απφιπηεο νκνηφηεηαο ηεο θσηνγξαθίαο κε ην 

πξαγκαηηθφ ζε επίπεδν ηδηνηήησλ εκθάληζεο. Ο Walton ζηέθεηαη θαη κειεηά ηε 

δεχηεξε δηαπίζησζε. Ξεθηλά απφ ηελ ηεθκεξησηηθή δχλακε ηεο θσηνγξαθίαο, σο 

«απηφπηε κάξηπξα» ηεο εθάζηνηε εκπεηξίαο, θαη ππνγξακκίδεη ηελ ρξήζε ηεο απφ 

αζηπλνκηθέο θαη δηθαζηηθέο αξρέο. Ωζηφζν, απνδίδεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ 

«ηδηόηππνπ ξεαιηζκνχ» ζηε θσηνγξαθηθή δηαδηθαζία. Σν ζηνηρείν πνπ θάλεη ηδηφηππν 

ηνλ ξεαιηζκφ ηεο θσηνγξαθίαο είλαη φηη θέξεη θάηη παξαπάλσ απφ φ,ηη θέξεη κηα κε 

θσηνγξαθηθή εηθφλα ελφο αληηθεηκέλνπ ή κηαο ζθελήο πνπ θάπνηε ππήξμε.
24

 Απηή ε 

δηαθνξά βαζκνχ ηεο ξεαιηζηηθήο απφδνζεο ηεο θσηνγξαθίαο δελ βαζίδεηαη, θαηά ηνλ 

Walton, ζηελ πξνθαλή δπλαηφηεηα πνπ έρεη ε θσηνγξαθία γηα ιεπηνκεξή πεξηγξαθή 

ηνπ αληηθεηκέλνπ - άιισζηε θάηη ηέηνην παξακέλεη δπλαηφ θαη ζηε δσγξαθηθή - αιιά 

ζε κηα δηαθνξά πίζηεο θαη βεβαηόηεηαο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζεαηή ζε ζρέζε κε απηφ 

πνπ βιέπεη, πίζηε ε νπνία ζπλνδεχεη ηε θσηνγξαθηθή εηθφλα θαη θαίλεηαη λα 

απνπζηάδεη απφ ηηο άιιεο εηθνληθέο αλαπαξαζηάζεηο. Ση νδεγεί φκσο ηνλ ζεαηή κηαο 

θσηνγξαθίαο λα πηζηεχεη κε βεβαηφηεηα ζε απηφ πνπ βιέπεη αληηθξίδνληαο κηα 

θσηνγξαθία; Απφ πνχ πξνθχπηεη ε αμηνπηζηία πνπ αθνινπζεί ηε θσηνγξαθηθή 

απφδνζε ελφο αληηθεηκέλνπ; Ζ απάληεζε δίλεηαη απφ ηελ αβίαζηε ζπκθσλία καο ζην 

φηη απηφ ην «θάηη» πνπ παξνπζηάδεη ε θσηνγξαθία ππήξμε. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα 

νλεηξνπφιεζε ελφο δεκηνπξγνχ ή κηα έθθξαζε ηνπ ζπλαηζζεκαηηθνχ ηνπ θφζκνπ 

αλαληίζηνηρε κε ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη γεγνλφηα. Σν «θάηη» ππήξμε 

αλακθίβνια θαη ε θσηνγξαθηθή νδφο καο ππνρξεψλεη απιά λα δερηνχκε ηελ αιήζεηα 

ηνπ κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν.
25

 

Ζ βεβαηφηεηα ηεο χπαξμεο, ζε κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή, απηνχ ηνπ 

«θάηη» πνπ παξνπζηάδεη ε θσηνγξαθία δελ αθπξψλεηαη, αθφκε θαη ζε θσηνγξαθηθέο 

απνδφζεηο ζακπέο θαη κε δηαπγείο, φπσο ζε πεξηπηψζεηο εκθάληζεο θφθθνπ ηνπ θηικ 

ζηε θσηνγξαθηθή επηθάλεηα ή ππεξέθζεζεο ή ππνέθζεζεο ηνπ ζέκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ιήςεο.
26

 ιεο νη ηερληθέο πνπ επηιέγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
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θσηνγξαθηθήο ιήςεο, φπσο θαη ην δηζδηάζηαην ηεο θχζεο ηεο θσηνγξαθηθήο 

επηθάλεηαο, δελ αλαηξνχλ ην φηη πξφθεηηαη γηα ξεαιηζηηθή απνηχπσζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ή ηνπ ζπκβάληνο. Ζ θσηνγξαθία εμαθνινπζεί λα είλαη ην θαηεμνρήλ 

ξεαιηζηηθφ κέζν, αθφκε θαη φηαλ ζ‟ απηήλ πεξηιακβάλνληαη πξνζσπηθά 

ελδηαθέξνληα ηνπ θσηνγξάθνπ ή ζθελέο πνπ είλαη αδχλαην λα δεη ην αλζξψπηλν κάηη. 

Γελ ππάξρεη αζπξφκαπξε ζάιαζζα φπσο θαη αθηλεηνπνηεκέλν θχκα, παξφια απηά ν 

ξεαιηζκφο πνπ νη θσηνγξαθίεο ηέηνησλ ζεκάησλ θέξνπλ είλαη πνιχ πην ηζρπξφο απφ 

απηφλ ησλ δσγξαθηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ εμαηηίαο ηεο κεραληθφηεηαο ηνπ κέζνπ. Ο 

ξεαιηζκφο ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο, ελψ δελ είλαη απφιπηνο (φπσο ιέεη ν Walton, 

«Ζ θσηνγξαθία δείρλεη λα είλαη απηφ πνπ πξαγκαηηθά είλαη: κηα θσηνγξαθία») είλαη 

απνιχησο δηαπγήο, ιφγσ ηεο πίζηεο πνπ επηηξέπεη ε αλαθιαζηηθή θχζε ηεο 

θσηνγξαθηθήο ζπζθεπήο.27  

πλνςίδνληαο, ε θχζε ηνπ ξεαιηζκνχ ηνπ θσηνγξαθηθνχ έξγνπ δελ είλαη 

ζπλεζηζκέλνπ είδνπο γηα ηνλ Walton θαη ζεκειηψλεηαη ζηελ αθιφλεηε βεβαηφηεηα φηη 

ε θσηνγξαθεκέλε ζθελή ππήξμε θάπνηα ζηηγκή ζηνλ ρξφλν θαη ε πίζηε απηή 

παξακέλεη αλεμάξηεηε απφ ηηο ζπλζήθεο ιεπηνκεξνχο ή φρη θαηαγξαθήο ηεο. 

Γεχηεξνλ, ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ επηρεηξήκαηφο ηνπ απνηειεί ε παξαδνρή φηη απηφ 

πνπ νπζηαζηηθά βιέπνπκε κπξνζηά καο, φηαλ ζηεθφκαζηε κπξνζηά ζε κηα 

θσηνγξαθία, είλαη ε ίδηα ε θσηνγξαθία θαη φρη ην πξάγκα θαζεαπηό. Κάηη ηέηνην, 

άιισζηε, είλαη πξνθαλέο θαη εχινγν, θαζψο ε απφιπηε ή ζρεηηθή νκνηφηεηα ηεο 

θσηνγξαθίαο κε ην ίδην ην αληηθείκελν, απιά ππνγξακκίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπ κέζνπ 

θαη ηίπνηε παξαπάλσ. Σέινο, ν ηδηφηππνο ξεαιηζκφο πνπ απνδίδεηαη ζηε θσηνγξαθία 

απφ ηνλ Walton, εμππεξεηεί ηε δηαθνξνπνίεζή ηεο απφ ηηο άιιεο κνξθέο εηθνληθψλ 

αλαπαξαζηάζεσλ θαη παξαπέκπεη ζην πιέγκα ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ θέξεη ν ζεαηήο 

θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηε θσηνγξαθηθή εηθφλα, φπσο ζα αλαπηχμσ εθηελεζηέξα 

ζηε ζπλέρεηα.  

 

2.1.2..  Ζ διαθάνεια ηοσ θφηογραθηθού κέζοσ.  

Ζ εθεχξεζε ηεο θσηνγξαθηθήο κεραλήο δελ έδσζε απιά ζηνλ άλζξσπν έλαλ λέν 

ηξφπν λα δεκηνπξγεί εηθφλεο θαη κάιηζηα εηθφλεο ελφο λένπ είδνπο, αιιά θαη έλαλ λέν 

ηξφπν λα θνηηάδεη φ,ηη ηνλ πεξηβάιιεη - κηα λέα νπηηθή δπλαηφηεηα. Ο Walton 

ζηέθεηαη ζε απηήλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο θσηνγξαθίαο, αλαθεξφκελνο ζε «έλαλ λέν 
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ηξφπν λα βιέπνπκε ηνλ θφζκν» κέζσ ησλ θσηνγξαθηψλ.
28

 Πψο φκσο θαηαθέξλεη 

θάηη ηέηνην ε θσηνγξαθία; Πψο καο νδεγεί ζε κηα λέα νδφ ζέαζεο ηνπ θφζκνπ, φηαλ 

κάιηζηα ηε ραξαθηεξίδεη έλαο ηδηφηππνο ξεαιηζκφο; Σελ απάληεζε δίλεη ν Walton 

αλαθεξφκελνο – φπσο θαη ν Scruton - ζηελ δηαθάλεηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ. Οη 

θσηνγξαθίεο, ππνζηεξίδεη, ζπληζηνχλ δηαθάλεηεο θαη νη ιεηηνπξγηθέο ηνπο ηδηφηεηεο 

ηαπηίδνληαη κε απηέο ησλ θαζξεθηψλ: « [ε]ίλαη θαζξέθηεο πνπ καο βνεζνχλ λα δνχκε 

ηνλ θφζκν ζε ζπλζήθεο φπνπ, ρσξίο ηελ παξνπζία ηνπο, θάηη ηέηνην ζα ήηαλ 

αδχλαην».
29

 ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ελίζρπζεο ή επέθηαζεο ηεο νπηηθήο καο εκπεηξίαο 

θηλνχληαη ηα ηειεζθφπηα θαη ηα κηθξνζθφπηα, κε ηε δηαθνξά φηη κε ηνλ θσηνγξαθηθφ 

θαθφ πξνζηίζεηαη θάηη πνιχ ζεκαληηθφ: «ε δπλαηφηεηα λα δνχκε ζην παξειζφλ».
30

 Ζ 

δπλαηφηεηα απηή πνπ καο πξνζθέξεη ε θσηνγξαθία ζηεξίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηεο 

λα αηρκαισηίδεη ζηα ηέζζεξα άθξα ηνπ θάδξνπ ηεο ηνλ ρξφλν, λα αθηλεηνπνηεί ηηο 

ζηηγκέο θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα ηηο κεηαθέξεη ζε έλα καγηθφ ρψξν, φπνπ ηα 

θσηνγξαθεκέλα πξφζσπα, αληηθείκελα ή ζπκβάληα κεηαηξέπνληαη ζε αζάλαηα. Ζ 

δηαθάλεηα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο δελ δηαλνίγεη ινηπφλ έλα παξάζπξν ζηνλ θφζκν 

ηεο νπηηθήο καο εκπεηξίαο, αιιά έλα παξάζπξν ην νπνίν καο επηηξέπεη λα δνύκε έλαλ 

άιιν θφζκν, ρσξηθά θαη ρξνληθά απνκαθξπζκέλν.
 31

 Δθείλν πνπ βιέπνπκε κπξνζηά 

καο φηαλ αληηθξίδνπκε κηα θσηνγξαθία ησλ λεθξψλ ζπγγελψλ καο, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Walton, δελ είλαη αληίγξαθα ή άςπρεο κεραληθέο 

αλαπαξαγσγέο ησλ πξφζσπσλ ηνπο: «ηαλ θνηηάδνπκε κηα θσηνγξαθία, εθείλν πνπ 

βιέπνπκε είλαη θπξηνιεθηηθά ηνπο ίδηνπο ηνπο ζπγγελείο καο… Ο ζεαηήο κηαο 

θσηνγξαθίαο βιέπεη θπξηνιεθηηθά ηε θσηνγξαθεκέλε ζθελή.»
32

  

Πξνθεηκέλνπ κηα θσηνγξαθία λα ζπληζηά δηαθάλεηα ρξεηάδεηαη λα 

ζπληξέρνπλ δπν απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο:
33

 πξψηνλ, λα είλαη αληηγεγνληθά 

(counterfactually) εμαξηεκέλε απφ ην θσηνγξαθεκέλν ζέκα θαη αλεμάξηεηε απφ ηα 

πηζηεχσ θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ θσηνγξάθνπ θαη, δεχηεξνλ, ε δνκή γηα ηε δηάθξηζε 

ηδηνηήησλ ζηε βάζε ηεο θσηνγξαθίαο ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηε δνκή ηεο 

αληίιεςεο γηα ηνλ θφζκν. Ο ηδηαίηεξνο ξεαιηζκφο πνπ ν Walton απνδίδεη ζηε 

θσηνγξαθηθή εηθφλα αθνξά ζηελ πξψηε πξνυπφζεζε ηεο δηαθάλεηαο, ελψ ε δεχηεξε 

νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο αληηιεπηηθήο ζχλδεζεο ηνπ ζεαηή κε ηα 
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αληηθείκελα ηεο θσηνγξαθίαο, γηα ηνλ νπνίν ζα γίλεη ιφγνο παξαθάησ. ην εξψηεκα 

αλ φιεο νη θσηνγξαθίεο είλαη δηαθάλεηεο ή αλ ππάξρνπλ θιίκαθεο δηαθάλεηαο, ν 

Walton απαληά φηη δελ ππάξρνπλ θαζνξηζκέλεο απαληήζεηο  ζηα εξσηήκαηα απηά. Ο 

βαζκφο επέκβαζεο ή παξαπνίεζεο κηαο θσηνγξαθίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιήςεο ή 

ζην ζθνηεηλφ ζάιακν απνηειεί έλα δήηεκα δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο γηα ηνλ ίδην, 

θαζψο φηαλ κηιά γηα δηαθάλεηα δελ αλαθέξεηαη ζε ηέηνηνπ είδνπο πεηξακαηηζκνχο 

πνπ ζηεξνχλ ηελ αθξίβεηα ζηελ θαηαγξαθή θαη αίξνπλ ηε δηαθάλεηα. Μηα 

θσηνγξαθία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έλσζε δπν αξλεηηθψλ ή πνπ είλαη ηφζν ζακπή, 

ψζηε λα κελ κπνξεί θάπνηνο λα πξνζδηνξίζεη ζε ηη αλαθέξεηαη, γηα ηνλ Walton 

απνηειεί κηα θσηνγξαθηθή πξνζπάζεηα επαγγεικαηηθνχ ραξαθηήξα θαη δελ είλαη 

απηφ κε ην νπνίν ζέιεη λ‟ αζρνιεζεί φηαλ αλαθέξεηαη ζηε δηαθάλεηα.
34

 Φσηνγξαθίεο 

κε αθξίβεηα θαη ιεπηνκέξεηα ζηελ απνηχπσζε απνηεινχλ παξαδείγκαηα δηαθάλεηαο, 

θαζψο κφλν εθείλεο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ κηα άκεζε αληηιεπηηθή ζύλδεζε κε ηνλ 

θφζκν. Φσηνγξαθίεο θαζεκεξηλέο, απζφξκεηεο, αλακλεζηηθέο απνηεινχλ ηα 

παξαδείγκαηα ηνπ Walton θαη ζ‟ απηέο αλαθέξεηαη φηαλ κηιά γηα δηαθάλεηα.
35

 

 

2.1.3.  Βλέπειν δια μέζοσ…  

Με κηα πξψηε αλάγλσζε ε παξαπάλσ ζέζε ηνπ Walton δείρλεη αζπλεπήο, θαζψο 

θαίλεηαη λα ζπγθξνχεηαη κε ηελ βαζηθή παξαδνρή ηνπ φηη νη θσηνγξαθίεο δείρλνπλ 

λα είλαη απηφ πνπ είλαη: θσηνγξαθίεο. Πψο κπνξεί ν Walton λα ηζρπξίδεηαη φηη κηα 

θσηνγξαθία δηαηεξεί κηα δηάζηαζε δηαθάλεηαο, επηηξέπνληαο λα βιέπνπκε 

θπξηνιεθηηθά ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν θνηηψληαο ηελ, θαη απηφ λα  είλαη ζπκβαηφ 

κε ηε ζέζε φηη απηφ πνπ βιέπνπκε δελ είλαη παξά θσηνγξαθίεο; Ζ απάληεζε 

αλαδεηείηαη απφ ηνλ Walton ζε κηα ζπκβηβαζηηθή νδφ, απνδερφκελνο ηε ζέζε φηη ην 

δηαθαλέο ή δηαπγέο δελ είλαη απαξαίηεηα αόξαην: «Σν λα είλαη θάηη δηαθαλέο δελ 

ζεκαίλεη θαη‟ αλάγθε φηη είλαη αφξαην. Βιέπνπκε ηηο ίδηεο ηηο θσηνγξαθίεο φηαλ 

βιέπνπκε δηα κέζνπ απηώλ.»
36

 Ο ζπκβηβαζκφο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Walton έρεη 

λα θάλεη νπζηαζηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ φξνπ «βιέπσ». Βιέπνπκε κελ κηα θσηνγξαθία, 

αιιά ηελ ίδηα ζηηγκή βιέπνπκε ηα θσηνγξαθεκέλα αληηθείκελα, έηζη νη θσηνγξαθίεο 

                                                 
34

 Ο.π., ζζ. 267-269. ε αληίζεζε κε ηνλ Scruton - ν νπνίνο απνδέρεηαη ηνλ αλαπαξαζηαηηθφ ξφιν ηεο 

θσηνγξαθίαο  εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ ηέηνηνπ είδνπο ηερληθέο επεκβάζεηο - ν Walton απνξξίπηεη 

ηνπο φξνπο «ζακπή» θσηνγξαθία ή «βαζκφο» δηαθάλεηαο, θαζψο ε θιίκαθα ηεο ξεαιηζηηθήο απφδνζεο 

δελ επεξεάδεη ηελ πίζηε ηνπ ζεαηή γηα ηε δηαθάλεηα ηνπ κέζνπ.  
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 Ο.π., ζ. 267.  
36

 Ο.π., ζ. 252. 



26 

 

θαη ηα αληηθείκελα θαηά θάπνην ηξφπν ηαπηίδνληαη ή ζπκπιέθνληαη.
37

 Βιέπνπκε 

δειαδή κηα θσηνγξαθία, ελφζσ βιέπνπκε ηα αληηθείκελα πνπ απηή πεξηέρεη. Γηα ηνλ 

Walton ν φξνο «βιέπσ» αηηείηαη δηεπθξηλίζεσλ, θαζψο ζηελ νπζία δελ ζεκαηνδνηεί 

ηίπνηα ε ρξήζε ηνπ.
38

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ην λα βιέπνπκε θάηη απ‟ επζείαο θαη ην λα 

ην βιέπνπκε κέζσ ηεο βνήζεηαο πνπ καο παξέρεη ε θσηνγξαθηθή ηνπ απνηχπσζε 

απνηεινχλ κνληέια δηαθνξεηηθήο αληηιεπηηθήο εκπεηξίαο. Άιισζηε θάηη ηέηνην είλαη 

πξνθαλέο: γηα παξάδεηγκα, φηαλ βιέπσ έλα θσηνγξαθεκέλν ζπίηη γλσξίδσ φηη δελ 

βιέπσ ην ίδην ην ζπίηη αιιά κηα θσηνγξαθία ηνπ. Ωζηφζν, δελ παχεη λα είλαη θαη 

απηφο έλαο άιινο ηξφπνο λα βιέπσ ην ζπίηη, δειαδή λα είκαη ζε αληηιεπηηθή επαθή κε 

απηφ.
39

 Ζ δηαθνξά ηεο αληηιεπηηθήο εκπεηξίαο κεηαμχ ηνπ ελφο θαη ηνπ άιινπ 

«βιέπσ» αθνξά ηνλ βαζκφ εγγχηεηαο: βιέπνπκε απεπζείαο (directly) ηε θσηνγξαθία 

θαη έκκεζα (indirectly) ην θσηνγξαθεκέλν αληηθείκελν ή ην ζέκα πνπ ε θσηνγξαθία 

πεξηέρεη. Γηα ηνλ Walton ε δηαθάλεηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ είλαη έλα είδνο 

αληηιεπηηθήο εκπεηξίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θσηνγξαθίδεηαη θαη δελ αλαηξείηαη 

αθφκε θαη απφ ηελ πξφζεζε ηνπ θαιιηηέρλε λα εθθξαζηεί κέζα απφ απηφ ην κέζν.
40

 

Αλαγλσξίδεηαη έηζη κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αληίιεςεο, ε νπνία ιεηηνπξγεί 

πξνζζεηηθά ζην «βιέπεηλ» θαη νξίδεηαη σο «βιέπεηλ δηα κέζνπ...», ελψ παξάιιεια 

δνκείηαη έλαο ξεαιηζκφο φρη κε φξνπο αθξίβεηαο θαη απφιπηεο πηζηφηεηαο αιιά κε 

φξνπο ζηαζεξψλ πεπνηζήζεσλ, πνπ ν ζεαηήο θπζηθά θαη αβίαζηα πηνζεηεί ιφγσ ηεο 

αλαθιαζηηθήο θχζεο ηνπ θαηαγξαθηθνχ κέζνπ.  

 Πξνηνχ πξνρσξήζσ ζε πεξαηηέξσ αλάιπζε απηήο ηεο ζέζεο, ζα ήηαλ 

ρξήζηκε κηα δηεπθξίληζε ζε ζρέζε κε ηνλ ηερληθφ φξν «βιέπεηλ δηα κέζνπ» ηνλ νπνίν 

ζέηεη ν Walton (αιιά θαη ν Lopes, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα). Σνπ ηερληθνχ απηνχ 

φξνπ είρε πξνεγεζεί ζηε θηινζνθία ηεο ηέρλεο έλαο άιινο φξνο, ην «βιέπεηλ εληφο» 

(seeing-in), ηνλ νπνίν εηζήγαγε ν Richard Wollheim πξνθεηκέλνπ λα νλνκάζεη ηνλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηξφπν αλαπαξαζηαηηθήο αληίιεςεο.
41

 Ζ ζεκειηψδεο πεπνίζεζε ηνπ 

Wollheim, ηελ νπνία αθνινχζεζαλ θαη αλέπηπμαλ πνιινί θηιφζνθνη έπεηηα απφ 

απηφλ, είλαη πσο φηαλ βιέπνπκε κηα εηθνληθή αλαπαξάζηαζε σο εηθνληθή 

αλαπαξάζηαζε, ε αληίιεςή καο είλαη δηηηή (twofold), δειαδή απνηειείηαη απφ δχν 

δηαθξηηέο αιιά άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο αιιεινδηαπεξλψληαη: ε 

                                                 
37
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Σν δήηεκα απηφ ζπδεηά εθηελέζηεξα ν Wollheim ζην R. Wollheim, Painting as an Art. London: 

Thames and Hudson (1987).  
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κηα δηάζηαζε αθνξά ζηελ αληίιεςε ηνπ κέζνπ ηεο αλαπαξάζηαζεο (πιηθά θαη 

ηερληθέο ρξήζεο ηνπο, ηερλνηξνπία θηι) θαη ε άιιε αθνξά ζην αληηθείκελν ηεο 

αλαπαξάζηαζεο ην νπνίν αλαγλσξίδνπκε. Σν φηη νη δχν απηέο δηαζηάζεηο αληίιεςεο 

αιιεινδηαπεξλψληαη ζεκαίλεη φηη απηφ ην νπνίν ηειηθά βιέπνπκε ζε κηα εηθφλα είλαη 

έλα ακάιγακα ηνπ ηη απεηθνλίδεηαη θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν απηφ απεηθνλίδεηαη. 

Δίλαη πξνθαλέο ινηπφλ φηη ην «βιέπεηλ δηα κέζνπ» ζα πξέπεη λα θαηαλνεζεί ζε 

αληίζηημε πξνο ην «βιέπεηλ εληφο», δειαδή σο αληηιεπηηθή εκπεηξία απφ ηελ νπνία 

απνπζηάδεη ε δηάζηαζε ηεο αληίιεςεο ηνπ θπζηθνχ κέζνπ, ηνπιάρηζηνλ σο θάηη ην 

νπνίν θαζνξίδεη ελ κέξεη ην πεξηερφκελν ηεο αληίιεςεο ηνπ απεηθνληδφκελνπ 

αληηθεηκέλνπ. Γηα ιφγνπο ηζηνξηθήο αθξίβεηαο αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ν ίδηνο ν 

Wollheim δελ έθαλε δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ αληηιεπηηθή εκπεηξία πνπ δχλαληαη λα 

εγείξνπλ θσηνγξαθίεο θαη εηθφλεο δσγξαθηθήο, ζεσξψληαο φηη ακθφηεξεο δχλαληαη 

λα εγείξνπλ ην «βιέπεηλ-εληφο», εληνπίδνληαο ηε δηαθνξά ηνπο κάιινλ ζην θξηηήξην 

νξζφηεηαο ηεο αληίιεςεο πνπ ηζρχεη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο (αηηηαθφ ζηε κηα 

πεξίπησζε, πξνζεζηαθφ ζηελ άιιε). 

 

2.1.4.  Ζ αληηιεπηηθή ακεζόηεηα ηες θφηογραθίας  

Ζ ζέζε ηνπ Walton γηα ηελ δηαθάλεηα γίλεηαη πην μεθάζαξε αλ πξνζπαζήζνπκε λα 

ηελ θαηαλνήζνπκε κέζα ζην πιαίζην ηεο ζεσξίαο ηνπ γηα ηελ ηέρλε, γλσζηή σο 

«ζεσξία ππόθξηζεο» (theory of make-believe).
42

 χκθσλα κε ηε ζεσξία απηή, φηαλ 

βιέπνπκε κηα θσηνγξαθία, βιέπνπκε απεπζείαο απηή θαη εκκέζσο ην 

θσηνγξαθεκέλν αληηθείκελν ή ζέκα, αιιά κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε εκπεηξία 

απηή ηεο έκκεζεο παξαηήξεζεο ηνπ θσηνγξαθηθνχ εηδψινπ είλαη κηα εκπεηξία 

ππφθξηζεο ηεο απεπζείαο αληίιεςήο ηνπ (έλα αληηιεπηηθφ παηρλίδη ην νπνίν ππνθηλεί 

ε θσηνγξαθία θαη ζην νπνίν κεηέρεη ν ζεαηήο εθνπζίσο). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν 

ζεαηήο θαηαθέξλεη λα δεκηνπξγήζεη ελδηαθέξνπζεο «πιάλεο» βαζηδφκελεο ζην 

πιέγκα ησλ αθιφλεησλ πεπνηζήζεσλ. Ο θσηνγξαθηθφο ξεαιηζκφο κεηαδίδεη ζηνλ 

ζεαηή ηεο θσηνγξαθίαο κηα θπζηθή αληηιεπηηθή ακεζφηεηα κε ην πξαγκαηηθφ ζε 

ζεκείν ηέηνην, ψζηε λα απαγνξεχεη ζηνλ ζεαηή λα δεη θάηη δηαθνξεηηθφ πέξαλ απηνχ. 

Οη ελδερφκελεο ζηάζεηο-πξνζέζεηο-ζθέςεηο ηνπ θσηνγξάθνπ δελ αθαηξνχλ θάηη απφ 

ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ κέζνπ νχηε αλαηξνχλ ηνλ δηαθαλή ηνπ ραξαθηήξα. Ζ 

ακεζφηεηα ηεο αληηιεπηηθήο εκπεηξίαο ηνπ ζεαηή θαζψο βιέπεη κηα θσηνγξαθία, 
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θέξεη ζηνλ δνκηθφ ηεο ηζηφ βεβαηφηεηεο, αθιφλεηεο πεπνηζήζεηο πνπ πεγάδνπλ απφ 

ηελ ίδηα ηελ αηηηαθή ζχλδεζε κε ηε ζθελή πνπ θσηνγξαθήζεθε, αδπλαηψληαο απηφο 

λα ηνπνζεηήζεη ελδηάκεζα ηελ κεζνιαβεηηθή παξνπζία ηνπ θσηνγξάθνπ. Ζ 

θσηνγξαθία ελφο δεηλφζαπξνπ ζηε δνχγθια, αλαθέξεη ν Walton ζε έλα αθξαίν 

παξάδεηγκα, πξνζθέξεη ηέηνηα αίζζεζε αιήζεηαο ζηνλ ζεαηή, ψζηε πξψηνλ, λα ηνπ 

είλαη αδχλαην λ‟ ακθηβάιιεη γη‟ απηφ (φηη ππήξμε πξάγκαηη έλαο δεηλφζαπξνο ζηε 

δνχγθια) θαη δεχηεξνλ, λα ηνπ απαγνξεχεη λα ζηαζεί ζε νπνηαδήπνηε πξφζεζε ή 

ζθέςε ηνπ θσηνγξάθνπ πνπ ήηαλ παξψλ.
43

 Ο θσηνγξάθνο παξακέλεη αφξαηνο θαη νη 

φπνηεο πξνζέζεηο ηνπ δελ επηζθηάδνπλ ηελ αθιφλεηε αμηνπηζηία ηεο θσηνγξαθηθήο 

απνηχπσζεο. Απηή θαίλεηαη λα είλαη θαη ε νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ θσηνγξαθίαο 

θαη δσγξαθηθήο.  

 

«Ζ νπζηαζηηθή δηαθνξά κεηαμχ έξγσλ δσγξαθηθήο θαη θσηνγξαθηψλ είλαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν απηά, φρη νη πεπνηζήζεηο ησλ ζεαηψλ ηνπο, είλαη 

βαζηζκέλα ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο. Οη θσηνγξαθίεο είλαη 

αληηγεγνληθά εμαξηεκέλεο απφ ηελ θσηνγξαθεκέλε ζθελή αθφκε θαη φηαλ 

νη πεπνηζήζεηο (θαη άιιεο πξνζεζηαθέο ζηάζεηο) ηνπ θσηνγξάθνπ 

δηαηεξνχληαη ζηαζεξέο.»
44

             

 

ηελ πεξίπησζε ηνπ  Scruton, ε αηηηαθή ζχλδεζε ηεο θσηνγξαθίαο ελφο αληηθεηκέλνπ 

κε ην ίδην ην αληηθείκελν εμαηηίαο ηεο κεραληθήο ηνπ αλαπαξαγσγήο απαγνξεχεη ζηελ 

ίδηα ηε θσηνγξαθία: α) λα αλαπαξαζηήζεη θαη β) λα πξνθαιέζεη ζηνλ ζεαηή 

αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ίδηα ηε θσηνγξαθία. Ο  Walton θαίλεηαη λα 

αληηθαζηζηά ηελ αηηηαθή δηάζηαζε ηεο θσηνγξαθηθήο δηαδηθαζίαο κε κηα θπζηθή θαη 

αλαπφηξεπηε πίζηε ζηελ αιήζεηα ηεο θσηνγξαθεκέλεο ζθελήο, ε νπνία πξνέξρεηαη 

απφ ηε δηαθάλεηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ. Απηή ε βεβαηφηεηα ηεο πίζηεο ζ‟ απηφ 

πνπ βιέπσ κπξνζηά κνπ φηαλ θνηηάδσ κηα θσηνγξαθία ζηεξίδεηαη θαη αληιείηαη απφ 

ηελ ίδηα ηελ άκεζε αληηιεπηηθή κνπ ζχλδεζε κε ηνλ θφζκν, ηελ νπνία ε θσηνγξαθία 

επηηξέπεη. Πην απιά, φηαλ βιέπσ κηα θσηνγξαθία αληηιακβάλνκαη άκεζα ηα 

πεξηερφκελά ηεο θαη απηή ε νπηηθή εκπεηξία παξακέλεη αλεπεξέαζηε απφ ηηο ζθέςεηο 

θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο ζε ζρέζε κε απηά ηα πεξηερφκελα. 
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 Αλαθνξηθά κε ηελ αλαπαξαζηαηηθή ηθαλφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο, ν Walton 

απαληά θαηαθαηηθά αιιά ππφ φξνπο. Γέρεηαη φηη κηα θσηνγξαθία κπνξεί λ‟ 

αλαπαξαζηήζεη, αξθεί ην πεξηερφκελν ηεο αλαπαξάζηαζεο λα κελ αθνξά ην 

πξαγκαηηθφ αληηθείκελν αιιά θάηη άιιν. Με άιια ιφγηα, ν ζεαηήο κπνξεί λα δεη κηα 

θσηνγξαθία σο θσηνγξαθία ελόο πξάγκαηνο θαη ηελ αλαπαξάζηαζε ελόο άιινπ.
45

 Γηα 

παξάδεηγκα, κπνξψ λα βιέπσ ηε θσηνγξαθία ελφο ειηθησκέλνπ αλζξψπνπ θαη εγψ 

λα ηνλ αληηιακβάλνκαη σο αλαπαξάζηαζε ηνπ δηθνχ κνπ παηέξα. Ζ απφπεηξα 

ζπκβηβαζκνχ πνπ επηρεηξείηαη κεηαμχ δηαθάλεηαο θαη αλαπαξάζηαζεο θαίλεηαη 

ελδηαθέξνπζα, παξφια απηά απνηειεί έλα ζπιινγηζηηθφ ηφικεκα, θαζψο ν Walton  

δείρλεη λ‟ απνδέρεηαη κηα ηδηαίηεξνπ ηχπνπ αλαπαξάζηαζε. Μηα αλαπαξάζηαζε πνπ 

δελ αθνξά ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν πνπ παξνπζηάδεη ε θσηνγξαθία αιιά ηελ 

ρξήζε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηνλ εθάζηνηε ζεαηή ηεο εηθφλαο. Ζ ζχλδεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ κε ηελ αλαπαξάζηαζε είλαη ηφζν ραιαξή, ψζηε ην θαζεηί πνπ ζπλαληψ 

ζε κηα θσηνγξαθηθή εηθφλα ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη σο αλαπαξάζηαζε απηνχ 

πνπ έρσ ζηε ζθέςε κνπ. Απηφ πνπ κεηαθέξεη κηα δηαθάλεηα, δειαδή, είλαη 

θπξηνιεθηηθά ην ίδην ην αληηθείκελν, ελ ηνχηνηο ζεσξείηαη φηη θαηαθέξλεη λ‟ 

αλαπαξηζηά, αιιά κφλν κε ηε δηακεζνιάβεζε ηνπ ζεαηή θαη κφλν εάλ ε αλαθνξά ηεο 

αλαπαξάζηαζεο δελ αθνξά ην πξάγκα πνπ θσηνγξαθήζεθε. Έλα θσηνγξαθεκέλν 

κήιν, γηα παξάδεηγκα, ζα κπνξνχζε λα είλαη γηα θάπνηνλ ζεαηή ε αλαπαξάζηαζε ηνπ 

κήινπ ηνπ Αδάκ θαη ηεο Δχαο. 

Σν λφεκα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κελχκαηνο, ηειηθά, ζχκθσλα κε ηνλ Walton, δελ 

είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηα ίδηα ηα αληηθείκελα ή ηα γεγνλφηα, φπσο απηά 

ζπιιακβάλνληαη απφ ηνλ θσηνγξαθηθφ θαθφ. Οη θσηνγξαθίεο, σο κάξηπξεο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ, είλαη θνκηζηέο πιεξνθνξηψλ θαη ην λφεκα ηνπο εληνπίδεηαη ζ‟ απηήλ 

αθξηβψο ηε ιεηηνπξγία. Οη θσηνγξαθίεο δελ απνηεινχλ κεζνιαβήζεηο κεηαμχ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ηνπ ζεαηή νχηε ελδηάκεζνη ζηαζκνί απνθσδηθνπνηήζεσλ θαη 

απνθξππηνγξαθήζεσλ, ψζηε ν ζεαηήο λ‟ αλαδεηά κάηαηα θξπθέο εξκελείεο θαη 

ππφγεηεο αλαγλψζεηο ηνπ θσηνγξαθηθνχ «θεηκέλνπ». Σν λφεκα ηεο θσηνγξαθηθήο 

εηθφλαο ζεσξείηαη φηη είλαη ηα ίδηα ηα πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ επηθάλεηά ηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην λφεκα ηεο θσηνγξαθηθήο απφδνζεο ελφο κήινπ ηαπηίδεηαη κε 

ηελ θαηάδεημή ηνπ κέζσ ηνπ θσηνγξαθηθνχ θαθνχ. Ζ θαηάδεημε απηή, σο θνξέαο 
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θπζηθψλ λνεκάησλ, πξνζδηνξίδεη θαη ηελ έλλνηα ηεο αθξίβεηαο πνπ ζα πξέπεη λα 

απνδψζνπκε ζηε θσηνγξαθία:  

 

«Σν λα ζεσξνχκε ηηο θσηνγξαθίεο σο αλαγθαία αθξηβείο ζεκαίλεη φηη ηηο 

ζεσξνχκε ηδηαίηεξα θνληηλέο πξνο ηα γεγνλφηα. Γελ ζεσξνχληαη έηζη σο 

κεζνιαβεηέο κεηαμχ εκψλ θαη ησλ γεγνλφησλ, σο αληηθείκελα πνπ έρνπλ ην δηθφ 

ηνπο λφεκα, ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα αληαπνθξίλνληαη ή φρη πξνο ηα γεγνλφηα 

θαη ηα νπνία ρξεηάδεηαη λα απνθαζίζνπκε αλ ζα εκπηζηεπηνχκε ή φρη. ηαλ 

εξκελεχεηο κηα θσηνγξαθία θαηάιιεια, βιέπεηο ηα γεγνλφηα.»
46
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2.2. Σο «βιέπεηλ δηα κέζοσ» θαη αηζζεηηθή δηάζηαζε ηες 

θφηογραθίας: ε πρόηαζε ηοσ Lopes. 

 

«Έλα αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηε θσηνγξαθία είλαη θαλνληθά έλα ελδηαθέξνλ 

γηα ηελ ίδηα ηε θσηνγξαθία, φρη γηα θάπνην άιιν αληηθείκελν. Απφ ηελ ζηηγκή 

πνπ νη θσηνγξαθίεο είλαη δηαθαλείο, ην ελδηαθέξνλ γηα κηα θσηνγξαθία σο 

θσηνγξαθία είλαη ελδηαθέξνλ γηα απηήλ σο φρεκα πνπ επηηξέπεη λα δνχκε δηα 

κέζνπ ηεο ηε θσηνγξαθεκέλε ζθελή. Απηφ δελ είλαη έλα ελδηαθέξνλ πνπ 

πεξηνξίδεηαη ζηελ ίδηα ηε ζθελή, αιιά έλα ελδηαθέξνλ γηα ηε ζθελή φπσο απηή 

παξνπζηάδεηαη κέζσ ηεο θσηνγξαθίαο. Έηζη ην αηζζεηηθφ καο ελδηαθέξνλ γηα 

κηα θσηνγξαθία, ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζεψξεζε, είλαη έλα ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ θσηνγξαθία φπσο επηηξέπεη ην βιέπεηλ δηα κέζνπ.»
47

   

             

Ο D. Lopes ζην άξζξν ηνπ «The Aesthetics of Photographic Transparency», 

επεθηείλεη ηε ζέζε ηνπ Walton ζε κηα λέα ζπιινγηζηηθή βάζε, ε νπνία αθνξά ζηελ 

αηζζεηηθή δπλαηφηεηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ. Απνδερφκελνο ην επηρείξεκα ηεο 

δηαθάλεηαο ηεο θσηνγξαθίαο, ε νπνία ηελ θαζηζηά φξγαλν ελφο «βιέπεηλ δηα κέζνπ», 

πξνρσξεί ζε κηα ελαιιαθηηθή θαηαλφεζή ηνπ, θαζψο ππνζηεξίδεη φηη απηφ κπνξεί λα 

καο πξνζθέξεη ηελ αλαγλψξηζε ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ηνπ θσηνγξαθηθνχ έξγνπ, κηα 

αλαγλψξηζε ε νπνία απνπζηάδεη απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ηφζν ηνπ Walton φζν θαη ηνπ 

Scruton.
48

 Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηνλ Scruton ρξεψλεη ζηελή ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο 

αλαπαξάζηαζεο,
49

 θαζψο ζεσξεί φηη γηα κηα αλαπαξάζηαζε δελ είλαη απαξαίηεηε 

πάληα ε δηακεζνιάβεζε ηεο ζθέςεο θαη πξφζεζεο ηνπ δεκηνπξγνχ, ελψ ζηνλ  Walton 

ρξεψλεη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο αηηηαθήο ζχλδεζεο ηνπ Scruton κε ηελ αλεμάξηεηε 

απφ πεπνηζήζεηο, αληηγεγνληθή (counterfactual) εμάξηεζε ηεο θσηνγξαθίαο απφ ην 
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  D. Lopes (2003), ζ. 445. 
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 Ο D.Lopes ζηελ θξηηηθή ηνπ απέλαληη ζηνλ Scruton αλαγλσξίδεη φηη ε φιε ζπιινγηζηηθή ηεο 

ζθεπηηθηζηηθήο ζέζεο δνκείηαη ζε δπν επηρεηξήκαηα: ην επηρείξεκα ηνπ αληηθεηκέλνπ (νbject argument) 

θαη ην επηρείξεκα ηεο κνξθήο (style argument). Σν πξψην έρεη λα θάλεη κε ηελ αδπλακία ηεο 

θσηνγξαθίαο λα παξνπζηάζεη αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ, αιιά ηα αληηθείκελα πνπ πεξηέρεη δελ ην 

απνθιείνπλ. Σν δεχηεξν επηρείξεκα θηλείηαη ζηελ ππφζεζε φηη έλα αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα κηα 

αλαπαξάζηαζε κέζσ ηεο ίδηαο ηεο αλαπαξάζηαζεο είλαη θαη΄ νπζίαλ έλα ελδηαθέξνλ γηα κηα ζθέςε 

φπσο απηή εθθξάδεηαη απφ ην αλαπαξαζηαηηθφ κέζν, ην νπνίν ππφθεηηαη ζηνλ έιεγρν ηνπ δεκηνπξγνχ. 

Κάηη ηέηνην δελ είλαη δπλαηφ ζηε θσηνγξαθία, θαζψο ε θσηνγξαθία – σο απνηέιεζκα κεραληθήο 

δηαδηθαζίαο – ζηεξείηαη ηεο δπλαηφηεηαο έθθξαζεο ζθέςεσλ, άξα δελ αλαπαξηζηά. D. Lopes (2003), 

ζζ. 435-438. Γηα ηελ αλάιπζε πνπ επηρεηξείηαη απφ ηνλ Lopes γηα ηνλ Scruton, βι. επίζεο, D. Phillips, 

«The real challenge for an aesthetics of photography», ζην Aaron Ridley & Alex Neil (eds), Arguing 

about Art (3
rd

 ed.), London: Routledge (2007).  
49

 Ο.π., ζ. 434 
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αληηθείκελφ ηεο.
50

 Ο Lopes αλαγλσξίδεη φηη ην «βιέπεηλ δηα κέζνπ θσηνγξαθηψλ» 

ηνπ Walton θηλείηαη ζην πιαίζην κηαο νξζήο αληίιεςεο γηα ηε θσηνγξαθία, σζηφζν 

ζεσξεί φηη ε ζηελφηεηα αλάιπζήο ηνπ δελ θαηαθέξλεη λα ζπιιάβεη ηελ αηζζεηηθή 

αμία ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο.  

Οη θσηνγξαθίεο, εμεγεί, εμ νξηζκνχ βξίζθνληαη ζε κηα αηηηαθή ζρέζε κε ηα 

αληηθείκελα πνπ θσηνγξαθίδνληαη. Ο κφληκνο θαη ζηαζεξφο ραξαθηήξαο απηήο ηεο 

(αηηηαθήο) ζρέζεο δηθαηνινγεί θαη ελζαξξχλεη ην επηρείξεκα ηεο δηαθάλεηαο. Δλ 

ηνχηνηο, κηα ελδηαθέξνπζα ζεσξεηηθή δηάζηαζε παξνπζηάδεηαη, ζχκθσλα κε ηνλ  

Lopes, φηαλ δηαπηζηψζνπκε φηη ην αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ δχλαηαη λα έρεη κηα 

θσηνγξαθία γηα εκάο δελ ζπκπίπηεη  απαξαίηεηα κε ην ελδηαθέξνλ καο γηα ηα 

αληηθείκελα πνπ πεξηέρνληαη ζ‟ απηήλ.
51

 Γηα παξάδεηγκα, κηα αδηάθνξε ζπλάζξνηζε 

αλζξψπσλ ζε κηα ιατθή αγνξά δελ απνθιείεη έλα απνηέιεζκα θσηνγξαθηθήο 

απφδνζεο πςειήο αηζζεηηθήο αμίαο, θαζψο ε θχζε ηεο θσηνγξαθηθήο νπηηθήο θαη 

ηερληθήο επεμεξγαζίαο κπνξεί, αθελφο, λα απνθαιχςεη πηπρέο ηεο νξαηήο 

πξαγκαηηθφηεηαο, νη νπνίεο δελ ζα ήηαλ νξαηέο αλ ήκαζηαλ παξφληεο θαη, αθεηέξνπ, 

κπνξεί λα κεηαπνηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζε θάηη άιιν απφ απηφ πνπ ζα βιέπακε 

αλ ήκαζηαλ εθεί. Απηή ε απνθαιππηηθή θαη κεηαπνηεηηθή δχλακε ηεο θσηνγξαθίαο, 

ε νπνία καο δίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα δνχκε πξάγκαηα πνπ δελ κπνξεί λα καο 

πξνζθέξεη ε αδηακεζνιάβεηε αληηιεπηηθή επαθή καο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ζπληζηά θαη ηελ βάζε γηα ηελ απφδνζε αηζζεηηθήο αμίαο ζηε θσηνγξαθία, ελψ 

απνηειεί γηα εκάο ηαπηφρξνλα κηα πξφθιεζε λα ηελ αλαθαιχςνπκε. Ζ αηζζεηηθή 

αμία ηεο θσηνγξαθίαο, απφ απηή ηε ζθνπηά, πξνθχπηεη απφ ηελ αλάδεημε ηεο 

δηαθνξάο κεηαμχ ηεο άκεζεο νπηηθήο εκπεηξίαο κε έλα αληηθείκελν ή ζπκβάλ θαη ηεο 

νπηηθήο εκπεηξίαο πνπ απνιακβάλεη θαλείο βιέπνληαο κηα θσηνγξαθία ηνπ.  

 

«Παξφιν πνπ ην λα βιέπεηο αληηθείκελα ζε κηα θσηνγξαθία δελ κνηάδεη θαζφινπ 

κε ην λα ηα βιέπεηο θαηά πξφζσπν, σζηφζν ην λα βιέπεηο αληηθείκελα ζε 

θσηνγξαθίεο είλαη έλαο ηξφπνο λα βιέπεηο αληηθείκελα. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ 

αληίιεςε ησλ αληηθεηκέλσλ δηα κέζνπ θσηνγξαθηψλ θαη ηελ αληίιεςή ηνπο δηα 

γπκλνχ νθζαικνχ ζπλζέηνπλ κηα νξηζκέλε ζεψξεζε γηα ην αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ 

καο γηα ηηο θσηνγξαθίεο.»
52

  

                   

                                                 
50

 Ο.π., ζ. 439. 
51

 Ο.π., ζ. 433. 
52

 Ο.π. 
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Ζ λέα πξφηαζε πνπ εηζάγεη ν Lopes, ινηπφλ, είλαη κηα ηεθκεξησηηθή αηζζεηηθή ηεο 

θσηνγξαθηθήο εηθφλαο θαη δνκείηαη κέζα απφ δπν ζεκαληηθέο ζπληζηψζεο ζηελά 

ζπλδεδεκέλεο κε ηε θχζε ηεο θσηνγξαθίαο: πξψηνλ, ηελ αθξίβεηα, απζεληηθφηεηα θαη 

αιήζεηα πνπ θέξεη ε θσηνγξαθία σο απηνκαηνπνηεκέλν θαηαγξαθηθφ κέζν θαη 

δεχηεξνλ, ηελ απνθαιππηηθή θαη κεηαπνηεηηθή δχλακε πνπ απηή έρεη, επηηξέπνληαο 

κηα άιιε δπλαηφηεηα ηνπ «βιέπεηλ» – έλα «βιέπεηλ» ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 

απνθαιππηηθφ, λα κεηακνξθψλεη, λα απν-νηθεηνπνηεί νηθεία αληηθείκελα.
53

 Σν 

αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ πνπ ελδέρεηαη λα έρεη θάπνηνο απέλαληη ζε κηα θσηνγξαθία 

είλαη ίδηνλ απηήο - δεδνκέλνπ ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν παξνπζηάδεη ηνλ θφζκν, - δελ 

κπνξεί δειαδή λα ηνπ εμαζθαιηζηεί απφ ηελ άκεζε νπηηθή εκπεηξία κε ηα πξάγκαηα 

ή ηα ζπκβάληα πνπ έξρεηαη ζε επαθή:
54

 θαζψο ε θσηνγξαθία ζπληζηά εξγαιείν ελφο 

«βιέπεηλ δηα κέζνπ», καο επηηξέπεη λα δνχκε θαη λα αηζζαλζνχκε έλαλ λέν θφζκν 

πνπ δηαλνίγεη, αλνίγνληαο παξάιιεια λέεο πξννπηηθέο ζηηο αηζζεηηθέο καο 

αμηνινγήζεηο ζε ζρέζε κε ηα αληηθείκελα ή ηηο ζθελέο πνπ πξνβάιιεη.      

                                                 
53

 Ο.π., ζ. 445. 
54

 Ο.π., ζ. 446. 
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Κεφάλαιο 3. 

Ο μύθοσ τησ «ιδανικήσ» φωτογραφίασ 
 

 

 
πσο αλέιπζα ζην Κεθάιαην 1, ζην άξζξν ηνπ «Photography and Representation» ν 

Scruton επηρεηξεί κηα αθεηεξηαθή δηάθξηζε κεηαμχ πξαγκαηηθήο θαη ηδαληθήο 

θσηνγξαθίαο.
55

 Ζ δηάθξηζε απηή ηίζεηαη ζηε βάζε ηεο «θσηνγξαθηθήο θαζαξφηεηαο» 

πνπ θέξεη ή δελ θέξεη ε θσηνγξαθία:
56

 ε κελ πξψηε ζπλδέεηαη κε φιεο εθείλεο ηηο 

πξαθηηθέο επέκβαζεο πνπ πηνζεηεί έλαο θσηνγξάθνο πξνθεηκέλνπ λα «κνιχλεη» ηε 

θσηνγξαθηθή εηθφλα θαη λα παξνπζηάζεη έλα απνηέιεζκα πνπ λα κηκείηαη ή έζησ λα 

πξνζεγγίδεη ηε δσγξαθηθή αλαπαξάζηαζε∙ ελψ ε δεχηεξε αθνξά ζηελ απιή, θαζαξή 

θαηαγξαθή ησλ αληηθεηκέλσλ/γεγνλφησλ ηνπ νξαηνχ θφζκνπ κέζσ ηεο αλαθιαζηηθήο 

ζχζηαζεο ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ. Ζ πξψηε κε άιια ιφγηα ραξαθηεξίδεηαη απφ 

παξεκβάζεηο θαη λνζεχζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ην δσγξαθηθφ 

πξφηππν, ελψ ε δεχηεξε ζηεξείηαη ηέηνησλ παξεκβάζεσλ.  

Σν ελδηαθέξνλ ηνπ Scruton ζηξέθεηαη ζηε κειέηε ηεο ηδαληθήο θσηνγξαθίαο, 

δηφηη κέζα ζ‟ απηήλ εκθαλίδεηαη πνιχ θαζαξά ε θχζε ηεο θσηνγξαθίαο, δειαδή ν 

αηηηαθφο ραξαθηήξαο ηεο θσηνγξαθηθήο ιήςεο θαη απνηχπσζεο.57 Παξάιιεια, απηή 

ε αηηηαθή ζχλδεζε ηνπ νξαηνχ θφζκνπ κε ηελ θσηνγξαθηθή ηνπ απνηχπσζε ζπληζηά 

θαη ην εξγαιείν πνπ ζα ζηεξίμεη ηε ζθεπηηθηζηηθή ηνπ πξφηαζε, δειαδή ηελ 

απνδφκεζε α) ηεο αλαπαξαζηαηηθήο δπλαηφηεηαο ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ θαη β) 

ηεο αμίσζήο ηνπ γηα απηφλνκν αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ.  

Ζ ζηνρεπκέλε νληνινγηθή αλάιπζε ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο κέζα απφ ηελ 

κειέηε  ηεο ηδαληθήο θσηνγξαθίαο εγείξεη, δηθαηνινγεκέλα πηζηεχσ, κηα έλζηαζε 

ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηεο κεζφδνπ πνπ αθνινπζεί ν Scruton, δεδνκέλνπ φηη 

θαίλεηαη λα ζέηεη εμ αξρήο κηα απφθαλζε γηα ηε θχζε ηεο θσηνγξαθίαο (δειαδή φηη 

είλαη, ζηελ θαζαξή ηεο κνξθή, ην απνηέιεζκα κηαο θαζαξά αηηηαθήο δηαδηθαζίαο), ε 

                                                 
55

 R. Scruton (1981), ζζ. 578-560. 
56

 Ο Walton απνθεχγεη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ φξνπ ideal photography, σζηφζν ε δηεπθξίληζε πνπ 

επηρεηξεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθαλώλ εηθόλσλ σο «causal snapshots» δελ δείρλεη θακία νπζηαζηηθή 

δηαθνξνπνίεζε απφ ηελ ζπιινγηζηηθή ηνπ Scruton: «Σα παξαδείγκαηα ησλ δηάθαλσλ εηθφλσλ ζα 

ιέγακε φηη δελ είλαη ην απνηέιεζκα κηαο επαγγεικαηηθήο δνπιεηάο αιιά αηηηαθέο ζηηγκηαίεο ιήςεηο 

απφ αθνζησκέλνπο γνλείο θαη ηνπξίζηεο κε ηελ ζπλεηζθνξά ηεο Kodak». Βι. Κ. Walton (1984), ζ. 267. 
57

 R. Scruton (1981), ζ. 579. 
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νπνία ζα θαζνδεγήζεη ηελ έξεπλα πνπ ζα αθνινπζήζεη ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο θσηνγξαθίαο (θάλεη δειαδή, θαηά θάπνηνλ ηξφπν, ιήςε ηνπ 

δεηνπκέλνπ). Πψο κπνξεί φκσο θαλείο λα δνκήζεη κηα αμηφπηζηε αλάιπζε ηεο θχζεο 

ηεο θσηνγξαθίαο, φηαλ πξνθαηαβάιιεη αθεηεξηαθά κηα νξηζκέλε ζχιιεςε γηα ηε 

θχζε ηεο; 

Αθφκε θαη αλ βάινπκε ζε παξέλζεζε απηφ ην κεζνδνινγηθφ αηφπεκα, είλαη 

ζεκαληηθφ λα θξίλνπκε ηε ζχιιεςε γηα ηε θχζε ηεο θσηνγξαθίαο - ηελ νπνία ζέηεη 

αθεηεξηαθά ν Scruton - εζηηάδνληαο ζηελ επζηάζεηα ηνπ ζπιινγηζκνχ πεξί ηδαληθήο 

θσηνγξαθίαο. πγθεθξηκέλα, πξνθχπηνπλ δχν εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ ηδαληθή 

θσηνγξαθία, κε ηα νπνία ζα αζρνιεζψ ζηε ζπλέρεηα: Πξψηνλ, ππήξμε πνηέ ζηελ 

ηζηνξία ηεο θσηνγξαθίαο «ακφιπληε» θσηνγξαθηθή εηθφλα, ή αιιηψο, είλαη δπλαηή ε 

ηδαληθή θσηνγξαθία; Γεχηεξνλ, αθφκε θη αλ ππάξρεη ή ππήξμε κηα ηέηνηα 

θσηνγξαθία, είλαη ε θαζαξφηεηά ηεο ζπλζήθε επαξθήο γηα λα ηεο ζηεξήζεη ηελ 

αλαπαξαζηαηηθή  δπλαηφηεηα; Ή κάιινλ ε αηηηαθή/αλαθιαζηηθή ηδηνκνξθία ηνπ 

θσηνγξαθηθνχ κέζνπ δχλαηαη λα ζπλππάξμεη κε ηελ πξνζεζηαθή ιεηηνπξγία;. 

 

 

3.1. Ο κύζος ηες «ακόισληες»  θφηογραθίας 

 

Ήδε απφ ηελ εκθάληζε ηνπ κέζνπ ηεο θσηνγξαθίαο νη θσηνγξάθνη βξέζεθαλ 

αληηκέησπνη κε έλα ζνβαξφ πξφβιεκα: ηελ κεραληθή ζχζηαζή ηνπ. Οη πξψηεο 

θσηνγξαθίεο νλνκάζηεθαλ «ειηαθέο εηθφλεο»
58

 ππνδειψλνληαο ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

θχζεο λα εγγξάςεη ηνλ εαπηφ ηεο ζε κηα επηθάλεηα, θάηη πνπ σο ηφηε ζεσξνχληαλ 

αδχλαην. Σα αληηθείκελα/ζπκβάληα ηνπ νξαηνχ θφζκνπ κπνξνχζαλ πιένλ, φρη απιά 

λα εκθαληζηνχλ αλαθιψκελα ζε έλαλ ηνίρν – φπσο ζπλέβε κε ηελ Camera Obscura -

αιιά λα απνηππσζνχλ ζε έλα ραξηί θαη λα παξακείλνπλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν παξφληα 

αθφκε θαη ελ ηε (θπζηθή) απνπζία ηνπο. Ζ θαηλνηνκία ηεο θσηνγξαθίαο θαίλεηαη 

έηζη λα εληνπίδεηαη ζηελ απνηύπσζε ηνπ εηδψινπ ελφο αληηθεηκέλνπ θαη φρη ζηελ 

δεκηνπξγία ηεο εηθφλαο ηνπ.  

                                                 
58

 Οη  Niepce θαη Daguerre ην 1839 έδσζαλ ηνλ ηίηιν ηεο «ειηνηππίαο» ζηε λέα εθεχξεζε, θαζψο 

ρξεηάζηεθαλ επηά ψξεο έθζεζεο ζηνλ ήιην γηα ηελ απνηχπσζε πνπ εηδψινπ ζηελ θσηνεπαίζζεηε 

επηθάλεηα, ελψ ν Fox Talbot ρξεζηκνπνίεζε ηνλ ηίηιν «θαινηππία», ππνλνψληαο φηη απηφ πνπ 

παξαθηλεί ηνπο αλζξψπνπο λα ηξαβήμνπλ κηα θσηνγξαθία είλαη ην λα βξνπλ θάηη φκνξθν. Βι. S. 

Sontag, Πεξί Φσηνγξαθίαο, Αζήλα: Δθδφζεηο Πεξηνδηθνχ Φσηνγξάθνο (1993), ζζ. 87-91 θαη  I. 

Jeffrey, Φσηνγξαθία: Σπλνπηηθή Ιζηνξία, Αζήλα: Δθδφζεηο Πεξηνδηθνχ Φσηνγξάθνο (1981), ζζ. 12-

36. 
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Ζ θσηνγξαθηθή εηθφλα έθεξε πξνθαλψο ακεραλία ζηνπο επίδνμνπο ρεηξηζηέο 

ηεο, θαζψο έδεηρλε λα κελ απνηειεί πξντφλ δεκηνπξγίαο θαη βνχιεζεο αιιά κηα 

θπζηθή δηαδηθαζία απνηχπσζεο ηνπ θφζκνπ κε ηε ζπλδξνκή ηνπ θσηφο. «Σν ρέξη ηεο 

θχζεο» ήηαλ εθεί γηα λα «γξάςεη» ην πξαγκαηηθφ θαη ν θσηνγξάθνο ζπλεπηθνπξνχζε 

ζ‟ απηφ, αδχλακνο νπζηαζηηθά λα επέκβεη ζηελ θπξηαξρία ηεο ζπζθεπήο θαη ηεο 

θσηνρεκηθήο δηαδηθαζίαο. Οη θσηνγξάθνη είραλ έηζη εκπιαθεί ζε κηα άληζε 

ζπλεξγαζία κε ηε θχζε θαη απηφ νδήγεζε απφ ηελ πιεπξά ηνπο ζε κηα πξνζπάζεηα 

αλαδήηεζεο εθθξαζηηθψλ νδψλ, ψζηε ην λέν πξντφλ λα θέξεη εγγπήζεηο πξνζσπηθήο 

γξαθήο θαη βνχιεζεο. Έηζη, νη πξσηνπφξνη άξρηζαλ λα ζηξέθνπλ ην θσηνγξαθηθφ 

θαθφ ζε νινθιεξσκέλεο ζπλζέζεηο, λα επηρεηξνχλ ζθελνζεηεκέλεο απνηππψζεηο, ή 

λα παξεκβαίλνπλ ζην θσηνγξαθηθφ απνηέιεζκα, ψζηε λα δεζκεπηεί  ε πξνζνρή ηνπ 

ζεαηή θαη λα θαζνδεγεζεί ε θαηαλφεζε ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο πξνο έλα 

νξηζκέλν λφεκα. Σέηνηεο πξαθηηθέο εθθξάδνπλ ηελ επηζπκία λα ραιηλαγσγεζεί ε 

θπζηθή δηάζηαζε ηεο θσηνγξαθίαο θαη λα επζπγξακκηζηεί κε ηηο εδξαησκέλεο (κέζσ 

δσγξαθηθήο) εηθνλνγξαθηθέο παξαδφζεηο, δίρσο λα γίλεηαη ζπλεηδεηφ φηη – φπσο ζα 

εμεγήζσ ζηε ζπλέρεηα - ε ππνθεηκεληθφηεηα θαη ε κεξνιεςία ηνπ θσηνγξαθηθνχ 

βιέκκαηνο είλαη ήδε ηθαλή λα αλαηξέςεη ηελ «αιήζεηα» ηεο θσηνγξαθηθήο 

θαηαγξαθήο. Έηζη, ε δεκηνπξγία εηθφλσλ έγηλε ην  πηεζηηθφ ζέκα ηεο θσηνγξαθίαο 

θαη ε λφζεπζε «ηνπ κνιπβηνχ ηεο θχζεο» ην απαξαίηεην ζπζηαηηθφ ηεο.
59

   

Γελ είλαη ππεξβνιή λα πνχκε φηη ε ηζηνξία ηεο θσηνγξαθίαο είλαη κηα ηζηνξία 

λνζεχζεσλ θαη αιινηψζεσλ ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο. Ήδε απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 

αηψλα κηα επξεία πνηθηιία θσηνγξαθηθψλ επηινγψλ είλαη ζηε δηάζεζε ησλ 

θσηνγξάθσλ (εξαζηηερλψλ θαη κε), φρη θαη‟εμαίξεζε ή ζε κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά, 

αιιά απνηειψληαο απηφ ην θάζκα επηινγψλ θπξίαξρν γλώξηζκα ηεο θσηνγξαθηθήο 

δηαδηθαζίαο. Μάιηζηα, ην 1855 ε παξνπζίαζε δπν δηαθνξεηηθψλ εθδνρψλ ηνπ ίδηνπ 

αξλεηηθνχ ζηελ παγθφζκηα έθζεζε ηνπ Παξηζηνχ ήξζε γηα λα ππνγξακκίζεη (ηφζν γηα 

ηνπο δεκηνπξγνχο φζν θαη γηα ην θνηλφ), αθελφο ην «ςεχδνο» ηεο θσηνγξαθίαο, 

αθεηέξνπ ηελ αμία απηνχ ηνπ «ςεχδνπο».
60

 Απφ ηελ θπξηαξρία, ινηπφλ, ησλ 

                                                 
59

 Απφ ηελ αξρή ην θσηνγξαθηθφ κέζν ζεκαδεχηεθε απφ πξνζπάζεηεο εθ κέξνπο ησλ δεκηνπξγψλ 

ψζηε λα δψζνπλ λφεκα ζηηο εηθφλεο ηνπο· λα βεβαησζνχλ φηη νη θσηνγξαθίεο ηνπο αλάγνληαη ζε θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ ηπραίεο παξαζηάζεηο ηνπ «κνιπβηνχ ηεο θχζεο». Άξρηζαλ κε άιια ιφγηα λα θάλνπλ 

ρξήζε ησλ ππαηληθηηθψλ δπλάκεσλ πνπ είλαη εγγελείο ζηνπο δείθηεο θαη ηα ζχκβνια. Έηζη, κπνξνχζε 

λα δνζεί έκθαζε, λα εληνπηζηεί ε πξνζνρή θαη λα θαζνδεγεζεί ε θαηαλφεζε. Οη ζθέςεηο απηέο 

γίλνληαη εκθαλείο απφ ηελ αξρή ζην πξψην θσηνγξαθηθφ ιεχθσκα ηνπ W. H. Fox Talbot, The Pencil 

of Nature ηνπ 1844. 
60

 Γηα ηνλ Umberto Eco ηφζν έλα απεηθνληζηηθφ ζρέδην φζν θαη κηα θσηνγξαθία καο δείρλνπλ φηη κηα 

εηθφλα δελ θαηέρεη απνιχησο θακία απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ην αληηθείκελν αλαπαξηζηά. Ζ θπζηθή 



37 

 

δσγξαθηθψλ πξνηχπσλ θαη ησλ ζθελνζεηηθψλ πξνηηκήζεσλ πνπ ζθξάγηζε ηελ 

θσηνγξαθηθή πξαθηηθή ηηο πξψηεο δεθαεηίεο δσήο ηεο θσηνγξαθίαο, σο ηελ 

εηθαζηηθή πιαζηηθφηεηα πνπ θέξνπλ ηα έξγα ησλ Moholy-Nagy, Rochenco, ή ηα 

ζνπξεαιηζηηθά θσηνγξάκκαηα ηνπ Man Ray, θαη, παξαπέξα, σο ηελ απφιπηε 

ππνθεηκελνπνίεζε ηεο θσηνγξαθηθήο αιήζεηαο κέζσ ηνπ Photoshop θαη ηεο 

ςεθηαθήο ηερλνινγίαο, παξαηεξνχκε φηη ε απην-εγγξαθή ηεο θχζεο δελ ππήξμε 

νπζηαζηηθά πνηέ. Ζ αρεηξνπνίεηε «ειηνγξαθία» δελ απνηειεί ζεκείν ηεο 

θσηνγξαθηθήο ηζηνξίαο, αιιά εζθαικέλε θαηαλφεζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ 

εμαηηίαο ηεο «επηθίλδπλεο» νκνηφηεηαο ηνπ κε ην πξαγκαηηθφ ή ηεο ππνηηζεκέλεο 

δέζκεπζεο ηνπ απφ απηφ. Μηα ηέηνηα εζθαικέλε ππφζεζε δέζκεπζεο καξηπξά θαη ε 

ζέζε ηνπ Scruton φηη ε εκθάληζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θσηνγξαθίαο θαζνξίδεηαη 

απφιπηα απφ ηελ εκθάληζε ηνπ πξαγκαηηθνχ αληηθεηκέλνπ πνπ απηή θαηαγξάθεη, ζε 

κηα νξηζκέλε ζηηγκή ηεο χπαξμήο ηνπ.61 

κσο, ζηα 180 πεξίπνπ ρξφληα ηεο αλαινγηθήο θσηνγξαθίαο, ηα εξγαιεία ηεο 

θσηνγξαθηθήο ηερληθήο δελ ήηαλ άιια απφ ην ξεηνχο, ηε γσλία ιήςεο, ην 

θαδξάξηζκα, ηελ εζηίαζε, ην εχξνο ηνπ δηαθξάγκαηνο, ην βάζνο πεδίνπ, ηελ ηαρχηεηα 

ιήςεο, ηνλ θσηηζκφ ηνπ ζέκαηνο, ηνπο ηνληζκνχο, ηα θίιηξα, ην θξνπάξηζκα, ηε 

δηπιή έθζεζε, ηελ ζνιαξηδαζηφλ, ηηο ηερληθέο θιαο, ηελ δεκηνπξγία θφληνπ, θαη άιιεο  

πξαθηηθέο επέκβαζεο ζην θσηνγξαθηθφ απνηέιεζκα, ηηο νπνίεο γηα λα 

απαξηζκήζνπκε ζα ρξεηαδφκαζηαλ θάπνηεο ζειίδεο. Ζ πνηθηιία ησλ πξαθηηθψλ απηψλ 

δελ αθνξά κφλν ηε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο, αιιά θπξίσο ηεο απνηχπσζεο, 

επηβεβαηψλνληαο ηε δνκηθή ζπνπδαηφηεηα πνπ έρνπλ νη «λνζεχζεηο» απηέο γηα ηνλ 

θσηνγξαθηθφ θφζκν. Ζ παξαηήξεζε ηνπ Scruton φηη ηέηνηεο πξαθηηθέο 

ζεκαηνδνηνχλ ηελ απνκάθξπλζε απφ ηελ θαζαξή θσηνγξαθηθή εηθφλα θαη 

αλαδεηθλχνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ θσηνγξάθνπ γηα αλαπαξαζηαηηθή απφδνζε (κε φξνπο 

δσγξαθηθήο) είλαη, πηζηεχσ, νξζή: αληίζεηα φκσο κε ηνλ Scruton, ζεσξψ φηη νη 

πξαθηηθέο απηέο αλαδεηθλχνπλ ηελ αιήζεηα ηειηθά ηεο θσηνγξαθηθήο δηαδηθαζίαο 

(φηη θαηά θαλόλα θαζνξίδεηαη απφ πξνζέζεηο θαη όρη κόλν απφ αηηηφηεηα) παξά 

ζεκαηνδνηνχλ δήζελ ηελ απνκάθξπλζή ηεο απφ ηελ αιεζηλή, ηελ θαζαξή 

θσηνγξαθία.  

                                                                                                                                            
νκνηφηεηα κηαο εηθφλαο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα εληνπίδεηαη ζε κηα ζεσξεηηθή βάζε ππφ ηελ έλλνηα 

απηνχ πνπ ζα νλνκάδακε «εηθνληζηηθό ζεκάδη». U. Eco, «Critique of the Image», ζην Thinking 

Photography, V. Burguin (edt), London: Macmillan (1982), ζζ. 32-38, ηδίσο ζ. 32. 
61

 R. Scruton (1981), ζ. 588. 
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 Αληίζεηα κε φ,ηη ηζρπξίδεηαη ν Scruton, ε ηζηνξία ηεο θσηνγξαθίαο 

ππνδεηθλχεη φηη ε αζσφηεηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ εηδψινπ δελ ππήξμε πνηέ. Ζ  

ππνηηζέκελε αμηνπηζηία ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο  ζπληζηά κχζεπκα, απινπζηεπηηθή 

εμίζσζε θσηνγξαθεκέλνπ θαη πξαγκαηηθνχ. Ζ ζρέζε θσηνγξαθίαο θαη 

πξαγκαηηθφηεηαο αλέθαζελ ήηαλ κηα ζρέζε αιινησηηθνχ ραξαθηήξα θαη δηαξθψλ 

παξεκβάζεσλ ή παξακνξθψζεσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ πίζηε ηνπ ζεαηή γηα ην 

αληίζεην. Οη παξεκβάζεηο απηέο ζπληζηνχλ ην θχξην ζψκα, ηνλ θαλόλα ηνπ 

θσηνγξαθηθνχ κέζνπ (φπσο ην ζηνηρεηνζεηεί ε ηζηνξία ηνπ) θαη φρη ηελ εμαίξεζε, θαη 

θαηαγξάθνληαη έηζη ζηνλ εγγελή ραξαθηήξα ηεο θσηνγξαθίαο. Ζ αθαίξεζή ηνπο απφ 

ην κέζν ηεο θσηνγξαθίαο νδεγεί ζπλεπψο ζε κηα απινπζηεπηηθή θαη ζηξεβιή 

θαηαλφεζε αθελφο ηνπ θφζκνπ ησλ θσηνγξαθηθψλ εηθφλσλ, αθεηέξνπ ηνπ κέζνπ 

πνπ ηηο επηηξέπεη.  

Θεσξψ ζπλεπψο φηη ε ηδαληθή θσηνγξαθία ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ν Scruton 

δελ είλαη θσηνγξαθία, δειαδή δελ αληαπνθξίλεηαη ζηε θχζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ 

κέζνπ, φπσο ηελ γλσξίδνπκε. Αθφκε θαη φηαλ ν ιήπηεο ζπλεηδεηά δελ θάλεη ρξήζε 

ησλ επηινγψλ παξέκβαζεο πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, ην θσηνγξαθηθφ απνηέιεζκα 

δελ δχλαηαη λα δηαθχγεη ησλ πξνεπηιεγκέλσλ ζπλζεθψλ ιήςεο ηεο ίδηαο ηεο 

ζπζθεπήο. Αθφκα δε θαη ε ηπραία πηψζε ηεο ζπζθεπήο θαη ε αθνχζηα ελεξγνπνίεζε 

ηνπ θιείζηξνπ επηθέξεη αλαγθαία κηα θσηνγξαθηθή εηθφλα πνπ ελζσκαηψλεη ηηο 

νπνίεο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαθνχ πνπ έρεη ηνπνζεηεζεί απφ πξηλ (κε ζπλεηδεηή 

επηινγή ηνπ θσηνγξάθνπ), αιιά θαη ηηο δεζκεχζεηο πνπ ην ίδην ην πξφγξακκα ηεο 

θσηνγξαθηθήο ζπζθεπήο (θαη πάιη ζπλεηδεηά επηιεγκέλν) επηβάιιεη. Ζ ηδηαηηεξφηεηα 

ηεο εθάζηνηε κεραληθήο πξφηαζεο ηεο ζπζθεπήο δηακνξθψλεη, δειαδή, θαη ηνλ ηξφπν 

απφδνζεο ηνπ πξαγκαηηθνχ, αθαηξψληαο απφ ην φπνην απνηέιεζκα ηε δηάζηαζε ηεο 

νπδέηεξεο θαηαγξαθήο.  

Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, νθείινπκε λα παξαδερηνχκε φηη δελ ππήξμε πνηέ 

θσηνγξαθία κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηδαληθήο θσηνγξαθίαο - ηφζν ζηε ιήςε φζν 

θαη ζηελ απνηχπσζε - φπσο ηείλεη λα ηελ ελλνεί ν Scruton. Ζ ζέζε φηη ν θσηνγξάθνο 

είλαη έλαο νμπδεξθήο παξαηεξεηήο πνπ δελ επεκβαίλεη ζε φ,ηη θαηαγξάθεη ζηεξείηαη 

βάζεο. Πψο είλαη δπλαηφλ λα πξνθχπηνπλ ηφζεο δηαθνξηθέο απνδφζεηο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ κήινπ φηαλ ην θσηνγξαθίδνπλ δηαθνξεηηθνί άλζξσπνη; 

Φσηνγξαθίδνπκε επεμεξγαδφκελνη ηελ επηζπκεηή εηθφλα, ζηξέθνληαο ην θαθφ εδψ 

θαη φρη εθεί θαη επηιέγνληαο απηφ ην ηχπσκα έλαληη ηνπ άιινπ. Γελ «ηξαβάο» κηα 

θσηνγξαθία, ηελ θηηάρλεηο. Σνχην ζπληζηά ην κφλν θαη ζηέξεν έδαθνο ηεο θάζε 



39 

 

θσηνγξαθηθήο απφπεηξαο. Ζ θσηνγξαθηθή κεραλή δελ κπνξεί ελδερνκέλσο λα πεη 

ςέκαηα – φπσο ππνζηεξίδεη ν Walton – ελ ηνχηνηο, κπνξεί λα γίλεη ζπλεξγφο ζηελ 

ζπγθάιπςε ηεο αιήζεηαο. Δίλαη αδχλαηνλ λα «δηαβάζνπκε» νξζά κηα θσηνγξαθία αλ 

δελ ηε δνχκε ζηνλ νξίδνληα ησλ ζπλεηδεηψλ ή αζπλείδεησλ επηινγψλ πνπ ηελ 

νδήγεζαλ λα είλαη φπσο είλαη.  

πκπεξαζκαηηθά, ε ηαχηηζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ εηδψινπ κε απηφ ηνπ 

θαζξέθηε
62

 θξίλεηαη εζθαικέλε, δηφηη παξαβιέπεη ηελ ζεκαζία ησλ επηινγψλ πνπ 

έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ν ιήπηεο θαη αγλνεί ηελ ζπνπδαηφηεηα ηνπο ζε ζρέζε κε ην 

ηειηθφ θσηνγξαθηθφ απνηέιεζκα, ελψ παξάιιεια καο νδεγεί ζε κηα παξαπνηεκέλε  

θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο. Μηα ηέηνηα ζεψξεζε επηηξέπεη ζε 

έλαλ θφζκν εηθφλσλ - φπσο απηφο πνπ ζήκεξα βηψλνπκε ζηνλ δπηηθφ πνιηηηζκφ - λα 

εμσξαΐδεη ή λα κπζνπνηεί είδσια θαη ζπκβάληα, δίρσο ηελ ππνςία ηνπ «ςεχδνπο» πνπ 

θπνθνξνχλ. 

 

 

3.2. Ο δεηθηηθός ταραθηήρας ηες θφηογραθηθής εηθόλας 

 

Αθφκε θαη αλ ήκαζηαλ ππνρξεσκέλνη λα δερηνχκε ηελ ππφζεζε φηη είλαη δπλαηή κηα 

νπδέηεξε
63

 κνξθή θσηνγξαθηθήο απεηθφληζεο - είηε κε φξνπο θαζξέθηε, φπσο 

ππνζηεξίδεη ν Scruton, είηε κε φξνπο δηαθάλεηαο, φπσο ππνζηεξίδεη ν Walton, - ζα 

πξέπεη επηπιένλ λα ζπκθσλήζνπκε φηη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ αληαλαθιψληαη νη 

πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ; Μάιινλ φρη. Ζ απάληεζε απηή πξνθχπηεη εχινγα αλ 

θαηαλνήζνπκε δπν ζεκαληηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ραξαθηήξα ηεο θσηνγξαθηθήο 

εηθφλαο: πξψηνλ, ηελ θαηαδεηθηηθή ζηάζε πνπ πεξηέρεηαη ζε θάζε θσηνγξαθηθή 

πξφηαζε θαη, δεχηεξνλ, ηνλ ξφιν ηνπ ππνθεηκέλνπ-ιήπηε ζηε θσηνγξαθηθή 

δηαδηθαζία.  

Κάζε θσηνγξαθία είλαη έλα «δεο», έλα «θνίηα», απφ ηα νπνία ε δηαθπγή 

θαζίζηαηαη αδχλαηε. Ζ θσηνγξαθία ελφο κήινπ δελ είλαη έλα κήιν πνπ βξίζθεηαη 

κπξνζηά κνπ φηαλ αλνίγσ ηα κάηηα ή ζηξέςσ εθεί ην βιέκκα κνπ. Ζ θσηνγξαθία 

ελφο κήινπ είλαη ε απεηθφληζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ κήινπ, απνηππσκέλνπ ζε δπν 

δηαζηάζεηο πάλσ ζ‟ έλα θσηνγξαθηθφ ραξηί ή ζε κηα επηθάλεηα, πνπ θάπνηνο κνπ 

                                                 
62

 R. Scruton (1981), ζ. 588. 
63

 «Οπδέηεξε» κε ηελ έλλνηα φηη ζπλδέεηαη αηηηαθά κε ηα νπηηθά αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ θαη ε αηηηαθή 

ζχλδεζε απηή παξακέλεη «θαζαξή» κε φξνπο αληαλάθιαζεο. 
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πξνηείλεη λα θνηηάμσ. Ζ θσηνγξαθία ηνπ κήινπ δελ θαλεξψλεη ην ζπγθεθξηκέλν 

κήιν, ην δείρλεη. Ζ δηαθνξά ηεο απιήο θαλέξσζεο απφ ηελ θαηάδεημε εληνπίδεηαη 

ζηνλ πξνζεζηαθφ ραξαθηήξα ηεο δεχηεξεο: φηαλ δείρλσ θάηη νπζηαζηηθά επηζπκψ 

θάηη λα πσ. Δθείλν πνπ επηζπκψ λα πσ φηαλ θσηνγξαθίδσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ, γηα 

παξάδεηγκα, ελδέρεηαη λα είλαη: θνηηάμηε πφζν ραξνχκελνη θαη αγαπεκέλνη είκαζηε. 

Γελ θαλεξψλσ, δειαδή, απιά ηελ νηθνγέλεηα κνπ, αιιά ηελ δείρλσ κε ηξφπν πνπ 

ππνλνεί θάηη νξηζκέλν θαη πνπ ζέισ λα δηαθξίλεη ν απνδέθηεο.  

Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη θάζε θαηάδεημε είλαη θσηνγξαθία; 

Φπζηθά θαη φρη, θαζψο ε θσηνγξαθία ζπληζηά α) κηα θαηάδεημε κε ζπγθεθξηκέλεο 

ηδηφηεηεο σο πξνο ηελ παξάκεηξν ηνπ ρξφλνπ, β) κηα απνηχπσζε ζε δπν δηαζηάζεηο 

θαη ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηα ηέζζεξα άθξα ηεο, θαη γ) κηα 

ζχλζεζε, φπνπ ην θάζε ζεκείν-αληηθείκελν εληφο απηήο είλαη θνξησκέλν κε λνήκαηα 

πνπ ζπκπιέθνληαη κε απηά ησλ άιισλ ζεκείσλ θαη καδί δηακνξθψλνπλ ηφζν ηε 

ρξήζε φζν θαη ηελ εξκελεία πνπ ζ‟ αθνινπζήζεη.
64

 Ζ θσηνγξαθία πξνθχπηεη σο 

απνηέιεζκα ηεο αλαδήηεζεο κηα ζρέζεο κεηαμχ ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θφζκνπ θαη 

φρη σο απνηέιεζκα κηα ζηφρεπζεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  Οη θσηνγξάθνη αλαδεηνχλ 

ζρέζεηο θαη φρη αληηθείκελα. ηελ θαζεκεξηλή δσή φηαλ επηρεηξψ λα δείμσ έλα κήιν 

κε ην ρέξη κνπ, δελ ζηακαηψ ηελ έιεπζε ηνπ ρξφλνπ, νχηε πεξηνξίδσ ηελ θίλεζε απηή 

ζε έλα νξζνγψλην θάδξν. Δπίζεο, ην κήιν δελ απνηειεί ζπζηαηηθφ θάπνηαο ζχλζεζεο, 

νχηε λνεκαηνδνηεί ην ηξαπέδη πάλσ ζην νπνίν βξίζθεηαη. πλεπψο, ν θαηαδεηθηηθφο 

ραξαθηήξαο ηεο θσηνγξαθίαο είλαη ηδηαίηεξεο ζχζηαζεο θαη σο ηέηνηνλ νθείινπκε λα 

ηνλ εμεηάδνπκε.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν ηξφπνο πνπ ε θσηνγξαθία δείρλεη, θαζνξίδεη αθελφο 

ην ηη δείρλεη, αθεηέξνπ ηνπνζεηεί ην ζέκα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο φρη ζην 

εμσηεξηθφ απεηθνληδφκελν αληηθείκελν, αιιά εληφο ηεο, ζηνλ ίδην ηεο ηνλ εαπηφ 

(φπσο ζα έρσ ηελ επθαηξία λα εμεγήζσ ζηελ επφκελε ελφηεηα). Οη ηδηφηεηεο ηνπ 

κέζνπ επεξεάδνπλ, ινηπφλ, φρη κφλν ην ηη βιέπνπκε, αιιά θπξίσο ην πώο ην βιέπνπκε 
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 Απηφ πνπ ηζρπξίζηεθε ν Wittgenstein γηα ηηο ιέμεηο, φηη ην λφεκα είλαη ε ρξήζε - ηζρχεη γηα θάζε 

θσηνγξαθία. «Αλακθίβνια, ζ‟ απηφ ζπληέιεζε θαη ε θαηαδεηθηηθή δηδαρή αιιά κνλάρα ζε ζπλδπαζκφ 

κε κηα νξηζκέλε θαζνδήγεζε. Με κηαλ άιιε θαζνδήγεζε, ε ίδηα θαηαδεηθηηθή δηδαρή απηψλ ησλ 

ιέμεσλ, ζα είρε ζαλ απνηέιεζκα κηαλ εληειψο δηαθνξεηηθή θαηαλφεζε ηνπο.» L. Wittgenstein, 

Φηινζνθηθέο Έξεπλεο, (Π. Υξηζηνδνπιίδεο, εηζαγ, κηθξ.). Αζήλα: Παπαδήζε (1977), ζ. 28. Δίλαη 

ελδηαθέξνλ λα παξαηεξήζεη θαλείο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο θαηαδεηθηηθήο δηδαρήο ζηε θαηαλφεζε ηφζν 

ηεο γιψζζαο φζν θαη ησλ θσηνγξαθηψλ. Δπηιέγνληαο λα δείμσ έλα κήιν κέζσ ηεο θσηνγξαθίαο 

νπζηαζηηθά επηιέγσ λα θάλσ ρξήζε κηαο απεηθφληζεο γηα έλα ζθνπφ ν νπνίνο ηειηθά ζα 

λνεκαηνδνηήζεη θαη ηελ ίδηα ηε θσηνγξαθία. Ζ θαηάδεημε ελφο αληηθεηκέλνπ ή ζπκβάληνο – ζε κηα 

θσηνγξαθία - θαζνδεγεί ην εξκελεπηηθφ ζρήκα πνπ έπεηαη θαη ηελ θαηαλφεζε ηνπ απφ ηνπο 

απνδέθηεο.  
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- κηα ιεηηνπξγία, ηελ νπνία ν Scruton, απνδίδεη κφλν ζηηο δσγξαθηθέο απεηθνλίζεηο.
65

 

Ζ θσηνγξαθία, ππφ απηή ηελ θαηαλφεζε, δελ είλαη έλαο νπηηθφο ράξηεο, έλαο νπηηθφο 

ππελζπκεηήο ή έλα παξάζπξν ζην θφζκν, αιιά κηα επηθάλεηα πάλσ ζηελ νπνία 

θαινχκαζηε λα θνηηάμνπκε γηαηί θάπνηνο ζέιεη θάηη λα καο δείμεη. Πψο ζα κπνξνχζε 

άιισζηε ε θσηνγξαθία λα θαλεξψζεη απιά ή λα ζηαζεί σο δηάθαλνο θαη 

ακεξφιεπηνο θνξέαο ηνπ νξαηνχ θφζκνπ, φηαλ είλαη απζηεξά  πεξηνξηζκέλε  απφ ηα 

ηέζζεξα  άθξα πνπ ηελ νξίδνπλ, απφ ην δηζδηάζηαην ηεο κνξθήο ηεο, θαη ηηο επηινγέο 

πνπ αθαλέξσηα αιιά αλαγθαία έρνπλ πξνεγεζεί; 

Ζ κεραληθή ζχζηαζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ αλαληίξξεηα επηβάιιεη ηελ 

αηηηαθή ζχλδεζε κεηαμχ ελφο αληηθείκελνπ θαη ηεο εηθφλαο ηνπ, αιιά δελ ζηεξεί ηε 

δπλαηφηεηα δηακεζνιάβεζεο πξνζέζεσλ θαη επηινγψλ ηνπ ππνθεηκέλνπ-ιήπηε, ζηελ 

πξνζπάζεηά ηνπ λα θαηαδείμεη θάηη. Ζ αλαθιαζηηθφηεηα έπεηαη ηεο επηινγήο, δελ 

πξνεγείηαη (δειαδή ε επηινγή ηεο θαηάδεημεο ελφο νξηζκέλνπ „θάηη‟ πξνεγείηαη θαη 

επηθέξεη ηελ αηηηαθή δηαδηθαζία). Ζ δηάζηαζε ηεο θαηάδεημεο, ινηπφλ, ζηεξεί απφ ηε 

θσηνγξαθία ηε δηάζηαζε ηνπ θπζηθνχ νκνηψκαηνο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε 

αλαθιαζηηθφηεηα ηνπ κέζνπ πείζεη εζθαικέλα γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο θσηνγξαθηθήο 

εηθφλαο. ηαλ, δειαδή, δείρλσ έλα ζπίηη θσηνγξαθηθά, δελ παξάγσ έλα νπδέηεξν 

αληίγξαθν ηνπ, αιιά αμηνινγψ θαη ζπλζέησ θάηη πνπ αλαγθαία κεξνιεπηεί, ελψ  

ηαπηφρξνλα πξνζδίδσ ζε απηή ηε ζχλζεζε κηα επίθαζε αιήζεηαο, θαζψο πξνθχπηεη 

απφ ηνλ απηνκαηηζκφ κηαο ζπζθεπήο. Δθείλν δε πνπ θαηεπζχλεη ηνλ ηξφπν ηεο 

θαηάδεημεο – δειαδή ηηο επηινγέο ζχλζεζεο - είλαη ε ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη 

ε θσηνγξαθία θαη απφ εθεί επίζεο αληιείηαη ε εξκελεία ηεο (ηνπιάρηζηνλ γηα 

απνδέθηεο εμνηθεησκέλνπο κε ην κέζνλ θαη ηηο πξαθηηθέο ρξήζεο ηνπ). Γηα 

παξάδεηγκα, ε δηαδηθαζία θσηνγξάθεζεο κηαο νηθνγέλεηαο αθνινπζεί ηειείσο 

δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο πινπνίεζεο απφ έλα ζπγγελή πνπ έηπρε λα βξίζθεηαη καδί, 

απφ έλαλ δηαθεκηζηή πνπ ζέιεη λα πείζεη γηα έλα αζθαιηζηηθφ πξφγξακκα, ή απφ 

έλαλ ιανγξάθν-ηζηνξηθφ πνπ ζέιεη λα παξνπζηάζεη ηηο ηδηαίηεξεο πνιηηηζηηθέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηεο ρψξαο. Ο θαζέλαο απφ 

ηνπο παξαπάλσ επηζπκεί θάηη λα δείμεη κέζσ ηεο θσηνγξαθίαο πνπ ιακβάλεη, θαη ε 

αλαθιαζηηθή ηδηφηεηα ηνπ κέζνπ εμππεξεηεί ηελ επηηπρή νινθιήξσζε ησλ ζθνπψλ 

απηήο ηεο θαηάδεημεο - ζπλαηζζεκαηηθψλ, εκπνξηθψλ ή εξεπλεηηθψλ. Ζ αλάγλσζε 

θαη ε εξκελεία ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο απφ ηνλ ζεαηή είλαη, θπζηθά, κηα άιιε 
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παξάκεηξνο πνπ νινθιεξψλεη ην θσηνγξαθηθφ εγρείξεκα θαη απνηππψλεη ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζεαηή ζηε δεκηνπξγία – θαη φρη κφλν ηελ απνθσδηθνπνίεζε - ηνπ 

θσηνγξαθηθνχ κελχκαηνο πνπ ηειηθά επηθνηλσλείηαη.
66

 Ζ δεηθηηθφηεηα ηεο 

θσηνγξαθηθήο εηθφλαο ελεξγνπνηεί ζχκβνια, ζεκεία θαη θψδηθεο πνπ πξέπεη λα 

εξκελεπζνχλ θαη ηα νπνία λνεκαηνδνηνχλ, κέζα απφ απηή ηελ εξκελεία, ηελ 

επηθάλεηά ηεο, ζηνλ νξίδνληα πάληα απζφξκεησλ πεπνηζήζεσλ γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ 

κέζνπ θαη ηελ ζρέζε ηνπ κε ην πξαγκαηηθφ.
67

 Αθήλνληαο φκσο ζηελ άθξε ηε 

ζπκβνιή ηνπ ζεαηή, ζα ήζεια ζηε ζπλέρεηα λα ζηαζψ ιίγν παξαπάλσ ζηνλ ξφιν ηνπ 

ιήπηε ζηελ παξαγσγή ηεο θσηνγξαθίαο θαη ην ηη αλαδεηθλχεη απηφο ν ξφινο γηα ηε 

θχζε ηεο.  

Ο θσηνγξάθνο ν νπνίνο ρεηξίδεηαη ηε ζπζθεπή, ηε ζηξέθεη ζηα ζεκεία εθείλα 

πνπ πξνθαλψο ηνλ ελδηαθέξνπλ ή ηνλ απαζρνινχλ. Ζ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ζην 

νπνίν ζα ζηξαθεί ν θσηνγξαθηθφο θαθφο ζπληζηά κηα πξάμε πξνηίκεζεο θαη κηα 

πξάμε απνθιεηζκνχ. Οπζηαζηηθά, ν ιήπηεο ηεο θσηνγξαθίαο έξρεηαη αληηκέησπνο 

πξαθηηθά κε δπν κεηαβιεηέο: ην πνχ ζα ζηαζεί (ρσξηθή κεηαβιεηή) θαη ην πφηε ζα 

παηήζεη ην θνπκπί ηνπ θιείζηξνπ (ρξνληθή κεηαβιεηή). Ο ρεηξηζκφο απηψλ ησλ δπν 

κεηαβιεηψλ εθθξάδεη ηα ελδηαθέξνληα ελφο αλζξψπνπ θαη αλακθίβνια δελ δειψλεη 

απιά κηα «αζψα» κεραληθή παξνπζία ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν. Ο απνθιεηζκφο ηνπ 

πεξηηηνχ (ην ηη έρεη απνθνπεί) πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ εζηίαζε ηνπ θαθνχ θαη ε 

επηινγή ηεο απνθαζηζηηθήο ζηηγκήο πνπ ζα θαηαγξάςεη ην παξφλ, λνεκαηνδνηεί ην 

νξαηφ ηεο θσηνγξαθίαο (ην ηη πεξηιακβάλεη) θαη καξηπξά ζηάζεηο ή ελδηαθέξνληα 

ηνπ ίδηνπ ηνπ ιήπηε. ηάζεηο θαη ελδηαθέξνληα επίζεο καξηπξά ε επηινγή ησλ 

θσηνγξαθηψλ – ζπλήζσο κέζα απφ έλαλ κεγάιν αξηζκφ δηαζέζηκσλ ελαιιαθηηθψλ – 

πνπ ν ιήπηεο απνθαζίδεη ηειηθά λα πξνβάιιεη ή λα ρξεζηκνπνηήζεη. Ο δεκηνπξγφο 

ηεο θσηνγξαθίαο, ινηπφλ, φπσο θάζε δεκηνπξγφο, είλαη θνξέαο πνιηηηζηηθψλ, 

ςπρνινγηθψλ, γλσζηηθψλ θαη ηζηνξηθψλ θαηαβνιψλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ απηφ ην 

νπνίν δεκηνπξγεί θαη, έηζη, αληαλαθιψληαη ζε απηφ – έζησ θαη κε ηε κνξθή ελφο 
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 Γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν ζεαηήο ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε λνεκαηνδφηεζε ησλ εηθφλσλ, δεο γηα 

παξάδεηγκα, R. Hopkins, Picture, Image and Experience, Cambridge: Cambridge University Press 

(1998), θαη Κ. Bantinaki, «The Opticality of Pictorial Representation», Journal of Aesthetics and Art 

Criticism, Vol. 66 (2008). 
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 «Ο Pierce αληηκεησπίδεη ηε θσηνγξαθία σο παξάδεηγκα ηφζν ηνπ δείθηε φζν θαη ηνπ νκνηψκαηνο. 

Με ηνπο φξνπο ηεο αλάιπζεο ηνπ, ε θσηνγξαθία είλαη ηαπηφρξνλα εηθφλα, δείθηεο θαη ζχκβνιν. 

Σαπηφρξνλα, ινηπφλ, νκνίσκα, ίρλνο θαη θψδηθαο, κε άιια ιφγηα, ηαπηφρξνλα Φχζε, Σερλνινγία θαη 

Κνπιηνχξα, ε θσηνγξαθία είλαη έλα πβξίδην, έλαο κηγάο, πνπ δελ ρσξεί ζηηο επίζεκεο εηδνινγηθέο 

ηαμηλνκήζεηο, ηηο νπνίεο δηαηξέρεη θαη ηαπηφρξνλα ζρεηηθνπνηεί θαη ππνλνκεχεη.» Γ. Παζραιίδεο, Τα 

Ννήκαηα ηεο Φσηνγξαθίαο, Θεζζαινλίθε: University Studio Press (2012), ζζ. 192-193. 
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αφξαηνπ θφζκνπ πνπ δίδεηαη κέζσ ηνπ νξαηνχ. Απφ απηή ηε ζθνπηά, ε θσηνγξαθία 

είλαη ην πξντφλ κηαο αλζξψπηλεο εκπξφζεηεο ελέξγεηαο θαη ε πξφζεζε πνπ ηελ 

θαζνξίδεη είλαη ε απφδνζε ελφο αφξαηνπ θφζκνπ (ελφο θφζκνπ ππνθεηκεληθψλ 

ζηάζεσλ θαη πεπνηζήζεσλ) ζε κηα νξαηή ηνπ εθδνρή. Κακία θσηνγξαθία ινηπφλ δελ 

θέξεη ηελ ππνγξαθή ελφο θελνχ ιήπηε θαη θάζε θσηνγξαθία καξηπξά ηνλ ίδην ηνλ 

απηφπηε κάξηπξα.
68

 

Ζ ππφζεζε ηεο «αζψαο» θαηαγξαθηθήο νδνχ θαη ηνπ πξσηείνπ ηεο αηηηφηεηαο 

ζηε θσηνγξαθηθή δηαδηθαζία – ηελ νπνία αζπάδεηαη ηφζν ν Scruton φζν θαη ν 

Walton - θαίλεηαη ινηπφλ λα είλαη εζθαικέλε, ζηνλ βαζκφ πνπ αγλνεί ή ππνλνκεχεη 

ηνλ ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ην αλζξψπηλν ππνθείκελν ζηε δηακφξθσζε ηνπ λνήκαηνο 

ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο. Άλζξσπνο θαη ζπζθεπή ζπλάπηνπλ κηα δηαιεθηηθή ζρέζε 

κέζα απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην θσηνγξαθηθφ απνηέιεζκα, κε αλαπφδξαζηε ηελ 

παξείζθξεζε, αθελφο, εκπξφζεησλ επηινγψλ, αθεηέξνπ, ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο 

ζπζθεπήο. Ο άλζξσπνο επηζπκεί, δειαδή, λα δψζεη έθθξαζε ζηηο φπνηεο αηζζεηηθέο ή 

ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ θιίζεηο ή πξαθηηθά ελδηαθέξνληα, θαηεπζχλνληαο αλάινγα ηηο 

επηινγέο ηνπ, ζην πιαίζην φκσο ελφο θάζκαηνο πεξηνξηζκψλ θαη δεζκεχζεσλ πνπ 

είλαη θαζνξηζκέλν απφ ην πξφγξακκα ηεο ζπζθεπήο (θαζνξηζκέλν θη απηφ κε ηε 

ζεηξά ηνπ απφ άιινπο θνξείο πξνζέζεσλ). Σν πξντφλ απηήο ηεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο 

(πνπ κπνξεί λα είλαη ζρέζε πάιεο παξά κηα αγαζηή ζπλεξγαζία) είλαη ν θφζκνο ησλ 

θσηνγξαθηθψλ εηθφλσλ πνπ έρνπκε γχξσ καο θαη ζπλαληνχκε θαζεκεξηλά. Ζ 

παξάβιεςε, εθ κέξνπο ησλ Scruton θαη Walton, ησλ πξνζέζεσλ πνπ κεηέρνπλ ζε 

απηή ηελ ζρέζε θαη ηελ θαζνξίδνπλ, θαη, αθνινχζσο, ε ππέξκεηξε έκθαζή ηνπο ζηελ 

αηηηαθή δηάζηαζε ηεο θσηνγξαθηθήο δηαδηθαζίαο, επηθέξνπλ κηα ζηξεβιή θαηαλφεζε 

ηεο θχζεο ησλ θσηνγξαθηθψλ εηθφλσλ, ε νπνία, επηπιένλ, δελ δχλαηαη λα είλαη θαιφο 

νδεγφο γηα ηελ επηθνηλσλία καο κε ηηο αλαξίζκεηεο, δήζελ κεραληθά «αζψεο», 

θσηνγξαθίεο πνπ καο πεξηβάιινπλ.  

πλνςίδνληαο, ινηπφλ, ηε κέρξη ηψξα αλάιπζε, ζεσξψ φηη ε έλλνηα ηεο 

ηδαληθήο θσηνγξαθίαο δελ έρεη πξαγκαηηθφ αληίθξηζκα, νπφηε θαη δελ κπνξεί λα 

ζεκειηψζεη θαλέλα έγθπξν ζπκπέξαζκα γηα ην (πξαγκαηηθφ) κέζνλ ηεο θσηνγξαθίαο 
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 Θα ηνικνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε νπηηθή εκπεηξία πνπ πξνζθέξεη κηα θσηνγξαθία ζα ήηαλ  
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θαη ηηο (πξαγκαηηθέο) δπλαηφηεηέο ηνπ. Σν φηη δελ έρεη πξαγκαηηθφ αληίθξηζκα 

πξνθχπηεη: α) απφ ηελ ίδηα ηε ζχζηαζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ, θαζψο νη 

δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζην θσηνγξαθηθφ απνηέιεζκα αλήθνπλ εγγελψο ζην κέζνλ 

ηεο θσηνγξαθίαο, θαη β) απφ ην γεγνλφο φηη  ε δεκηνπξγία νπνηαζδήπνηε 

θσηνγξαθίαο είλαη αλαπφδξαζηα ην απνηέιεζκα ηεο ζπκπινθήο (εκπξφζεηνπ) 

ππνθεηκέλνπ θαη κεραλήο – ελφο ππνθεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κεραλή κε ηξφπν 

πνπ ζα εμππεξεηήζεη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζην πιαίζην ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ 

απηή ζέηεη, – θαη φρη ην απνηέιεζκα κηαο αλαθιαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Σφζν ν 

θαηαδεηθηηθφο ραξαθηήξαο ηεο θσηνγξαθίαο φζν θαη νη επηινγέο πνπ θάλεη ην 

ππνθείκελν-ιήπηεο θαηά ηε θσηνγξαθηθή δηαδηθαζία, πξνβάιινπλ ηηο πξνζέζεηο πνπ 

ιαλζάλνπλ ζην θσηνγξαθηθφ ελέξγεκα θαη ζπκπιέθνληαη κε ηελ αλαθιαζηηθή θχζε 

ηεο ζπζθεπήο. Κάζε θσηνγξαθία παξακέλεη, έηζη, κηα θσηνγξαθηθή εθδνρή ηνπ 

νξαηνχ, γεκάηε κε δειψζεηο θαη ππνδειψζεηο, θηλνχκελε, σο ηέηνηα, ζε έλαλ 

ελδηάκεζν θαηαζθεπαζκέλν θφζκν κεηαμχ πξαγκαηηθφηεηαο θαη δσγξαθηθήο εηθφλαο. 
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Κεφάλαιο 4. 

Η φωτογραφία ωσ αναπαράςταςη: κριτική ςε Scruton- Walton 

 

 

 

Σν ζθεπηηθηζηηθφ επηρείξεκα θαηά ηεο αλαπαξαζηαηηθήο δπλαηφηεηαο ηεο 

θσηνγξαθηθήο εηθφλαο πξνθχπηεη απφ κηα ζχγθξηζε θαη νινθιεξψλεηαη απφ ηελ 

παξαδνρή κηαο αλεπάξθεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε δνκή ηνπ επηρεηξήκαηνο ησλ 

Scruton-Walton μεθηλά κε κηα αλακέηξεζε δσγξαθηθήο - θσηνγξαθίαο κε άμνλα ηελ 

αλαπαξαζηαηηθή ηνπο ππφζηαζε θαη νινθιεξψλεηαη κε ηελ εμαγσγή ελφο 

ζπκπεξάζκαηνο ζρεηηθά κε ηελ αδπλακία ηεο θσηνγξαθίαο λα εθθξάζεη, λα 

κεηαθέξεη ηηο ζθέςεηο θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ θσηνγξάθνπ, θαζψο θάηη ηέηνην 

αληηβαίλεη ζηε δηάθαλε ζχζηαζή ηεο. Γηα απηή ηε δηαθάλεηα ζεσξνχλ φηη επζχλεηαη ε 

αηηηαθή – αλαθιαζηηθή ζχλδεζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ κε ηνλ νξαηφ θφζκν. 

Ηζρπξίδνληαη ζπλεπψο φηη, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θσηνγξαθία ζπλδέεηαη αηηηαθά κε ηνλ 

θφζκν, δελ κπνξεί λ‟ αλαπαξαζηήζεη. Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ηφηε είλαη: ηη κπνξεί 

λα θάλεη κηα θσηνγξαθία αλ αδπλαηεί λ‟ αλαπαξαζηήζεη;  

χκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξφκελνπο κειεηεηέο, ε θσηνγξαθία δχλαηαη λα 

αληηγξάςεη, λα ππελζπκίζεη, λα παξνπζηάζεη πηπρέο ηνπ νξαηνχ, λα καο πξνζθέξεη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηδηφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληηθεηκέλσλ θαη έλα 

αθιφλεην πιέγκα πεπνηζήζεσλ γηα ηελ χπαξμε απηνχ πνπ θσηνγξαθήζεθε. Απφ ηα 

παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ζπδήηεζε γηα ηνπο Scruton-Walton πεξηζηξέθεηαη 

γχξσ απφ έλα δίπνιν ζε ζρέζε κε ην ηη θαζνξίδεη ην θσηνγξαθηθφ απνηέιεζκα: 

αηηηόηεηα - πξνζεηηθόηεηα, θαη ε απάληεζε πνπ δίλεηαη γηα ηελ αλαπαξαζηαηηθή 

δπλαηφηεηα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο εμαξηάηαη πάληα απφ ηε ζπζρέηηζή ηεο κε ην 

έλα ή ην άιιν άθξν απηνχ ηνπ δίπνινπ. Αλ θάπνηνο, γηα παξάδεηγκα, πηζηεχεη ζηελ 

πξσηαξρηθή ζπνπδαηφηεηα ηεο αλαθιαζηηθήο θχζεο ηνπ κέζνπ, ηφηε ε πξνζεζηαθή 

ηνπ ππφζηαζε είηε ππνβαζκίδεηαη, είηε αθνκνηψλεηαη  απφ ηελ ηζρχ ηεο πξψηεο. 

Αληίζηνηρν απνηέιεζκα εκθαλίδεηαη αλ ε έκθαζε δνζεί ζηελ πξνζεηηθφηεηα, κε 

ζπλέπεηα ηελ ππνβάζκηζε ηεο κεραληθήο ηδηνκνξθίαο ηνπ κέζνπ. Ζ θσηνγξαθία, 

ινηπφλ, αλαπαξηζηά αλ εθθξάδεη ζθέςεηο θαη πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο θαη δελ 

αλαπαξηζηά αλ αληηγξάθεη, κεηαθέξεη, ππελζπκίδεη ή θαλεξψλεη.  
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Οη  Scruton-Walton, φπσο πξναλέθεξα, θηάλνπλ απφ θνηλνχ ζηελ απνδνρή 

ηεο ζέζεο όηη ε θσηνγξαθία, σο απνηέιεζκα αηηηαθνύ θαζνξηζκνύ, δελ ζπληζηά 

αλαπαξάζηαζε. Ωζηφζν, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ππάξρεη κηα δηαθνξά κεηαμχ ηνπο σο 

πξνο ηνλ ηξφπν πνπ θαηαιήγνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε. Ο Scruton απνδέρεηαη 

άκεζα ηελ αλαπαξαζηαηηθή αδπλακία ηεο θσηνγξαθίαο,
69

 ελψ ν Walton έκκεζα, 

θαζψο δέρεηαη φηη κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζηε θσηνγξαθία κηα εμαηνκηθεπκέλε έλλνηα 

αλαπαξάζηαζεο: δέρεηαη, δειαδή, φηη ε θάζε θσηνγξαθία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

αλαπαξαζηαηηθά κφλν κε ππνθεηκεληθνχο φξνπο πνπ ζα ηεζνχλ απφ ηνλ εθάζηνηε 

παξαηεξεηή.
70

 Απηή φκσο ε ιεηηνπξγία ηνπ ππνθεηκεληθνχ ζπκβνιηζκνχ δελ 

ζπκπίπηεη κε ηελ έλλνηα ηεο αλαπαξάζηαζεο σο δηππνθεηκεληθά αλαγλσξίζηκνπ 

νξγάλνπ αλαθνξάο ή ζπκβφινπ ζην πιαίζην ελφο ζπζηήκαηνο ρξήζεο (επηθνηλσλίαο), 

κε ηηο θαλνληθφηεηεο ηνπ νπνίνπ νη ρξήζηεο είλαη εμνηθεησκέλνη. Γηα παξάδεηγκα, ην 

γεγνλφο φηη πξνζσπηθά (δειαδή ελεξγνπνηψληαο πξνζσπηθνχο κνπ ζπλεηξκνχο) 

αλαγλσξίδσ ζηε θσηνγξαθία ελφο νξηζκέλνπ βάδνπ κηα ζπκβνιηθή ζρέζε κε ηε 

γηαγηά κνπ, δελ καξηπξά απνιχησο ηίπνηα γηα ηελ αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηα ηνπ 

κέζνπ ηεο θσηνγξαθίαο, θαζψο ε ζχλδεζε απηή βαζίδεηαη απζηεξά θαη κφλν ζηελ 

δηθή κνπ ππνθεηκεληθή αλαγλψξηζε. Με ηελ ίδηα ινγηθή ζα κπνξνχζα λα 

ρξεζηκνπνηψ ηε ιέμε „δέληξν‟ θαη γηα κέλα λα ζεκαίλεη ζπίηη, ιηκάλη ή νηηδήπνηε. 

Κάηη ηέηνην φκσο ζα ήηαλ απζαίξεην θαη δελ ζα κπνξνχζε λα ζεκειηψζεη θάπνηα 

κνξθή επηθνηλσλίαο, θαζψο ε ζεκαζία ησλ αλαπαξαζηαηηθψλ κέζσλ πεγάδεη απφ έλα 

δεκφζην πιαίζην ρξήζεο, ην νπνίν ζέηεη ζπγθεθξηκέλεο θαλνληθφηεηεο αληηζηνίρηζεο 

αλάκεζα ζε απηά ηα κέζα θαη ην αληηθείκελφ ηνπο, επηηξέπνληαο ηελ επηθνηλσλία ησλ 

ρξεζηψλ ηνπο κέζσ απηψλ. Καζψο ν Walton αλαγλσξίδεη γηα ηε θσηνγξαθία κφλν ηε 

δπλαηφηεηα ππνθεηκεληθήο (θαη φρη δηππνθεηκεληθά ηζρχνπζαο) αλαθνξηθήο 

ιεηηνπξγίαο, έπεηαη φηη αξλείηαη, φπσο θαη ν Scruton, φηη ε θσηνγξαθία δχλαηαη λα 

ιεηηνπξγήζεη σο (δεκφζην) αλαπαξαζηαηηθφ κέζνλ. 

Έρνληαο παξνπζηάζεη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα ηηο ζέζεηο ησλ Scruton-

Walton γηα ηε θχζε ηεο θσηνγξαθίαο, ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηνπ Lopes, αιιά θαη 

ηελ ζέζε κνπ ηφζν γηα ην κχζν ηεο ακφιπληεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο φζν θαη γηα ηνλ 

δεηθηηθφ ραξαθηήξα ηεο, ζθνπφο κνπ ζην θεθάιαην απηφ είλαη ε θξηηηθή ηεο ζέζεο 

                                                 
69

 «Ζ θσηνγξαθία ζηεξείηαη ηελ πνηφηεηα κηαο πξνζεζηαθήο θαηάζηαζεο ε νπνία  ζα ραξαθηήξηδε έλαλ 

πίλαθα δσγξαθηθήο. Ζ ηδαληθή θσηνγξαθία, ζπλεπψο, είλαη αλίθαλε λα αλαπαξαζηήζεη νηηδήπνηε κε 

πξαγκαηηθφ. Αλ κηα θσηνγξαθία είλαη κηα θσηνγξαθία ελφο άληξα, ηφηε ππάξρεη έλαο άληξαο ηνπ 

νπνίνπ απηή είλαη κηα θσηνγξαθία.» Βι. R. Scruton (1981), ζ. 588. Δπίζεο, ζην ίδην, ζ. 594 θαη 598. 
70

 «Ζ θσηνγξαθία παξέρεη, φρη ιηγφηεξν απφ έλα δσγξαθηθφ πίλαθα, κηα ππνθεηκεληθή νπηηθή 

ζέαζεο.» Βι. Κ. Walton (1984), ζ. 261. 
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ησλ Scruton-Walton ζρεηηθά κε ηελ έιιεηςε αλαπαξαζηαηηθήο δπλαηφηεηαο ηεο 

θσηνγξαθίαο. Ζ θξηηηθή απηή ζα πξνθχςεη κέζα απφ ηελ  πξαγκάηεπζε ηεζζάξσλ 

εξσηεκάησλ πνπ, θαηά ηελ θξίζε κνπ, είλαη νπζηαζηηθά γηα ηελ επηθχξσζε ή ηε 

δηάςεπζε ηνπ αλαπαξαζηαηηθνχ ξφινπ ηεο θσηνγξαθίαο: (α) Εσγξαθηθή- 

Φσηνγξαθία: Με πνηνπο φξνπο πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηέηνηα ζχγθξηζε; (β) Ση 

νξίδνπκε σο κέζν ζηε θσηνγξαθηθή δηαδηθαζία; (γ) Αλ ε θσηνγξαθηθή εηθφλα είλαη 

ην απνηέιεζκα κηαο αηηηαθήο ζρέζεο, ηφηε πσο κηιάκε γηα ζέκα (subject) ζηε 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ηεο; Ή κε άιια ιφγηα, ηη νξίδνπκε σο ζέκα ηεο θσηνγξαθίαο;  

(δ) Πνηα είλαη, ηειηθά, ε ζρέζε ηεο θσηνγξαθίαο κε ην πξαγκαηηθφ; ηε ζπλέρεηα 

απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ε θξηηηθή κνπ αλάιπζε ζα εζηηάζεη ζηα εξσηήκαηα (α) θαη (β), 

ελψ ηα εξσηήκαηα (γ) θαη (δ) ζα εμεηαζηνχλ ζην επφκελν θεθάιαην, κε ην νπνίν θαη 

ζα νινθιεξσζεί ε αλάιπζε απηή. 

 

 

4.1. Περί ζύγθρηζες κε ηε Εφγραθηθή  

 

«ηαλ ζαπκάδσ έλαλ πίλαθα δσγξαθηθήο, ν ζαπκαζκφο κνπ θαηεπζχλεηαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ αλαπαξάζηαζε θαη φρη απφ απηφ πνπ αλαπαξηζηά.»
71

 

 

«Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά είλαη φηη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζθίηζσλ βαζηδφκαζηε ζηελ 

πίζηε ηνπ δεκηνπξγνχ φηη ππάξρεη έλα δεηλφζαπξνο κε έλαλ ηξφπν πνπ ζηε 

θσηνγξαθία δελ πθίζηαηαη.»
72

 

 

Ζ ζχγθξηζε ηεο θσηνγξαθίαο κε ηε δσγξαθηθή βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο αλάιπζεο 

ησλ Scruton θαη Walton. Ζ ζχγθξηζε απηή παξνπζηάδεηαη κε ηε ρξήζε αξθεηψλ 

παξαδεηγκάησλ δσγξαθηθήο θαη θσηνγξαθίαο, θαη θαίλεηαη θπζηθή θαη εχινγε, ελ 

ηνχηνηο ακθηβάιισ γηα ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο ε ζχγθξηζε απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη δπν θηιφζνθνη δνκνχλ έλαλ ζθεπηηθηζκφ, ν 

νπνίνο πεγάδεη απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο θσηνγξαθίαο σο (εγγελψο) απνηέιεζκα κηαο 

αηηηαθήο δηαδηθαζίαο, ζεσξψληαο φηη, σο ηέηνηα, ζηεξείηαη κηαο δπλαηφηεηαο πνπ 

είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλαπαξάζηαζε - δειαδή ηεο δπλαηφηεηαο έθθξαζεο κηαο 

αλαπαξαζηαηηθήο πξφζεζεο κέζα απφ ηηο επηινγέο ρεηξηζκνχ ηνπ κέζνπ απφ ηνλ 

                                                 
71

 R. Scruton (1981), ζ. 580. 
72

 Κ. Walton (1984), ζ. 263. 
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δεκηνπξγφ, ηηο νπνίεο ν απνδέθηεο ζα απνθσδηθνπνηήζεη θαηάιιεια ζηε βάζε ηεο 

εμνηθείσζεο ηνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν κέζνλ (θάηη πνπ πξνθαλψο ηζρχεη γηα ηε 

δσγξαθηθή). Καη‟ απηφ ηνλ ηξφπν πξνζδηνξίδεηαη κηα δηάζηαζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ 

κέζνπ ε νπνία αλαηξεί ηελ αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία. Ζ έλζηαζε κνπ απέλαληη ζε 

απηή ηελ πξνζέγγηζε πξνθχπηεη: α) απφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο πξνζεηηθφηεηαο ηνπ 

θσηνγξαθηθνχ κέζνπ, ηελ νπνία νη θηιφζνθνη απηνί παξαβιέπνπλ θαη β) απφ ην 

γεγνλφο φηη θξίλνπλ ηελ αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ κε 

ηνπο φξνπο ηεο δσγξαθηθήο, ην νπνίν ζεσξψ φηη είλαη κεζνδνινγηθά άζηνρν. 

 ζνλ αθνξά ζην πξψην δήηεκα, δελ ζα επεθηαζψ εδψ, έρνληαο αλαιχζεη ηνλ 

δεηθηηθφ ραξαθηήξα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνζέζεσλ ηνπ 

δεκηνπξγνχ θαηά ηελ θσηνγξαθηθή δηαδηθαζία ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην (βι. 3.2). 

ρεηηθά κε ην δεχηεξν δήηεκα, ε έλζηαζή κνπ αθνξά ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν 

επηρεηξνχλ ηε ζχγθξηζε ησλ δπν κέζσλ νη πξναλαθεξφκελνη κειεηεηέο: ελψ 

αλαγλσξίδνπλ αθεηεξηαθά ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηα δχν κέζα απεηθφληζεο, ζηε 

ζπλέρεηα ζέηνπλ ζε παξέλζεζε απηή ηε δηαθνξά, θξίλνληαο ηελ αλαπαξαζηαηηθή 

δπλαηφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο κε ηνπο φξνπο ηεο δσγξαθηθήο, σζάλ ηα δχν κέζα λα 

ηαπηίδνληαλ. 

Φπζηθά ζπκθσλψ κε ηνπο Scruton-Walton φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε 

δσγξαθηθή θαη θσηνγξαθία νπζηαζηηθά αλαθεξφκαζηε ζε δπν δηαθνξεηηθά κέζα 

απεηθόληζεο. Σε δηαθνξά ησλ δχν κέζσλ νη θηιφζνθνη απηνί εληνπίδνπλ θπξίσο ζην 

επίπεδν α) ηεο πινπνίεζήο ηνπο. Ωζηφζν, ζεσξψ φηη ηα δχν κέζα δηαθέξνπλ 

επηπξνζζέησο θαη σο πξνο β) ηε ζρέζε ηνπο κε ην ρξφλν, θαη γ) ηελ πίζηε θαη 

βεβαηφηεηα πνπ ζπλνδεχεη ηελ αληηιεπηηθή εκπεηξία ηνπο (θάηη πνπ ν Walton 

ηνπιάρηζηνλ θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεη). Δίλαη ζθφπηκν λα ζηαζνχκε ιίγν παξαπάλσ 

ζε απηέο ηηο δηαθνξέο, πξνζθέξνληαο κηα ζπλνπηηθή εμήγεζή ηνπο, θαζψο ε 

θαηαλφεζε ηνπο είλαη ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε κηα νπνηαδήπνηε επηρεηξνχκελε 

ζχγθξηζε ησλ δπλαηνηήησλ ησλ δχν κέζσλ απεηθφληζεο. 

Ωο πξνο ηελ πινπνίεζε, είλαη γεγνλφο φηη ε θσηνγξαθία παξάγεηαη απφ κηα 

κεραληθή δηαδηθαζία. Οη ζπζθεπέο πνπ ηελ πιαηζηψλνπλ είλαη εξγαιεία πνπ έρνπλ 

πξννξηζκφ λα παξάγνπλ έλα έξγν κε ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά ζθνπφ ή 

πξνδηαγεγξακκέλε ζθνπηκφηεηα. Δίηε θσηνγξαθίδεηο έλα παθέην καθαξφληα γηα 

δηαθεκηζηηθνχο ιφγνπο, είηε έλα πηξνχλη ζ‟ έλα πηάην πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεηο κηα 

ζχλζεζε γξακκψλ κε αθαηξεηηθνχο θψδηθεο θαη κε ζθνπφ ηελ έληαμε ζε κηα νκάδα 

εηθφλσλ πνπ πεξηιακβάλεη κηα θσηνγξαθηθή έθζεζε ζε κηα αίζνπζα ηέρλεο, δελ 
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παχεη πνηέ ε θσηνγξάθεζε λα ζπληζηά κηα δηαδηθαζία κε κεραληθέο ή 

απηνκαηνπνηεκέλεο παξακέηξνπο Ζ θσηνγξαθία πξφεθπςε σο απνηέιεζκα 

κεραληθψλ θαη ρεκηθψλ δηεξγαζηψλ θαηά ηελ απνηχπσζε ηνπ θσηφο ζε 

θσηνεπαίζζεηεο επηθάλεηεο. Σν πιαίζην αλαθνξάο ηεο θσηνγξαθηθήο νδνχ 

δεζκεχεηαη ινηπφλ απφ ηνλ απηνκαηηζκφ ηεο ζπζθεπήο, θάηη πνπ ζηε δσγξαθηθή 

πξνθαλψο δελ ηζρχεη.  

Έλα επηπιένλ ζεκείν δηαθνξάο ησλ δπν κέζσλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπο κε ην 

ρξφλν. Ζ θσηνγξαθία κέρξη θαη ζήκεξα παξακέλεη αηρκάισηε ηεο εκπεηξίαο θαη 

αδηαθηινλίθεηνο κάξηπξαο ηνπ νξαηνχ, θάηη πνπ γηα ηελ δσγξαθηθή δελ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. Ζ θσηνγξαθία ζπλαιιάζζεηαη κε έλαλ ρξφλν απφιπην πνπ ηελ ππεξεηεί 

θαη ηελ ραξαθηεξίδεη. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη θαηαξγεί ηνλ ρξφλν, 

παγηδεχνληαο ηνλ. Σν παξφλ ηεο θσηνγξαθηθήο ιήςεο, είηε απηφ είλαη εθνχζην, είηε 

αθνχζην, αγθαιηάδεη ην ηπραίν θαη ην πξνβιέςηκν θαη ηα κεηαθέξεη ζε ηέζζεξα 

ακεηαθίλεηα άθξα, φπνπ εθεί ηα ζηεξενπνηεί, ζε έλαλ θφζκν ξεπζηφ θαη εχθακπην. Ζ 

δσγξαθηθή εθθξάδεη ην θάηη ζε έλαλ ρξφλν αδηάθνξν ή θαιχηεξα αζήκαλην, ελψ ε 

θσηνγξαθία «παγψλεη» ην θάηη ζ‟ έλα ρξφλν απφιπην πνπ δηακνξθψλεη ελ ηέιεη ηελ 

ίδηα ηεο ηε θχζε. Ζ θσηνγξαθία είλαη νπζηαζηηθά ρξφλνο.  

Ζ ηξίηε παξάκεηξνο πνπ ππνγξακκίδεη ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ δπν κέζσλ 

εληνπίδεηαη ζηνλ βαζκφ ηεο βεβαηφηεηαο πνπ ζπλνδεχεη ηελ εκπεηξία ηνπο. ηαλ 

θσηνγξαθίδσ έλα ηξαπέδη, απηφ πνπ θπξηνιεθηηθά θσηνγξαθίδσ είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα κηαο πιηθήο χπαξμεο πνπ εθπέκπεη θσο θη εγψ ζηέθνκαη κπξνζηά θαη 

ην δηαρεηξίδνκαη. Γεζκεχνκαη απφ ηελ χπαξμε απηή αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

εγψ ζα επηιέμσ λα ηε δείμσ. Μπνξεί λα δείμσ έλα ηξαπέδη κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα 

πξνθαιεί επηζπκία αγνξάο γηα ην εμνρηθφ κνπ ή πεξηέξγεηαο γηα ην πνηνο θαζφηαλ εθεί 

πξηλ, σζηφζν ην ηξαπέδη ήηαλ εθεί. Απηφ ην γεγνλφο ζπληειεί ζηελ δηακφξθσζε κηαο 

ππαξθηηθήο πίζηεο γηα ηελ θσηνγξαθία αθφκε θαη φηαλ ε απφδνζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο είλαη νιφηεια ζακπή θαη αδηεπθξίληζηε. Αθφκε θαη ε ζακπή θσηνγξαθία ελφο 

ηξαπεδηνχ κε πείζεη, σο ζεαηή, φηη ην ηξαπέδη ππήξμε ηε ζηηγκή πνπ άλνημε ην 

θιείζηξν ηεο κεραλήο. Ζ ζαθήλεηα ή ε αζάθεηα ηεο απφδνζεο δελ επεξεάδεη ηνλ ηζηφ 

ησλ πεπνηζήζεσλ πνπ ε θσηνγξαθία δεκηνπξγεί ζηνπο απνδέθηεο ηεο. Ζ δσγξαθηθή, 

αληίζεηα, ζηεξείηαη πιηθψλ δεζκεχζεσλ: κπνξεί, δειαδή, ην αλαπαξηζηψκελν 

αληηθείκελν λα βξηζθφηαλ κπξνζηά απφ ηνλ θαιιηηέρλε θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

εηθφλαο, ρσξίο φκσο απηφ λα θξίλεηαη απαξαίηεην. Ζ πίζηε ζηελ βεβαηφηεηα ηεο 

χπαξμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο, ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν πνπ ε θσηνγξαθία – 
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ζε αληίζεζε κε ηε δσγξαθηθή - κεηαθέξεη ηα κελχκαηά ηεο θαη ηνλ ηξφπν πνπ ηα 

κελχκαηα απηά ιακβάλνληαη απφ ηνπο δέθηεο-ζεαηέο.  

Οη δηαθνξέο απηέο αλάκεζα ζηα δχν κέζα απεηθφληζεο πξνβάιινπλ ην 

γεγνλφο φηη ιεηηνπξγνχλ θαηά νπζησδψο δηαθνξεηηθφ ηξφπν θαη έηζη ε ζχγθξηζή ηνπο 

δελ κπνξεί λα είλαη επζύγξακκε: δελ κπνξνχκε δειαδή κε βάζε ην ηη γλσξίδνπκε γηα 

ην έλα κέζν λα εμάγνπκε άκεζα θάπνην ζπκπέξαζκα γηα ην πψο ιεηηνπξγεί ην άιιν 

(γηα ην πνηεο δπλαηφηεηεο έρεη ή δελ έρεη). Ση είλαη απηφ σζηφζν ην νπνίν θηλεί ηνπο 

Scruton-Walton λα επηρεηξήζνπλ κηα ηέηνηα επζχγξακκε ζχγθξηζε, παξαβιέπνληαο 

ηηο δηαθνξέο ησλ δχν κέζσλ; Ο ιφγνο πνπ ην  ρεηξνπνίεην ηεο δσγξαθηθήο 

αλαπαξάζηαζεο έξρεηαη λα ζπγθξηζεί κε ην παξάγσγν κηαο κεραληθήο δηαδηθαζίαο, 

είλαη, πηζηεχσ, απιά ην γεγνλφο φηη ακθφηεξα απνηεινχλ εηθφλεο. Ζ θνηλή 

απεηθνληζηηθή ιεηηνπξγία δσγξαθηθήο θαη θσηνγξαθίαο - πνπ αθνξά ηελ 

δπζδηάζηαηε θαηαγξαθή ηεο εκθάληζεο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο ζέζεο ηνπο ζηνλ 

ρψξν εληφο ελφο νξζνγψληνπ θάδξνπ,
73

 - ελδέρεηαη λα επηηξέπεη κηα απζφξκεηε 

ζθέςε ζπγγέλεηαο ησλ δπν κέζσλ, αιιά δελ λνκηκνπνηεί, ππφ κηα απζηεξή έλλνηα, 

κηα επζχγξακκε ζχγθξηζε δσγξαθηθήο - θσηνγξαθίαο ζε επίπεδν νληνινγίαο.  

Δλψ ινηπφλ ζεσξψ φηη ε ζχγθξηζε ηελ νπνία νη Scruton-Walton επηρεηξνχλ 

αλάκεζα ζηε θσηνγξαθία θαη ηε δσγξαθηθή είλαη δηθαηνινγεκέλε ζε έλαλ βαζκφ, θαη 

ελψ ζπκθσλψ κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο ησλ δχν κέζσλ ηελ νπνία 

πξνβάιινπλ αθεηεξηαθά, δηαθσλψ κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηαρεηξίδνληαη 

ζεσξεηηθά ηφζν ηε ζχγθξηζε ησλ δχν κέζσλ φζν θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

δηαθνξεηηθφηεηαο ηνπο: φηαλ νη Scruton - Walton θηάλνπλ ζην ζεκείν λα θξίλνπλ ηελ 

αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο (δειαδή ην θαηά πφζνλ ν ηξφπνο 

ρεηξηζκνχ ηνπ κέζνπ δχλαηαη λα πξνβάιεη κηα νξηζκέλε αλαπαξαζηαηηθή πξφζεζε 

κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο θαλνληθνηήησλ πνπ δηέπνπλ απηφ ην κέζνλ ζε έλα νξηζκέλν 

πιαίζην ρξήζεο), ε αθεηεξηαθή δηάθξηζε ησλ δπν κέζσλ (κε ηελ αλαγλψξηζε ηεο 

νπζηψδνπο δηαθνξάο ηνπο) θαηαξξέεη θαη ε θσηνγξαθία ζρεδφλ αλάγεηαη ζην κέζν 
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 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε νκνηφηεηα ηνπ θάλαβνπ, ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηνχζαλ νη δσγξάθνη ηεο 

Αλαγέλλεζεο κε ζθνπφ λα επηηχρνπλ ηελ πξννπηηθή απεηθφληζεο ηνπ ζέκαηνο ηνπο, κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ην θσηνγξαθηθφ κέζν αλαιχεη ην νπηηθφ πεδίν. Ο  Nelson Goodman  αξλείηαη ηα θξηηήξηα πηζηφηεηαο 

πνπ νη λφκνη ηεο πξννπηηθήο επηβάιινπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο, θαζψο ν 

ξεαιηζκφο εληνπίδεηαη «[φ]ρη ζηελ πνζφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο, αιιά ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία 

κεηαδίδεηαη. Απηή ε επθνιία εμαξηάηαη απφ ην πφζν ζηεξεφηππνο είλαη ν ηξφπνο ηεο αλαπαξάζηαζεο, 

θαη απφ ην πφζν θνηλφηνπεο έρνπλ θαηαζηεί νη εηηθέηεο θαη ε ρξήζε ηνπο.» Βι. Ν. Γθνχληκαλ, Οη 

Γιώζζεο ηεο Τέρλεο, Αζήλα: Δθθξεκέο (2005), ζ. 65. Δπίζεο, ζην ίδην, ζζ. 29-40. Γηα ηελ 

αλαγελλεζηαθή επηλφεζε ηεο πξννπηηθήο, βι,  Γ. Παζραιίδεο (2012), ζζ. 188-190. θαη L. Wells (επηκ), 

Εηζαγσγή ζηε Φσηνγξαθία, Αζήλα: Πιέζξνλ (2007), ζ. 257 θαη 311.  
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ηεο δσγξαθηθήο, κε ηελ έλλνηα φηη ε θσηνγξαθία – σο πηζαλφ αλαπαξαζηαηηθφ κέζν 

– θξίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο αλαπαξάζηαζεο  πνπ ηζρχνπλ ζηε δσγξαθηθή. Ο 

πξνβιεκαηηζκφο γηα ηελ απφδνζε ή κε αλαπαξαζηαηηθήο αμίαο ζηε θσηνγξαθία 

ζέηεη, δειαδή, σο θξηηήξην ηνλ δσγξαθηθφ ηξφπν αλαπαξάζηαζεο (αγλνψληαο ην φηη 

θσηνγξαθία θαη δσγξαθηθή είλαη νπζησδψο δηαθνξεηηθά κέζα θαη επνκέλσο 

ελδέρεηαη λα ιεηηνπξγνχλ κε δηαθνξεηηθνχο αλαπαξαζηαηηθνχο θψδηθεο) κε 

απνηέιεζκα θπζηθά ηελ άξλεζε ηεο αλαπαξαζηαηηθήο δπλαηφηεηαο ηεο 

θσηνγξαθίαο. Γηα λα ην ζέζνπκε κε ηε κνξθή ζπιινγηζκνχ, ε θνηλή ζέζε ησλ 

Scruton - Walton ζηεξίδεηαη ππφξξεηα ζην αθφινπζν επηρείξεκα: 

 

1. Εσγξαθηθή θαη θσηνγξαθία ζπληζηνχλ δηαθνξεηηθέο κνξθέο απεηθφληζεο. 

2. Ζ δσγξαθηθή εηθφλα αλαπαξηζηά κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφπν. 

3. Ζ θσηνγξαθηθή εηθφλα δελ αλαπαξηζηά κε ηνλ ηξφπν ηεο δσγξαθηθήο. 

__________________________________ 

πκπέξαζκα: ε θσηνγξαθηθή εηθόλα δελ είλαη αλαπαξαζηαηηθή. 

 

Παξφιν πνπ νη πξνθείκελεο 1-3 είλαη πξνθαλψο αιεζείο, σζηφζν ην ζπκπέξαζκα δελ 

απνξξέεη αλαγθαία απφ ηηο πξνθείκελεο: πξνθεηκέλνπ λα ζηεξηρηεί επαξθψο ην 

ζπκπέξαζκα, ζα έπξεπε λα είρε ζπκπεξηιεθζεί θαη λα ήηαλ αιεζήο κηα επηπιένλ 

πξνθείκελε: (4) Η θσηνγξαθηθή εηθόλα δελ αλαπαξηζηά κε θαλέλαλ άιιν ηξόπν πνπ λα 

πξνζηδηάδεη ζην κέζνλ ηεο. 

 Ο ηζρπξηζκφο ησλ  Scruton-Walton ζε ζρέζε κε ηελ αλαπαξαζηαηηθή 

δπλαηφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο είλαη θαηά ζπλέπεηα: α) ζεσξεηηθά αζπλεπήο, ζηνλ 

βαζκφ πνπ απνηπγράλεη λα αθνινπζήζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαδνρήο ηεο νπζηψδνπο 

δηαθνξάο ηνπ κέζνπ ηεο θσηνγξαθίαο απφ ην κέζνλ ηεο δσγξαθηθήο (ηελ νπνία νη 

ίδηνη αλαγλσξίδνπλ εκθαηηθά), θαη β) ινγηθά αζηήξηθηνο, ζηνλ βαζκφ πνπ ζηεξίδεηαη 

(ππφξξεηα) ζε έλα κε έγθπξν επηρείξεκα (έλα επηρείξεκα φπνπ ην ζπκπέξαζκα δελ 

ζπλάγεηαη αλαγθαία απφ ηηο πξνθείκελεο). 

 Έπεηαη απφ ηα παξαπάλσ φηη, πξνθεηκέλνπ λα θξίλνπκε ηελ αλαπαξαζηαηηθή 

δπλαηφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο, ζα πξέπεη λα θξίλνπκε ηελ ηζρχ ηεο ππφζεζεο ηελ 

νπνία νη Scruton-Walton απνηπγράλνπλ λα ζεκειηψζνπλ, δειαδή φηη ε θσηνγξαθία 

δελ αλαπαξηζηά κε θαλέλα ηξόπν ν νπνίνο λα πξνζηδηάδεη ζην κέζνλ ηεο. Ή αιιηψο ζα 

πξέπεη λα θξίλνπκε αλ ην κέζνλ ηεο θσηνγξαθίαο πεξηιακβάλεη ηξφπνπο 

αλαπαξάζηαζεο - ηξφπνπο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πνπ δχλαληαη λα επηθνηλσλήζνπλ 
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πξνζέζεηο αλαθνξάο θαη έθθξαζεο, κέζσ ησλ θαλνληθνηήησλ πνπ δηέπνπλ απηφ ην 

κέζν θαη κε ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο ηνπ είλαη εμνηθεησκέλνη. Απηφ είλαη θαη ην δήηεκα 

κε ην νπνίν ζα θαηαπηαζηψ ζηε ζπλέρεηα. 

 

 

4.2. Ζ έλλοηα ηοσ κέζοσ θαη ε θύζε ηοσ κέζοσ ηες θφηογραθίας 

 

Πξηλ εμεγήζνπκε αλ ππάξρεη ηξφπνο αλαπαξάζηαζεο πνπ πξνζηδηάδεη ζην κέζνλ ηεο 

θσηνγξαθίαο, νθείινπκε πξψηα λα θαηαλνήζνπκε ηη είλαη έλα αλαπαξαζηαηηθφ κέζν. 

πλήζσο κε ηελ έλλνηα «κέζν αλαπαξάζηαζεο» ελλννχκε ηνλ θπζηθφ θνξέα/φρεκα 

εθείλν πνπ θηινμελεί ηελ κνξθή ηνπ αλαπαξηζηψκελνπ αληηθεηκέλνπ: ην πιηθό, κε ηελ 

ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ, πνπ επηιέγεη ν θαιιηηέρλεο γηα λα αλαπαξαζηήζεη ην ζέκα 

ηνπ. ηελ Γθνπέξληθα ηνπ Picasso ην θπζηθφ κέζνλ είλαη ν ρξσκαηηζκέλνο θακβάο, 

ζε έλα γιππηφ ηνπ Michelangelo ην ζρεκαηηζκέλν κάξκαξν, ζε κηα θσηνγξαθία ηνπ 

Kertesz ην εθηππσκέλν ραξηί. Ωζηφζν, ε απνδνρή ελφο ηέηνηνπ νξηζκνχ αθήλεη 

έθζεηεο δηαζηάζεηο ηνπ κέζνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαιιηηερληθήο έθθξαζεο. Θα 

ηζρπξηδφκαζηαλ δειαδή πνηέ, φηη ην κέζν ηεο Κξήλεο ηνπ Duchamp είλαη απιά ε 

πνξζειάλε, ηνπ ρνξεπηή απιά ην ζψκα ηνπ, ηνπ Campbell’s soup box ηα θηβψηηα 

θνλζεξβψλ ζνχπαο, ή ησλ έξγσλ ηνπ Γ. Κνπλέιιε ηα ηζνπβάιηα κε ηα θάξβνπλα ή ηα 

άινγα; ίγνπξα φρη: ηα θαιιηηερληθά κέζα θέξνπλ δηαζηάζεηο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ 

απηέο ηνπ θπζηθνχ κέζνπ.  

Σν γεγνλφο απηφ έρεη νδεγήζεη ζε κηα δηάθξηζε ε νπνία αλαγλσξίδεηαη 

εκθαηηθά ζηε ζχγρξνλε θηινζνθία ηεο ηέρλεο,
74

 αλάκεζα ζην θπζηθό κέζνλ θαη ην 

θαιιηηερληθό κέζνλ. Σν θπζηθφ κέζνλ αθνξά ζην φρεκα ηεο αλαπαξάζηαζεο 

(κάξκαξν, ραξηί, νξείραιθνο, ρξσκαηηζκέλνο θακβάο θ.α.), ελψ ην θαιιηηερληθφ 

κέζνλ πεξηιακβάλεη ηηο θαλνληθφηεηεο ρξήζεο ελφο θπζηθνχ κέζνπ πξνο 

αλαπαξαζηαηηθνχο, εθθξαζηηθνχο, αηζζεηηθνχο ζθνπνχο, φπσο απηέο έρνπλ 

δηακνξθσζεί ζε έλα πιαίζην ρξήζεο θαη κε ηηο νπνίεο νη ρξήζηεο (δεκηνπξγνί θαη 

απνδέθηεο) είλαη εμνηθεησκέλνη. Με άιια ιφγηα, ην θπζηθφ κέζνλ ζπλίζηαηαη ζην 

πιηθφ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη ν θαιιηηέρλεο, ψζηε λα απνδψζεη ηνπο 

εθθξαζηηθνχο ηνπ ζθνπνχο, αθνινπζψληαο ηηο θαλνληθφηεηεο πνπ ηζρχνπλ ζε έλα 
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 Γηα ηελ ηζηνξία απηήο ηεο δηάθξηζεο βιέπε, γηα παξάδεηγκα, D. Davies, Art as Performance, Oxford: 

Blackwell (2004), ζζ. 56-60. 



53 

 

νξηζκέλν (πνιηηηζκηθφ, θαιιηηερληθφ) πιαίζην ρξήζεο ηνπ νξηζκέλνπ θπζηθνχ κέζνπ, 

ελψ ην ζχλνιν απηψλ ησλ θαλνληθνηήησλ ρξήζεο ηνπ θπζηθνχ κέζνπ ζπληζηά ην 

θαιιηηερληθφ κέζν. Γηα παξάδεηγκα, ζηε δσγξαθηθή ηα ρξψκαηα, ηα πηλέια, ν θακβάο 

ην μχιν ή ην γπαιί απνηεινχλ ηα πιηθά ηα νπνία ζα φξηδαλ ην θπζηθφ κέζνλ θαη 

αληίζηνηρα ν ηξφπνο πνπ ν δεκηνπξγφο εκπξφζεηα ζα ρεηξηζηεί ηα πξναλαθεξφκελα 

πιηθά (αθνινπζψληαο ζπγθεθξηκέλεο ζπκβάζεηο θαη θαλνληθφηεηεο, αλάινγα κε ην 

πνιηηηζκηθφ θαη ην θαιιηηερληθφ πιαίζην ζην νπνίν αλήθεη) απνηεινχλ ην 

θαιιηηερληθφ κέζνλ. Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα, φπσο δηαηππψλεη ν D. Davies, «[ζ]α 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ν θαιιηηέρλεο δεκηνπξγεί κέζα απφ έλα θαιιηηερληθφ 

κέζνλ φηαλ εξγάδεηαη κε έλα θπζηθφ κέζν»,
75

 θαζψο θαη φηη νπζηαζηηθά «ην 

θαιιηηερληθφ κέζνλ κεζνιαβεί κεηαμχ απηνχ πνπ ν θαιιηηέρλεο θάλεη θαη απηνχ πνπ 

ην δεκηνχξγεκα ηνπ εθθξάδεη ζηελ βάζε απηνχ πνπ θάλεη.»
76

  

 Έρνληαο θαηά λνπ ηελ παξαπάλσ δηάθξηζε, γίλεηαη ζαθέο φηη ε πεξηγξαθή ηεο 

θσηνγξαθίαο ηελ νπνία πξνηείλνπλ νη Scruton-Walton - σο απεηθνληζηηθήο 

επηθάλεηαο πνπ έρεη πξνθχςεη κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν - αθνξά νπσζδήπνηε ην 

θπζηθφ κέζνλ ηεο θσηνγξαθίαο, ζεσξψληαο σο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ γλψξηζκα ηελ 

αηηηαθή/αλαθιαζηηθή ζχλδεζή ηνπ κε ην απεηθνληδφκελν αληηθείκελν. Πην απιά, ε 

αλάιπζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο κειεηεηέο 

επηθεληξψλεηαη ζην ηη πεξηέρεη κηα θσηνγξαθηθή απεηθφληζε σο απνηέιεζκα κηαο 

αηηηαθήο δηαδηθαζίαο, αγλνψληαο νπνηνπζδήπνηε άιινπο παξάγνληεο έρνπλ θαζνξίζεη 

ζπλεηδεηά δηαζηάζεηο ηεο θσηνγξαθηθή εηθφλαο (δειαδή φρη απιά ην ηη απεηθνλίδεηαη 

αιιά ην πώο απηφ απεηθνλίδεηαη). Καηά ζπλέπεηα, ε αλαγλψξηζε ηεο θσηνγξαθίαο 

θαη σο θαιιηηερληθνχ κέζνπ – κε κηα επξεία έλλνηα, σο κέζνπ πνπ πεξηιακβάλεη 

θαζηεξσκέλνπο ηξφπνπο ρξήζεο, πξνο αλαπαξαζηαηηθνχο, εθθξαζηηθνχο ή 

αηζζεηηθνχο ζθνπνχο - θαίλεηαη λα απνπζηάδεη απφ ηελ αλάιπζή ηνπο, θαη απηή ε 

παξάβιεςε νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηελ άξλεζε ηεο αλαπαξαζηαηηθήο αμίαο ηεο 

θσηνγξαθίαο. κσο ε πξνθάλεηα ηεο παξαδνρήο φηη ην θπζηθφ κέζν ηεο 

θσηνγξαθηθήο απεηθφληζεο παξάγεηαη κε κεραληθφ ηξφπν,  δελ ζεκειηψλεη θαλέλα 

ζπκπέξαζκα γηα ηελ αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο. Πξνθεηκέλνπ λα 

θξίλνπκε αλ ε θσηνγξαθία πξάγκαηη ιεηηνπξγεί σο αλαπαξάζηαζε, ηνπιάρηζηνλ ζηνλ 

δπηηθφ εηθνληθφ πνιηηηζκφ, ζα πξέπεη λα δηαπηζηψζνπκε θαηά πφζνλ ην ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην ρξήζεο ηεο θσηνγξαθίαο εκπεξηέρεη θαλνληθφηεηεο νη νπνίεο επηηξέπνπλ κηα 
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 D. Davies (2004), ζ. 57. 
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 Ο.π, ζ. 59. 
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ηέηνηα ιεηηνπξγία – επηηξέπνπλ δειαδή ζηνλ δεκηνπξγφ λα αλαθεξζεί ή λα εθθξάζεη 

κηα ζθέςε γηα έλα αληηθείκελν Α κέζσ κηαο θσηνγξαθίαο Υ, κε έλα ηξφπν πνπ ζα 

κπνξέζνπλ λα θαηαλνήζνπλ νη απνδέθηεο βιέπνληαο ηε θσηνγξαθία Υ. Καη ζην 

ζεκείν απηφ αθξηβψο ε ζχγθξηζε κε ηε δσγξαθηθή - σο δεκφζην θαζηεξσκέλν 

θαιιηηερληθφ/αλαπαξαζηαηηθφ κέζν θαη φρη απιά σο θπζηθφ κέζν - ζα είρε θαλεί 

εμαηξεηηθά γφληκε, αλ νη Scruton-Walton ηελ είραλ επηρεηξήζεη. Δίλαη θνηλφο ηφπνο 

πιένλ ζηε θηινζνθία ησλ εηθφλσλ φηη θακία δσγξαθηθή εηθφλα δελ αλαπαξηζηά απφ 

κφλε ηεο, απιά θαη κφλν ράξηλ ζηε ρεηξνπνίεηε δηάζηαζή ηεο: θαζψο θάζε 

δσγξαθηθή εηθφλα είλαη εγγελψο πνιχζεκε (ζπκβαηή κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο ή/θαη 

αληηθξνπφκελεο εξκελείεο), ε αλαπαξαζηαηηθή πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο 

επηθνηλσλείηαη κε αλαθνξά ζε ζρεηηθά δεκφζηα πιαίζηα πιεξνθνξίαο εθηφο ηνπ 

ρψξνπ ηεο εηθφλαο (ππφ ην πξίζκα ησλ νπνίσλ νη δεκηνπξγνί ζπλζέηνπλ ηηο εηθφλεο 

ηνπο θαη νη απνδέθηεο ηηο εξκελεχνπλ).
77

 Θα επηρεηξήζσ ινηπφλ ζηε ζπλέρεηα κηα 

ηέηνηα ζχγθξηζε, ζέινληαο λα επηζεκάλσ φηη, παξά ηηο εγγελείο δηαθνξέο ησλ κέζσλ 

ηεο δσγξαθηθήο θαη ηεο θσηνγξαθίαο, ακθφηεξα δχλαληαη λα ιεηηνπξγήζνπλ 

αλαπαξαζηαηηθά κε αλάινγν ηξφπν: κέζα δειαδή απφ αλάινγα πιαίζηα πιεξνθνξίαο 

ζρεηηθά είηε κε ηελ εγγελή θχζε ηνπ θάζε κέζνπ είηε κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο ηξφπνπο 

ρεηξηζκνχ ηνπ (ελψ δειαδή νη επηκέξνπο πιεξνθνξίεο πνπ θαινχκαζηε λα ιάβνπκε 

ππφςε ζηε κηα θαη ηελ άιιε πεξίπησζε δηαθέξνπλ – έηζη ψζηε λα ηζρχεη φηη ε 

θσηνγξαθία δελ αλαπαξηζηά κε ηνλ αθξηβή ηξφπν ηεο δσγξαθηθήο - ηα είδε/πιαίζηα 

πιεξνθνξίαο πνπ ελεξγνπνηνχληαη είλαη αλάινγα).  

 

4.2.1 Γλώζε γηα ηε θύζε ηοσ (θσζηθού) κέζοσ απεηθόληζες.  

Ο ρεηξνπνίεηνο ραξαθηήξαο ελφο πίλαθα ηνπ Caravaggio (φπσο ζεκεηψλεη ν Scruton), 

ζπκθσλψ φηη  παξαπέκπεη ζε κηα πξφζεζε αλαθνξάο. Καη ζηε θσηνγξαθία, φκσο, ην 

κεραληθφ κέξνο ηεο πινπνίεζήο ηεο δελ αξθεί γηα λα ηελ απνθιείζεη, φπσο π.ρ. ηελ 

πξφζεζε ηνπ Bresson (εηθ. 5) λα θσηνγξαθίζεη έλα ηηαιηθφ ρσξηφ, δνθηκάδνληαο ηε 

ζπγθίλεζε ελφο «θπλεγνχ» πνπ είλαη πεζκέλνο θάησ θαη παξακνλεχεη κε ην ρέξη ζηε 

ζθαλδάιε πφηε ζα έξζεη ε θαηάιιειε ζηηγκή λα «ρηππήζεη». Σν ηη ζα πεξηιεθζεί ζην 

ζθφπεπηξν ηεο κεραλήο (απηό ην αληηθείκελν θαη όρη εθείλν) δειψλεη απεξίθξαζηα 

ηελ χπαξμε κηαο πξφζεζεο, ηελ νπνία δελ αλαηξεί ζε θακία πεξίπησζε ε 

                                                 
77

 Βιέπε, γηα παξάδεηγκα, R. Wollheim, Art and its Objects, Cambridge: Cambridge University Press 

(1980), R. Wollheim (1987), θαη K. Walton, «Categories of Art», ζην Philosophical Review, Vol. 79, 

No. 3 (1970),  ζζ. 334-367. 

http://philpapers.org/asearch.pl?pub=798
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κεραληθφηεηα ηνπ θπζηθνχ κέζνπ (εηθ. 6). πσο ζεκείσζα ζε πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ε ιαλζάλνπζα πξφζεζε θσηνγξαθηθήο ιήςεο ελφο νξηζκέλνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη φρη ελφο άιινπ είλαη γεγνλφο πνπ θαζνξίδεη ην ηη απνηππψλεηαη ζηε 

θσηνγξαθηθή εηθφλα – γεγνλφο ην νπνίν ν ζεαηήο γλσξίδεη: ελψ, δειαδή, ν ζεαηήο 

αλαγλσξίδεη ηε θσηνγξαθηθή επηθάλεηα σο απνηέιεζκα κηαο αηηηαθήο δηαδηθαζίαο, 

σζηφζν αλαγλσξίδεη θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν εληφο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

πξφζεζεο ηνπ θσηνγξάθνπ λα ζηξέςεη εδώ θαη όρη εθεί ην βιέκκα ηνπ, φπσο θαη ηνπ 

φηη έρεη επηιέμεη λα «παγώζεη» ηελ ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή ηεο ύπαξμεο ηνπ αληηθεηκέλνπ 

έλαληη θάπνηαο άιιεο. Καηά ζπλέπεηα, ην ίδην ην θπζηθφ κέζνλ ηεο θσηνγξαθίαο 

πεξηιακβάλεη κηα πξφζεζε αλαθνξάο / θαηάδεημεο παξάιιεια κε (ή παξά) ηελ 

κεραληθή ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζχζηαζεο ηνπ.  

Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηνπ κέζνπ επηηξέπεη ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο εληφο ελφο 

πιαηζίνπ ηερληθψλ δπλαηνηήησλ (γσλία ιήςεο, επηινγή θαθνχ, ηαρχηεηα ιήςεο θαη 

βάζνπο πεδίνπ θ.α.), ηηο νπνίεο γλσξίδνπλ ηφζν ν δεκηνπξγφο ηεο θσηνγξαθηθήο 

εηθφλαο φζν θαη νη απνδέθηεο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, ε αζπξφκαπξε απνηχπσζε ελφο 

αληηθεηκέλνπ - ε απνθπγή θαηαγξαθήο ηνπ ρξψκαηνο ησλ αληηθεηκέλσλ – απνηειεί 

κηα εκπξφζεηε πξάμε ηνπ δεκηνπξγνχ θαη θαλεξψλεη κηα ζπλεηδεηή επηινγή ηνπ πξνο 

έλαλ νξηζκέλν εθθξαζηηθφ ζθνπφ, γεγνλφο ην νπνίν ν ζεαηήο ηεο αζπξφκαπξεο 

θσηνγξαθίαο γλσξίδεη: ε γλψζε απηή ηνπ ζεαηή ηνπ επηηξέπεη λα πξνζεγγίζεη 

εξκελεπηηθά ηε θσηνγξαθηθή εηθφλα θαη λα ηε λνεκαηνδνηήζεη, ελεξγνπνηψληαο έλα 

ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα αλαθνξάο (ην νπνίν έρεη αλαπηχμεη κέζα απφ ηελ εκπεηξία 

ηνπ κε ηε θσηνγξαθία). ε κηα επνρή φπνπ ε αζπξφκαπξε εηθφλα δελ ζπληζηά 

αλαγθαζηηθή επηινγή – φπσο ζα ήηαλ ζηηο αξρέο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα – ν απνθιεηζκφο 

ηνπ ρξψκαηνο καξηπξά, ηφζν γηα ηνλ δεκηνπξγφ φζν θαη γηα ηνλ απνδέθηε, κηα 

επηινγή έθθξαζεο θαη κε θαλέλα ηξφπν ηελ απηνκαηνπνηεκέλε θαηαγξαθή ελφο 

θφζκνπ, θαζψο ηέηνηνο θφζκνο (αζπξφκαπξνο), απιά δελ ππάξρεη. Γεκηνπξγφο θαη 

απνδέθηεο κνηξάδνληαη κηα γλψζε ησλ θαλνληθνηήησλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ρξήζεο 

ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ θαη ζε απηφ ην πιαίζην εξκελεχνληαη νη πξνζέζεηο ηνπ 

θσηνγξάθνπ· δεκηνπξγείηαη έηζη ην πιέγκα ελφο θψδηθα επηθνηλσλίαο πνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεηνο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε εηθφλα αλαπαξαζηαηηθά.   

Αλ ινηπφλ δερηνχκε ηε ζέζε ηνπ  Scruton φηη ε δπλαηφηεηα αλαπαξάζηαζεο 

ελφο κέζνπ θξίλεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα καο λα αλαγλσξίζνπκε ζε απηφ κηα 
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αλζξψπηλε πξφζεζε,
78

 ζχκθσλα κε ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίζνπκε φηη ε θσηνγξαθηθή εηθφλα πιεξνί πιήξσο ηελ πξνυπφζεζε απηή – 

δειαδή καο θαηεπζχλεη, κέζα απφ ηηο επηινγέο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο, ζε πξνζέζεηο 

αλαθνξάο ή έθθξαζεο – θαη έηζη απνηειεί κέζνλ αλαπαξάζηαζεο.  

 

 

4.2.2 Σο ηι θαη ηο πώς ηες εηθοληζηηθής αποηύπφζες.  

Σν ηη  απνηππψλεη ην θπζηθφ κέζνλ ζηε δσγξαθηθή δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ πιαίζην 

πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ην ηη αλαπαξηζηά: ζεκαζία έρεη θαη ην πώο ην απνηππψλεη. 

Σν «πώο» ππνδεηθλχεη ηελ χπαξμε κηαο ηερλνηξνπίαο, δειαδή ηνπο θαζηεξσκέλνπο 

ηξφπνπο ρξήζεο ελφο θπζηθνχ κέζνπ πνπ έρνπλ εθθξαζηηθή ζεκαζία, ζην πιαίζην 

ελφο ζπζηήκαηνο δπλαηψλ επηινγψλ ρεηξηζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ πιηθψλ θαη ηερληθψλ 

απεηθφληζεο.  Με άιια ιφγηα, ν ηξφπνο πνπ δείρλσ θάηη θαζνδεγεί ην ηη κπνξεί 

θαλείο λα αληηιεθζεί ζε απηφ πνπ δείρλσ. Γηα παξάδεηγκα, Η γπλαίθα πνπ θιαίεη ηνπ 

Picasso (εηθ. 7) δείρλεη έλα ην πξφζσπν κηαο γπλαίθαο πνπ θαίλεηαη λα θιαίεη, θαζψο 

ην δάθξπ θπιά ζην κάγνπιν ηεο. Γελ δείρλεη φκσο κφλν απηφ. Ο πφλνο γηα ηνλ ρακφ 

ελφο αγαπεκέλνπ πξνζψπνπ απνδίδεηαη εκθαηηθά κέζα απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ 

γπλαηθείνπ πξνζψπνπ θαη εδψ ε επηινγή ηεο θπβηζηηθήο ηνπ απφδνζεο ζεκειηψλεη 

ηελ επηηπρία ηεο εθθξαζηηθήο απφπεηξαο. Κάηη αλάινγν ζπκβαίλεη θαη κε ηηο 

καθξφζπξηεο αλζξψπηλεο κνξθέο ηνπ El Greco: εδψ ν ηξφπνο πνπ απνδίδεηαη ην 

αλζξψπηλν ζψκα θάλεη ηηο κνξθέο λα ράλνπλ ηελ πιηθή ηνπο ππφζηαζε, πςψλνληαο 

ηεο ζε κηα νπξάληα δηάζηαζε.  

ηνλ θσηνγξαθηθφ ρψξν ε ηερλνηξνπία είλαη αλάινγα παξνχζα. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα πνξηξαίηα ηεο  Diane Arbus (εηθ. 8 θαη 9) δελ πξνβάιινπλ ζηηγκηαίεο 

απνηππψζεηο θαζεκεξηλψλ αλζξψπσλ ηεο πφιεο, νχηε φκσο είλαη πξφζσπα πνπ 

εθπξνζσπνχλ θηινζνθηθέο ζέζεηο, ζηάζεηο δσήο ή θπζηνινγηθνχο αλζξψπηλνπο 

ηχπνπο, αιιά απνηεινχλ κπζηήξηα κνλαδηθά, απξνζπνίεηεο θαη γπκλέο ζηηγκέο 

ζπλάληεζεο κε κηα θσηνγξάθν πνπ κε ηνλ ηξφπν πνπ επηιέγεη λα ρεηξηζηεί ην κέζνλ 

θαηνξζψλεη λα εθθξάζεη ηελ ξηδνζπαζηηθή άξλεζή ηεο ζε θάζε ηδέα ζχλζεζεο. Ζ 

θσηνγξαθηθή ζπζθεπή απφ κφλε ηεο είλαη έλα αλεπαξθέο εξγαιείν γηα λα εμαγάγεη 

θάπνηνο ηέηνηεο εηθφλεο. Ζ επηινγή ηεο Arbus λα θαηαγξάςεη απιά ηνπο αλζξψπνπο 
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 «[Ζ] θαηαλφεζε ελφο πίλαθα πξνυπνζέηεη θαηαλφεζε ζθέςεσλ. Απηέο νη ζθέςεηο είλαη ππφ θάπνηα 

έλλνηα κεηαδφζηκεο απφ ηνλ πίλαθα δσγξαθηθήο. Τπνγξακκίδνπλ ηελ πξφζεζε ηνπ δσγξάθνπ θαη ηελ 

ίδηα ζηηγκή καο πιεξνθνξνχλ γηα ην ηξφπν πνπ ζα δνχκε ην έξγν.»  R. Scruton (1981), ζ. 581. 
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γχξσ ηεο, δίρσο θάπνηα κνληέξλα εηθνλνγξαθία ή θάπνηα αγσλία γηα ηε ζχλζεζε 

απέδεημε αθξηβψο ην αληίζεην: όηη ε αδηακεζνιάβεηε θσηνγξαθηθή εηθόλα είλαη όρη 

κόλν απηναλαηξνύκελε, αιιά νπζηαζηηθά αδύλαηε. αλ ζπιινγηζκφο κνηάδεη κε ηελ 

πξνζπάζεηα λ‟ αθαηξέζνπκε απφ έλα μχιν ηελ πνηφηεηα ηνπ μχινπ.  Ο ηξφπνο ρξήζεο 

ηνπ κέζνπ παξαπέκπεη αλαπφηξεπηα ζε κηα ηερλνηξνπία πνπ δηακνξθψλεη ην πώο 

θάηη απνδίδεηαη θαη νπζηαζηηθά θαζνξίδεη λνεκαηηθά ηε θσηνγξαθία. Τπ‟ απηή ηελ 

έλλνηα, ην επηρείξεκα φηη δελ ππάξρεη πεξηζψξην χπαξμεο κηαο θσηνγξαθηθήο 

ηερλνηξνπίαο πνπ ζα είρε εθθξαζηηθφ ραξαθηήξα, θαζψο ε κεραληθή δηαδηθαζία ηνπ 

θσηνγξαθηθνχ κέζνπ δελ αθήλεη ηέηνηα πεξηζψξηα επηινγψλ, δελ ηζρχεη.  

Σν πηθηνξηαιηζηηθφ ξεχκα
79

 ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα θαη νη θσηνγξαθηθέο 

εηθφλεο ηεο «Νέαο Αληηθεηκεληθφηεηαο»
80

 καο πξνζθέξνπλ δπν ραξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα ηερλνηξνπηψλ πνπ εκθαλίζηεθαλ γηα λα ππεξεηήζνπλ αθξηβψο απηφ: 

κηα αλάγθε ρεηξηζκνχ ηνπ κέζνπ πξνο εθθξαζηηθνχο ζθνπνχο θαη ηελ αλαδήηεζε ησλ 

ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο απηφ κπνξεί λα ζπκβεί. Δθηφο απφ ηα θαιιηηερληθά ξεχκαηα 

πνπ δειψλνπλ ηνλ εθθξαζηηθφ ραξαθηήξα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ ελ γέλεη, ζην 

επίπεδν ηνπ πξνζσπηθνχ χθνπο πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζπλνιηθφ έξγν ελφο 

θσηνγξάθνπ ππάξρνπλ παξαδείγκαηα, φπσο απηά ηνπ A. Adams, ηνπ A. Rodchenko, 

ηνπ E. Weston θαη ηνπ B. Brandt θ.α., φπνπ νη ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο ηνπο γηα 

απφδνζε κνξθψλ κέζα ζηνλ ρψξν θαη ηνλ ρξφλν δειψλνπλ θαη πάιη αθξηβψο φηη ην 

                                                 
79

 Σν 1886 ν P. Emerson δεκνζίεπζε ην άξζξν: Photography, a Pictorial Art, ζην νπνίν 

ππεξαζπηδφηαλ ηελ θαιιηηερληθή λνκηκφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο, ππνζηεξίδνληαο ηελ νκνηφηεηα ηεο κε 

ηε δσγξαθηθή. Υξνληθά ε πηθηνξηαιηζηηθή θσηνγξαθία ηνπνζεηείηαη απφ ην 1850 έσο ηηο αξρέο ηνπ 

εηθνζηνχ αηψλα, θαη θηλήζεθε πάλσ ζηελ αξρή φηη ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε απηήο κε ηελ θσηνγξαθία 

σο θαηαγξαθή. Δπεδίσμε λα ξπζκίζεη ζρνιαζηηθά φια ηα ζηνηρεία ηεο ζχλζεζεο κε ζθνπφ λα 

δεκηνπξγήζεη εηθφλεο αιιεγνξηθψλ ζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ζξεζθεπηηθψλ ζθελψλ. Σα 

εθηππσηηθά πιηθά, νη ζνιέο απνδφζεηο ησλ θσηνγξαθνχκελσλ ζεκάησλ θαη νη ηδηαίηεξα πξνζεγκέλεο 

ζθελνζεηηθέο παξεκβάζεηο πξνζέβιεπαλ ζε κηα πξνζπάζεηα κίκεζεο ηνπ θακβά, σζηφζν ην γεγνλφο 

απηφ ηελ έθαλε λα βξεζεί κεηέσξε θαη μεπεξαζκέλε φηαλ θπξηάξρεζε κηα λέα αηζζεηηθή πνπ πήγαδε 

απφ ην ζνπξεαιηζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηα έηνηκα αληηθείκελα θαη ηηο ηπραίεο ζπλαληήζεηο. Σν θίλεκα 

ηνπ πηθηνξηαιηζκνχ νδήγεζε παξαπέξα ηε ζπδήηεζε γηα ηελ αηζζεηηθή θχζε ηεο θσηνγξαθίαο θαη 

αχμεζε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ θφζκνπ γηα ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα ηνπ κέζνπ.  Πεξηζζφηεξα, βι. L. 

Wells (επηκ.) (2007), ζζ. 26-28 θαη ζζ. 260-263. Δπίζεο, βι. Α. Ξαλζάθεο, Ιζηνξία ηεο Φσηνγξαθηθήο 

Αηζζεηηθήο, Αζήλα: Αηγφθεξσο (1994), ζζ. 60-66 θαη P. Wollen θαη J. Szarkowski, Η Αηζζεηηθή ηεο 

Φσηνγξαθίαο, Αζήλα: Καζξέθηεο, ρ.ρ., ζζ. 10-12 θαη  ζζ. 19 - 25.  
80

 Ο φξνο «Νέα Αληηθεηκεληθφηεηα» εκθαλίζηεθε ην 1923 γηα λα απνδψζεη ηε δνπιεηά Γεξκαλψλ 

δσγξάθσλ πνπ δσγξάθηδαλ κε έλα ξεαιηζηηθφ παξαζηαηηθφ ηξφπν. ηε θσηνγξαθία ε «Νέα 

Αληηθεηκεληθφηεηα» δελ ππήξμε κηα νξγαλσκέλε νκάδα, σζηφζν ν ξεαιηζκφο ησλ δσγξάθσλ άζθεζε 

ζεκαληηθή επηξξνή ζηε κνληεξληζηηθή θσηνγξαθία ζηε Γεξκαλία ακέζσο κεηά ηνλ Πξψην Παγθφζκην 

Πφιεκν, παξαθηλψληαο λα δνζεί κηα λέα έκθαζε ζηε ηερληθή ηειεηφηεηα θαη ηελ κεηαηφπηζε απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ππνθεηκεληθή, αηζζεηηθίδνπζα πξνζέγγηζε ηεο Φσηνγξαθίαο πνπ ηαπηίζηεθε κε ηνλ 

Πηθηνξηαιηζκφ. Γηα κηα επηζθνπηθή παξνπζίαζε ηεο κνληέξλαο θσηνγξαθίαο βι, L. Wells (2007), ζζ. 

266-280. 
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πεξηζψξην εθθξαζηηθήο δπλαηφηεηαο πνπ επηηξέπεη ην κέζνλ ηεο θσηνγξαθίαο θάλεη 

ην έξγν ηνπ δεκηνπξγνχ απηφκαηα δηαθξηηφ, αλαγλσξίζηκν θαη ακηγψο πξνζσπηθφ. 

Καηαιήγνπκε ινηπφλ ζην φηη, ηφζν ζηε δσγξαθηθή φζν θαη ζηε θσηνγξαθία, 

ην λνεκαηηθφ πεξηερφκελν ηεο εηθφλαο θαζνξίδεηαη φρη κφλν απφ ην ηη απεηθνλίδεηαη 

αιιά θαη ην πψο απηφ απεηθνλίδεηαη, δειαδή ηελ ηερλνηξνπία (γεληθή ή αηνκηθή), ε 

νπνία δχλαηαη λα ππνβάιιεη ηελ νξηζκέλε νπηηθή ή ζθέςε ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο σο 

πξνο ην απεηθνληδφκελν αληηθείκελν ή ηνλ θφζκν. Ζ ηερλνηξνπία ινηπφλ (φπσο απηή 

αλαδχεηαη κέζα απφ ηηο επηινγέο ρεηξηζκνχ ηνπ θπζηθνχ κέζνπ εληφο ελφο πιαηζίνπ 

ελαιιαθηηθψλ δπλαηνηήησλ) απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πιαίζην πιεξνθνξίαο, ην νπνίν 

νη ηθαλνί ζεαηέο ιακβάλνπλ ππ‟ φςηλ, πξνθεηκέλνπ λα εξκελεχζνπλ θαηάιιεια κηα 

νπνηαδήπνηε εηθφλα, είηε δσγξαθηθή είηε θσηνγξαθηθή – πξνθεηκέλνπ, δειαδή, λα 

ζπιιάβνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηελ εθθξαζηηθή ηεο δηάζηαζε. 

 

 

                            Δηθ. 5: H. C. Bresson, Aquila the Abruzzi, Italy, 1951 
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                         Δηθ. 6: Μ. Παπιηδάθεο, 6Χ6,  Υαληά, 2008. 

 

 

                 Δηθ. 7: P. Picasso, The Weeping Woman, 1937, Tate Modern, London 
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      Δηθ. 8: D. Arbus, Identical Twins Cathleen and Colleen, Roselle, 1966 

 

 

                 Δηθ. 9: D. Arbus, Two Ladies at the Automat, New York, 1966 
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4.2.3. Ζ «αόραηε» δηάζηαζε φς πιαίζηο πιεροθορίας.  

Μηα θσηνγξαθηθή εηθφλα δηέπεηαη απφ ζπκβάζεηο θαη θψδηθεο πνπ, ελψ παξαδνζηαθά 

έρνπλ ζεσξεζεί πνιηηηζκηθά νπδέηεξνη, σζηφζν είλαη θαηά θχξην ιφγν πνιηηηζκηθά 

θαζνξηζκέλνη. Αλαθέξσ ηνλ φξν «παξαδνζηαθά», δηφηη απφ ηα εηζαγσγηθά 

εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα ησλ θσηνγξαθηθψλ ζπιιφγσλ ηνπ δεθάηνπ ελάηνπ αηψλα σο 

ηελ είζνδν ηεο ςεθηαθήο επνρήο θαη ηελ εθκάζεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

(Photoshop), ε θσηνγξαθία ζεσξήζεθε έλα δήηεκα ηερληθψλ απνθάζεσλ. Ζ επηινγή 

ζπζθεπήο, θαθνχ, θηικ θαη ραξηηνχ εθηχπσζεο, ζεσξήζεθαλ απφ ηελ γέλεζε ηεο 

θσηνγξαθίαο ηα εξγαιεία εθείλα πνπ ζα βνεζνχζαλ θάζε επίδνμν θσηνγξάθν λα 

«δεη» ηνλ θφζκν θαη λα ηνλ κεηαθέξεη ζε κηα επηθάλεηα. Δλ ηνχηνηο, φπσο θαη ζηε 

δσγξαθηθή, ην πνιηηηζκηθφ πιαίζην αλαθνξάο ηεο θσηνγξαθίαο ζπληζηά κηα 

«αφξαηε» δηάζηαζε πνπ φρη κφλν θαζνξίδεη λνεκαηηθά ην έξγν, αιιά ην θάλεη 

νπζηαζηηθά αλαγλσξίζηκν θαη εξκελεχζηκν απφ ηνλ απνδέθηε.
81

 Ωο πξνο ην 

πεξηερφκελν, ε θάζε θσηνγξαθηθή εηθφλα δνκείηαη απφ κηα αζέαηε πιεπξά πνπ δελ 

είλαη άιιε απφ έλα ζχζηεκα ζεκείσλ, ζπκβφισλ θαη ζπκβάζεσλ πνπ επηηξέπνπλ ζηε 

θσηνγξαθία λα είλαη ιεηηνπξγηθή κέζα ζην αμηαθφ - επηθνηλσληαθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επνρήο. Ζ απηνλνκία ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο νπζηαζηηθά απνπζηάδεη, θαζψο έλα 

πιήζνο εμσηεξηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβάζεσλ ζα δηακνξθψζνπλ ή ζα 

θαζνξίζνπλ ην επηδησθφκελν λφεκα θαη ζα κεηαηξέςνπλ κηα νπηηθή εκπεηξία ζε θάηη 

αμηνζεκείσην ή φρη. ηελ θαηεχζπλζε απηή, πξνθεηκέλνπ ν απνδέθηεο λα δεη ηη 

αλαπαξηζηά κηα εηθφλα, απαηηείηαη λα θαηέρεη ηηο απαξαίηεηεο πνιηηηζκηθέο 

ηθαλφηεηεο αλαγλψξηζεο θαη εξκελείαο, αιιά θαη ν δεκηνπξγφο λα έρεη θάλεη 

ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο ππφ ην πξίζκα κηαο δηθαηνινγεκέλεο ιαλζάλνπζαο ππφζεζεο 

φηη απηφ πνπ αθεγείηαη κπνξεί λα γίλεη θαηαλνεηφ απφ ηνπο ζεαηέο ζηνπο νπνίνπο 

απεπζχλεηαη (κε βάζε ην θνηλφ ππφβαζξν γλψζεο θαη ηθαλνηήησλ αλαγλψξηζεο). Ζ 

αληίιεςε ηνπ ζεαηή, φηαλ ζπλαληά ηφζν έλαλ δσγξαθηθφ πίλαθα φζν θαη κηα 

                                                 
81

 Ο R. Barthes πεξηέγξαςε ηηο θσηνγξαθίεο σο αληηθείκελα πνπ πεξηέρνπλ ηφζν έλα κήλπκα 

θαηαδεινχκελν (punctum) φζν θαη έλα ζπλδεινχκελν (studium). Με ηνλ φξν θαηαδεινύκελν κήλπκα ν 

Barthes αλαθέξεηαη ζηελ θπξηνιεθηηθή πξαγκαηηθφηεηα πνπ απεηθνλίδεη ε θσηνγξαθία. ηελ 

πεξίπησζε ηεο θσηνγξαθίαο κηαο νηθνγέλεηαο απηφ ζα ήηαλ ηα πξφζσπα, ε ελδπκαηνινγηθή ηνπο 

εκθάληζε θαη ίζσο ν πεξηβάιινλ ρψξνο ηε ζηηγκή ηεο θσηνγξάθηζεο. Σν ζπλδεινχκελν κήλπκα είλαη 

έλα κήλπκα πνπ ρξεζηκνπνηεί πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο. Δίλαη έλα κήλπκα κε θψδηθα – γηα παξάδεηγκα, 

ηα ραξνχκελα πξφζσπα ζπκβνιίδνπλ ηελ αγάπε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε ελδπκαζία 

ηνπο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επηθάλεηα. ηε βάζε απηήο ηεο αληίιεςεο, ν Barthes ππνζηεξίδεη ηε 

δπαδηθφηεηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κελχκαηνο: κηα απεηθφληζε πνπ ζπληζηά ηελ αληηθεηκεληθή 

θαηαγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ / ζέκαηνο θαη έλα ζπκπιεξσκαηηθφ κήλπκα πνπ πξνθχπηεη απφ κηα 

αμηνιφγεζε ελφο πθνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηελ θσηνγξαθηθή εηθφλα. Βι, Ρ. Μπαξη, Ο Φσηεηλόο 

Θάιακνο, Αζήλα: Κέδξνο (1983). 
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θσηνγξαθία, δελ ραξαθηεξίδεηαη απφ νπδεηεξφηεηα νχηε είλαη θελή πεξηερνκέλνπ· 

αληίζεηα είλαη επηθνξηηζκέλε κε κλήκεο, ζπλεηξκνχο θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ 

έξρνληαη λα λνεκαηνδνηήζνπλ ην «πξάγκα». Τπ‟ απηή ηελ έλλνηα ην «πξάγκα» δελ 

είλαη πνηέ απιά «πξάγκα», αιιά πξάγκα θαη λφεκα καδί. Ο Ν. Goodman ζηηο 

Γιώζζεο ηεο Τέρλεο αλαθεξφκελνο ζηε κίκεζε, ζεκεηψλεη: 

 

«ρη κφλν ην πψο, αιιά θαη ην ηη βιέπεη θαλείο, ξπζκίδεηαη απφ ηελ αλάγθε 

θαη ηελ πξνθαηάιεςε. Δπηιέγεη, απνξξίπηεη, νξγαλψλεη, δηαθνξνπνηεί, 

ζπλδέεη, ηαμηλνκεί, αλαιχεη, θαηαζθεπάδεη. Πεξηζζφηεξν παίξλεη θαη 

θηηάρλεη παξά θαζξεθηίδεη. Απηά πνπ παίξλεη θαη θηηάρλεη δελ είλαη γπκλά, 

σο αληηθείκελα ρσξίο ηδηφηεηεο. Βιέπεη πξάγκαηα, θαγεηφ, αλζξψπνπο, 

ερζξνχο, αζηέξηα, φπια. Γελ ππάξρεη ηίπνηε πνπ απιψο ην βιέπεη θαλείο θαη 

ηίπνηε δελ βιέπεη σο απιφ.»
82

   

 

Ίζσο ν επθνιφηεξνο δξφκνο γηα λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε ηελ χπαξμε θαη ην 

δηακεζνιαβεηηθφ ξφιν απηψλ ησλ αφξαησλ θσδίθσλ θαη ζπκβάζεσλ είλαη κέζσ ηεο 

εμέηαζεο παιηψλ θσηνγξαθηψλ (εηθ. 10), θαζψο θαίλεηαη λα ελζαξθψλνπλ έλα 

θαζεζηψο νπηηθφηεηαο δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ έρεη δηακνξθψζεη ζήκεξα ην 

βιέκκα καο. Σν θξνληηζκέλν ζηήζηκν κπξνζηά απφ ηνλ θσηνγξαθηθφ θαθφ, ε 

εζσηεξίθεπζε ηνπ βιέκκαηνο ησλ πξνζψπσλ, ε αθακςία ησλ κειψλ ηνπ ζψκαηνο, 

καξηπξνχλ κηα επνρή φπνπ ην επηθνηλσληαθφ χθνο θαη νη θψδηθεο πνπ ην 

πιαηζηψλνπλ θηλνχληαη ζε έλα ζχζηεκα αλαθνξάο δηαθνξεηηθφ απφ ην δηθφ καο.  

Ο ηξφπνο ρξήζεο ηνπ κέζνπ ηεο απεηθφληζεο θαζνδεγείηαη ινηπφλ απφ κηα 

φξαζε ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη πνιηηηζκηθά θαη σο ηέηνηα επηβάιιεη λνήκαηα κέζα 

απφ κλήκεο, ζπλεηξκνχο, ηαμηλνκήζεηο θαη αμηνινγήζεηο. Μαο είλαη αδχλαην ζπλεπψο 

λα έρνπκε ηελ ίδηα αληηιεπηηθή ζρέζε κε ηνλ θφζκν πνπ έρνπλ ηα κέιε ελφο 

δηαθνξεηηθνχ πνιηηηζκνχ, αλ νη πνιηηηζκηθέο καο πξνζιακβάλνπζεο είλαη νπζησδψο 

δηαθνξεηηθέο. Ο W. Kandinsky γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα αλαθέξεη: «Κάζε έξγν 

ηέρλεο είλαη παηδί ηεο επνρήο ηνπ, ζπρλά είλαη κεηέξα ησλ αηζζεκάησλ καο. 

Γεκηνπξγεί έηζη θάζε πνιηηηζκηθή πεξίνδνο κηα δηθή ηεο ηέρλε, πνπ δελ κπνξεί λα 

                                                 
82

 Ν. Γθνχληκαλ (2005), ζζ. 25-26. Γηα ηνλ κε-απηφλνκν ραξαθηήξα ηεο εηθφλαο ζηε δηαδηθαζία ηεο 

λνεκαηνδφηεζεο θαη γηα ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο εηθνληθήο αλαπαξάζηαζεο, βι. Κ. Bantinaki 

(2008).  
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επαλαιεθζεί πηα.»
83

 ε απηφ ην πιαίζην ζθέςεο ζεσξψ φηη ην θσηνγξαθηθό είλαη 

θαηά θαλόλα αόξαην - φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηε δσγξαθηθή. Φσηνγξαθίδνληαο ην ρ, 

αδπλαηνχκε λα αληηιεθζνχκε ζπλεηδεηά απηφ πνπ καο θάλεη λα θσηνγξαθίδνπκε κε 

ηνλ ηξφπν πνπ θσηνγξαθίδνπκε (δειαδή, ην ζχλνιν ησλ πνιηηηζκηθψλ καο αλαθνξψλ 

πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβαλφκαζηε θαη λνεκαηνδνηνχκε ηνλ 

θφζκν). Οη θσηνγξαθίεο ηνπ R. Avedon (εηθ. 11) θαη ηνπ A. Sander (εηθ. 12), γηα 

παξάδεηγκα, πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο λνεκαηνδφηεζεο κε έληνλεο πνιηηηθέο, 

θνηλσληθέο θαη εζηθέο δηαζηάζεηο. Σν άδνιν βιέκκα ελφο ζθιάβνπ θαη ε 

ζπνπδαηνθάλεηα ελφο ζπκβνιαηνγξάθνπ δελ πξνθχπηνπλ απφ ηελ νξαηή πιεπξά ησλ 

εηθφλσλ – άιισζηε θαλέλα ζεκείν κηαο εηθφλαο δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πην 

ζεκαληηθφ απφ θάπνην άιιν, νχηε κεηαθέξεη αμηνινγηθέο θξίζεηο - αιιά απφ ηελ 

εξκελεία ησλ θσδηθνπνηεκέλσλ ζπκβφισλ πνπ νη θσηνγξαθίεο δηαρεηξίδνληαη. Οη 

Ιζνδπλακίεο ηνπ A. Stieglitz
84

 (εηθ. 13) κε ηα ζχλλεθα δείρλνπλ, επίζεο, αθξηβψο 

απηφ: κηα θσηνγξαθία δύλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο ηζνδύλακν, αλ ν απνδέθηεο πνπ ηελ 

θνηηάδεη αληηιεθζεί πσο απηφ πνπ βιέπεη ζηελ εηθφλα αληηζηνηρεί ζε θάηη κέζα ηνπ, 

ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεη κέζα απφ ηηο νδνχο ηεο κλήκεο θαη ζπλεηξκνχ.  

Σε δχλακε ηεο αζέαηεο πιεπξάο ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο θαη ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ηε ζπλζέηνπλ κπνξνχκε λα ηε δηαπηζηψζνπκε, φπσο πξναλέθεξα, 

φηαλ εξρφκαζηε αληηκέησπνη κε θσηνγξαθίεο νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ έλα 

άγλσζην ζε καο πνιηηηζκηθφ πιαίζην: ηε ζηηγκή ηεο ζέαζεο ηνπο μεπξνβάιιεη κηα 

απνξία ή έθπιεμε, αθξηβψο γηαηί δελ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο (κέζσ ηεο εκπεηξίαο 

θαη ηεο κλήκεο) ηελ πνιηηηζκηθή πιεξνθνξία ε νπνία ζα επέηξεπε κηα άκεζε 

αληίιεςε ηεο επηπξφζζεηεο ζεκαζίαο ησλ φζσλ βιέπνπκε (π.ρ. ηνπ θνηλσληθνχ 

επηπέδνπ ησλ απεηθνληδφκελσλ πξνζψπσλ, ή ην αλ ν ηξφπνο απεηθφληζήο ηνπο 

πξνβάιιεη ηηο ςπρηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο ή είλαη κάιινλ θαζηεξσκέλνο ηξφπνο 

θσηνγξάθεζεο εληφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ θηι). χκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, απηφ πνπ ζέισ λα ππνγξακκίζσ είλαη φηη: ε θσηνγξαθία δελ εμαληιείηαη 

λνεκαηηθά απιά ζηα αληηθείκελα πνπ πεξηέρεη, θαζψο ηα αληηθείκελα είλαη θνξείο 

                                                 
83

 W. Kandinsky, Γηα ην πλεπκαηηθό ζηελ ηέρλε, Αζήλα: Νεθέιε, 1981, ζ. 35. 
84

 «Ήζεια λα θσηνγξαθίζσ ζχλλεθα, γηα λ‟ αλαθαιχςσ ηη είρα κάζεη γηα ηε θσηνγξαθία κεηά απφ 

ζαξάληα ρξφληα. Με ηα ζχλλεθα ήζεια λα εθζέζσ ηε θηινζνθία κνπ γηα ηε δσή· λ‟ απνδείμσ φηη νη 

θσηνγξαθίεο κνπ δελ εμαξηψληαη απφ ην ζέκα, νχηε απφ ζπγθεθξηκέλα δέληξα, ή πξφζσπα, ή 

εζσηεξηθνχο ρψξνπο· ηα ζχλλεθα ήηαλ εθεί γηα ηνλ θαζέλα. Ήζεια κηα ζεηξά απφ θσηνγξαθίεο πνπ, 

φηαλ ζα ηηο έβιεπε ν κνπζηθνζπλζέηεο Ernest Bloch, ζα έιεγε: Μνπζηθή! Μνπζηθή!» A. Stieglitz, How 

I came to photograph clouds, απφ ην Κ. Αλησληάδεο: Η Λαλζάλνπζα Εηθόλα, Αζήλα: Μσξεζφπνπινο, 

2014, ζζ. 182-183.  
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λνεκάησλ θαη νη απεηθνληδφκελεο ηδηφηεηεο ηνπο πξνζδηνξίδνληαη κέζα απφ θψδηθεο 

θαη ζπκβάζεηο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο θσηνγξαθηθήο επηθάλεηαο.  

Σν εμσ-θσηνγξαθηθφ θάλεη ηελ θάζε εηθφλα νκηινχζα ζε κηα γιψζζα πνπ 

έρνπκε εθπαηδεπηεί λα θαηαλννχκε θαη λα αμηνινγνχκε αλάινγα. Ο αηηηαθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ δελ αλαηξεί κηα ηέηνηα γιψζζα (φληαο απηή 

εγγεγξακκέλε ζην πνιηηηζκηθά δηακνξθσκέλν βιέκκα ηφζν ηνπ θσηνγξάθνπ φζν θαη 

ηνπ ζεαηή) θαη θαη‟ επέθηαζε ε θσηνγξαθία δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

αλαπαξαζηαηηθά – δειαδή σο κέζνλ πνπ κπνξεί λα ππνβάιιεη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζέζεηο αλαθνξάο θαη έθθξαζεο - εληφο ελφο νξηζκέλνπ πιαηζίνπ ρξήζεο, κε ηηο 

θαλνληθφηεηεο ηνπ νπνίνπ νη ρξήζηεο είλαη εμνηθεησκέλνη.  

 

 

 

 
 

          Δηθ. 10: Δ. Ννκηθφο, Ελ Πεηξαηεί, Σσθξάηνπο 31 
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Δηθ. 11: R. Avedon, William Casby, born in Slavery, Algiers, Louisiana,        

March 24, 1963 

 

 
 

           Δηθ. 12: A. Sander, The Notary, 1924 
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                                          Δηθ. 13: A. Stieglitz, Equivalent, 1930 

 

 

4.2.4 Ο ηίηιος φς άγθσρα λοήκαηος.  

O V. Burgin ζην άξζξν ηνπ «Looking at photographs» αλαθέξεη: «[ε] γιψζζα ηεο 

θσηνγξαθίαο δελ ειεπζεξψλεηαη πνηέ απφ ηνπο πξνζδηνξηζκνχο ηεο ίδηαο ηεο 

γιψζζαο»
85

 θαη ζην «Τhe Εnd of Αrt Τheory» παξαηεξεί φηη ζηελ εηθφλα: 

 

«[ε]ηζβάιιεη ν ιφγνο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηελ θνηηάδνπκε: ζηε κλήκε, ζηνπο 

ζπλεηξκνχο, ςήγκαηα ιέμεσλ θαη εηθφλσλ ζπλέρεηα αλακηγλχνληαη θαη 

ελαιιάζζνληαη. Μπνξεί λα πεη θαλείο πσο πξφθεηηαη γηα έλαλ 

απξνζδηφξηζην θαη ρσξίο ζεκαζία ζφξπβν ζηελ πξσηνγελή πξάμε ηεο 

φξαζεο καο. Αλ κπνξεί λα κνπ ζπγρσξεζεί κηα αλαινγία απφ ηε 

                                                 
85

 V. Burgin, «Looking at photographs», ζην V. Burgin (επηκ.), Thinking Photography, London:  

Macmillan (1982), ζζ. 143-144. Ο Burgin ππνζηεξίδεη ηε ζέζε φηη ππάξρνπλ αλαινγίεο κεηαμχ ηεο 

θπζηθήο γιψζζαο θαη ηεο εηθνληθήο, θαζψο θαη φηη ε θσηνγξαθηθή εηθφλα δελ κπνξεί λ‟ απνθχγεη ηνπο 

πεξηνξηζκνχο πνπ ε ίδηα ε θπζηθή γιψζζα ζεζπίδεη. ην άξζξν ηνπ θπξίσο θαηαπηάλεηαη κε ηνλ 

πινπξαιηζκφ ησλ ππνθεηκεληθψλ εξκελεηψλ πνπ ε θσηνγξαθία γελλά κέζα ζε έλα ζχζηεκα 

ζεκεησηηθήο ή ζεκεηνινγίαο. «Ζ θάζε θσηνγξαθία έρεη λφεκα κέζα απφ κηα βάζε πιήζνπο θσδίθσλ, 

ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ δηαθέξεη απφ εηθφλα ζε εηθφλα». Βι. ζην ίδην, ζ. 143. Δπίζεο, βι. U. Eco, 

«Critique of the Image», ζην V. Burgin (επηκ.), Thinking Photography, London:  Macmillan (1982), 

ζζ. 32-38, θαη  A. Sekula, «On the Invention of Photographic Meaning», ζην V. Burgin (επηκ.), 

Thinking Photography, London:  Macmillan (1982), ζζ. 84-109. 
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θπζηνινγία, ν ζφξπβνο πνπ δεκηνπξγεί ε θπθινθνξία ηνπ αίκαηνο ζηηο 

θιέβεο καο είλαη αθφκα πην απξνζδηφξηζηνο, αιιά φρη ιηγφηεξν 

ζεκαληηθφο.»
86

 

 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ζπάληα ζπλαληνχκε έλα έξγν ηέρλεο πνπ λα κελ ζπλνδεχεηαη απφ 

έλαλ ηίηιν ή έλα θείκελν.
87

 Tν έξγν ηνπ Pollock «Φζηλνπσξηλφο ξπζκφο» (εηθ. 14) θαη 

ην έξγν ηνπ Man Ray «Ζ ππεξνρή ηεο χιεο πάλσ ζην πλεχκα» (εηθ. 15) απνηεινχλ 

παξαδείγκαηα απηήο ηεο δηαπίζησζεο· κπνξνχκε ζε απηά λα δηαθξίλνπκε ηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ δεκηνπξγνχ λ‟ απνδψζεη κηα πην νινθιεξσκέλε ή πην ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή ζην έξγν ηνπ επηζηξαηεχνληαο κηα γισζζηθή πεξηγξαθή, ε νπνία κε ηε ζεηξά 

ηεο καο θαζνδεγεί επθνιφηεξα ζηελ αλάγλσζε ηνπ έξγνπ θαη ζηελ εξκελεπηηθή ηνπ 

απφδνζε. Δηθφλα θαη γιψζζα, αλαπαξάζηαζε θαη πεξηγξαθή, δείρλνπλ λα εηζθέξνπλ 

απφ θνηλνχ ζε κηα δηαδηθαζία λνεκαηνδφηεζεο, αιιεινεμαξηψκελεο θαη 

αιιεινεπεξεαδφκελεο. Οη ζεκεηνγξαθηθνί θψδηθεο πνπ ελζσκαηψλνπλ ηφζν ην 

γισζζηθφ φζν θαη ην εηθνληζηηθφ ζχζηεκα, δείρλνπλ λα ζπλεξγάδνληαη κε ζθνπφ ηελ 

επηηπρή κεηάδνζε ηνπ λνήκαηνο πνπ ην θάζε έξγν επηρεηξεί λα κεηαθέξεη. Ο N. 

Goodman ηνλίδεη ηελ αλαινγία κεηαμχ εηθνληζηηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη γισζζηθήο 

ηεο πεξηγξαθήο, θαζψο, φπσο ππνγξακκίδεη, θάηη ηέηνην έρεη «[η]φζν δηνξζσηηθή φζν 

θαη ελδεηθηηθή ιεηηνπξγία».
88

 Ζ κνξθνπνίεζε ηνπ έξγνπ ζπληειείηαη απφ ηελ 

ζπλεηζθνξά θαη ησλ δπν, επεξεάδνληαο ηελ αληίιεςε θαη θαηαλφεζε ηνπ απνδέθηε 

θαηά ηελ ζέαζε ηνπ έξγνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε θσηνγξαθία ηνπ  Man Ray (εηθ. 15), 

ε ξεπζηφηεηα ηεο κνξθήο ελφο γπλαηθείνπ ζψκαηνο ζα παξέπεκπε ζε έλα πιήζνο 

εξκελεηψλ θαη ζε κηα λνεκαηηθή αθαζνξηζηία ηεο εηθφλαο, αλ δελ ζπλνδεπφηαλ απφ 

έλα γισζζηθφ θαζνξηζκφ: «ε ππεξνρή ηεο χιεο πάλσ ζην πλεχκα». Πψο ζα 

πξνζέγγηδε ν ζεαηήο ην ζπγθεθξηκέλν έξγν αλ αθνινπζνχζε ν ηίηινο «θνηκψκελε 

γπλαίθα», ή «ην πέξαο ηεο γπλαηθείαο εδνλήο» ή  απιά «χπλνο»; Ζ πξνηξνπή ηνπ 

θαιιηηέρλε λα δνχκε ηελ πιηθφηεηα ηνπ ζψκαηνο έλαληη ηνπ πλεχκαηνο 

νινθιεξψλεηαη εδψ κε ηελ γισζζηθή θαζνδήγεζε πνπ ν ηίηινο πεξηιακβάλεη. Με 

αλάινγν ηξφπν, ν ηίηινο «Φζηλνπσξηλφο ξπζκφο» ζην έξγν ηνπ Pollock ιεηηνπξγεί 

βνεζεηηθά ζηε λνεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο νη ηδηφηεηεο ησλ γήηλσλ ρξσκάησλ 

πνπ έρνπλ επηιεγεί θαη ε άηαθηε ηνπνζέηεζή ηνπο ζηνλ θακβά κε ηα αλάινγα 
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 V. Burgin, The End of Art Theory, London: Macmillan Education (1986), ζ. 51. 
87

 Ο D. Roche ζπλεζίδεη λα ζπλνδεχεη ηηο θσηνγξαθίεο ηνπ κε θείκελα ή πνηήκαηα.  
88

  Ν. Γθνχληκαλ (2005), ζ. 69. 
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ππθλψκαηα θαη αξαηψκαηα, απνδίδνπλ κφλν εκηηειψο ή αζαθψο ηελ επηδησθφκελε 

κνξθή δίρσο ηε ζπλδξνκή ηεο γισζζηθήο θαηάδεημεο. Ζ αλαθνξά ζην αληηθείκελν 

εηθνληζηηθά θαη ζπλάκα πεξηγξαθηθά λνεκαηνδνηεί ην έξγν θαη ην πξνθπιάζζεη απφ 

εηεξφθιεηεο θαη ζνιέο εξκελεπηηθέο απφπεηξεο.  

 

 
 

 Δηθ. 14: J. Pollock, Autumn Rhythm, (Number 30), Enamel oil on canvas,1950,    

Metropolitan Museum of Art, New York. 

 

 
 

  Δηθ. 15: M. Ray, Primat de la matiere sur la pensee (Matter primes thought), 1929 
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Αλαθνξηθά κε ηελ αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο, ην 

ζεκείν πνπ αμίδεη ηεο πξνζνρήο καο είλαη φηη ε γισζζηθή θαηάδεημε (πνπ επηρεηξεί ν 

ηίηινο) είλαη κέξνο ελφο ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο θαη ηαμηλφκεζεο πνπ ππνβφζθεη ζηε 

θσηνγξαθηθή απφπεηξα. Ο δεκηνπξγφο ζηέθεηαη εκπξφζεηα απέλαληη ζην αληηθείκελν 

αλαθνξάο ηνπ, ηαμηλνκψληαο ην γισζζηθφ ηνπ πιέγκα θαη αλαδεηψληαο ηελ πην 

θαηάιιειε αληηζηνίρεζε κεηαμχ εηθφλαο θαη πεξηγξαθήο, ψζηε αθελφο λα ην 

πξνζδηνξίζεη, αθεηέξνπ λα πξνηείλεη έλαλ νξηζκέλν ηξφπν ζέαζήο ηνπ. Ο θάζε ηίηινο 

πξνυπνζέηεη νξγάλσζε, ηαμηλφκεζε θαη επηινγή πξνο εθπιήξσζε θάπνηνπ ζθνπνχ. 

Γειψλεη ηελ ελεξγεηηθή παξνπζία ηνπ δεκηνπξγνχ πνπ ζπιιακβάλεη έλαλ «θφζκν» 

θαη ηνλ αμηνινγεί ή ηνλ ραξαθηεξίδεη, παξά ζηέθεηαη παζεηηθά θαη νπδέηεξα απέλαληί 

ηνπ. Με πην απιά ιφγηα, φηαλ θσηνγξαθίδσ κηα παξέα παηδηψλ θαη δίλσ ηνλ ηίηιν  

«Άλνημε», ζηελ νπζία επηρεηξψ - κέζσ ηεο εηθνληθήο θαη γισζζηθήο θαηάδεημεο κνπ - 

λα αλαδείμσ έλαλ θφζκν, ππνβάιινληαο εκθαλψο κηα νπηηθή αμηνινγηθά ή 

εθθξαζηηθά θνξηηζκέλε. Σν πνιηηηζκηθφ πιέγκα αλαθνξάο, νη κλήκεο θαη νη 

ζπλεηξκνί νη νπνίνη επηζηξαηεχνληαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, ιεηηνπξγνχλ 

θαηεπζπληηθά γηα ηελ δφκεζε ησλ πξνζέζεσλ θαη επηινγψλ καο θαη ηελ απφξξηςε 

άιισλ. Σπραία εηθνλνγξάθεζε δελ πξφθπςε πνηέ, φπσο θαη ηπραία επηινγή ηίηινπ 

δελ βξέζεθε πνηέ θάησ απφ έλα έξγν ηέρλεο. Ζ πεξίπησζε ηνπ «άηηηινπ» έξγνπ δελ 

αλαηξεί ην παξαπάλσ επηρείξεκα, κάιινλ ην ππεξαζπίδεηαη, θαζψο έλα έξγν «ρσξίο 

ηίηιν» δείρλεη αθξηβψο απηφ: ηε ζπλεηδεηή θαη ζθφπηκε απνθπγή ηνπνζέηεζεο 

εηηθέηαο θάησ απφ ην έξγν· δειψλεη ηελ πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ λα απειεπζεξψζεη 

ηνλ απνδέθηε, αιιά θαη ην έξγν, απφ θάζε είδνπο θαζνδεγήζεηο θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ζεκαηνδφηεζεο ηνπ.  πλνςίδνληαο, πηζηεχσ φηη ε ζηαζεξή ρξήζε ηίηινπ ζε κηα 

θσηνγξαθηθή απεηθφληζε ηελ ειεπζεξψλεη απφ πιάλεο πεξί απηνκαηνπνηεκέλεο 

δηαδηθαζίαο, πξνβάιινληαο εκθαηηθά ηελ εκπξφζεηε αλαθνξηθή ηεο ιεηηνπξγία.  

 

 

4.2.5.  σκπεράζκαηα.  

ε αληίζεζε κε ηε ζέζε ησλ Scruton-Walton, πηζηεχσ φηη ε θσηνγξαθία α) δελ 

αληηγξάθεη αιιά αλαπαξηζηά, εξκελεχνληαο ηνλ θφζκν κέζσ ηεο θαηάδεημεο πνπ 

επηρεηξεί, θαη β) δελ ιεηηνπξγεί απηφλνκα ζε έλα ζηεγαλφ ζχζηεκα νπηηθήο 

πιεξνθνξίαο, αληίζεηα εηεξνθαζνξίδεηαη απφ ζχκβνια θαη θαλνληθφηεηεο πνπ 
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πεγάδνπλ απφ έλα δηαξζξσκέλν πνιηηηζκηθφ πιαίζην αλαθνξάο. πσο ε δσγξαθηθή 

δελ αλαπαξηζηά απφ κφλε ηεο αιιά ζηεξίδεηαη ζε πιαίζηα πιεξνθνξίαο – ηα νπνία 

επηθαινχληαη ηφζν νη δεκηνπξγνί φζν θαη νη απνδέθηεο – γηα λα επηηειέζεη ην 

αλαπαξαζηαηηθφ ηεο έξγν, έηζη θαη ε θσηνγξαθία δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

αλαπαξαζηαηηθά, ζηεξηδφκελε θαη απηή ζε αλάινγα πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλα 

πιαίζηα πιεξνθνξίαο.  

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ηειηθά ε θσηνγξαθία αλαπαξηζηά κε ηνλ νξηζκέλν 

ηξφπν ηεο δσγξαθηθήο - νη θαλνληθφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηε θσηνγξαθηθή 

αλαπαξάζηαζε δελ είλαη ηαπηφζεκεο κε απηέο ηεο δσγξαθηθήο θαζψο ην θπζηθφ 

κέζνλ θαη νη ηερληθέο ρξήζεο ηνπ δηαθέξνπλ -   ζεκαίλεη φκσο φηη θαη ηα δπν κέζα, 

ζεσξνχκελα σο αλαπαξαζηαηηθά, δελ ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα. πσο ζηε δσγξαθηθή ν 

ρεηξνπνίεηνο ραξαθηήξαο ηνπ θπζηθνχ κέζνπ δελ αξθεί γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ 

αλαπαξάζηαζε, έηζη θαη ζηε θσηνγξαθία ν απηνκαηνπνηεκέλνο ραξαθηήξαο ηνπ 

θπζηθνχ κέζνπ δελ δύλαηαη λα ηελ απνθιείζεη: ε ιεηηνπξγία ηεο αλαπαξάζηαζεο 

ππεξβαίλεη γεγνλφηα ζρεηηθά κε ην θπζηθφ κέζνλ θαζεαπηφ θαη αθνξά 

θαζηεξσκέλνπο ηξφπνπο ρξήζεο ηνπ κέζνπ εληφο ελφο νξηζκέλνπ πνιηηηζκηθνχ ή 

επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ. Απηνί νη ηξφπνη επηηξέπνπλ ζην θπζηθφ απεηθνληζηηθφ 

κέζνλ (είηε δσγξαθηθή είηε θσηνγξαθία) λα είλαη επηπιένλ κέζν αλαπαξάζηαζεο – 

δειαδή, έλα κέζν δηα ηνπ νπνίνπ ν δεκηνπξγφο δχλαηαη λα επηθνηλσλήζεη επηηπρψο 

κηα εκπξφζεηε αλαθνξά ζε θάηη νξηζκέλν ή αθφκε θαη λα εθθξάζεη κηα ζθέςε γηα 

απηφ ή κηα ζηάζε πξνο απηφ.  

Ζ θσηνγξαθηθή εηθφλα ζηεξίδεηαη ζε ζπκπιέγκαηα ζπκβφισλ θαη 

θαλνληθνηήησλ πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα ιεηηνπξγήζεη αλαπαξαζηαηηθά. Οη 

θσηνγξαθίεο είλαη, ρσξίο εμαίξεζε, ελλνηνινγεκέλεο παξαζηάζεηο πνπ έρνπλ δήζελ 

θαηαγξαθεί απηφκαηα ζε επηθάλεηεο θαη παξηζηάλνπλ φηη πξνέξρνληαη απφ ηνλ θφζκν 

«εθεί έμσ». ζν πην δσεξά είλαη ηα ρξψκαηα κηαο θσηνγξαθίαο, ηφζν 

απνηειεζκαηηθφηεξε είλαη ε απφθξπςε ηεο ζεσξεηηθήο ηεο θαηαγσγήο. πσο 

ζεκεηψλεη ν N. Goodman: «Καλέλαο πίλαθαο δελ αλαπαξηζηά απιψο ην ρ, αιιά 

κάιινλ αλαπαξηζηά ην ρ σο άλζξσπν ή αλαπαξηζηά ην ρ σο βνπλφ ή αλαπαξηζηά ην 

γεγνλφο φηη ην ρ είλαη πεπφλη.»
89

 Ζ θσηνγξαθία πεηπραίλεη ηελ αλαπαξάζηαζε-σο κε 

ηνλ πην ζησπειφ ηξφπν, αθήλνληαο έλα ζχλνιν πνιηηηζκηθψλ θσδίθσλ πξνθιεηηθά 
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αθαλέξσην (νπηηθά) ζηνλ ζεαηή, σζηφζν νπζηαζηηθά ππεχζπλν γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηεο.   
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Κεθάιαηο 5. 

Η θωηογραθική εικόνα ως σπέρβαζη ηοσ πραγμαηικού 

 

 

 

Ζ ζεκειίσζε ηεο ζέζεο ηελ νπνία ζέηεη ε έσο ηψξα αλάιπζή κνπ, δειαδή φηη ε 

θσηνγξαθία δχλαηαη λα είλαη αλαπαξαζηαηηθή απεηθφληζε, δελ ζα είλαη 

νινθιεξσκέλε δίρσο ηελ πξαγκάηεπζε δχν δεηεκάησλ, ζηα νπνία ζα εζηηάζσ ζε 

απηφ ην θεθάιαην: ην δήηεκα ηνπ ζέκαηνο ηεο θσηνγξαθηθήο αλαπαξάζηαζεο θαη ην 

δήηεκα ηεο δήζελ αληηθεηκεληθήο νκνηφηεηάο ηεο κε ην πξαγκαηηθφ. Ζ πξαγκάηεπζε 

ησλ δχν απηψλ δεηεκάησλ ζα καο επηηξέςεη λα ππεξβνχκε πιεξέζηεξα ηελ ππφζεζε 

ηεο δήζελ ηαχηηζεο ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο κε ην πξαγκαηηθφ, ε νπνία θπξηαξρεί 

ζηηο θηινζνθηθέο αλαιχζεηο ηεο θσηνγξαθίαο. ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ ζα ζηξαθψ 

ζην δήηεκα ηεο αηζζεηηθήο δηάζηαζεο ηεο θσηνγξαθίαο κέζα απφ κηα θξηηηθή ζηε 

ζρεηηθή ζεψξεζε ηνπ Lopes, ζπκβαηή κε ην πιαίζην ηεο πξνεγεζείζαο αλάιπζεο 

ζρεηηθά κε ηελ αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο.   

 

 

 5.1.  Σο πρόβιεκα ηοσ «ζέκαηος» ηες θφηογραθηθής εηθόλας 

 

«Ζ ηδαληθή θσηνγξαθία, φπσο πξναλέθεξα, ζηέθεηαη ζε κηα αηηηαθή 

ζρέζε κε ην ζέκα θαη ην αλαπαξηζηά κε ην λ‟ αλαπαξάγεη ηελ εκθάληζε 

ηνπ. Καηαλνψληαο θάηη σο ηδαληθή θσηνγξαθία, ην θαηαλννχκε σο έλα 

παξάδεηγκα απηήο ηεο αηηηαθήο δηαδηθαζίαο, κηαο δηαδηθαζίαο πνπ μεθηλά 

απφ ην αλαπαξηζηψκελν ζέκα θαη ηειεηψλεη ζηελ παξαγσγή ελφο 

αληηγξάθνπ ηεο εκθάληζεο ηνπ.»
90

 

 

πρλά ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ θαζεκεξηλή καο γιψζζα εθθξάζεηο φπσο: «θνίηα κηα 

θσηνγξαθία ηνπ παππνχ», «απηή είλαη ε θσηνγξαθία ηεο θφξεο κνπ», «δελ κπνξψ λα 

μερσξίζσ ηίπνηα ζηελ θσηνγξαθία απηή», «πήγα ζε κηα έθζεζε θσηνγξαθίαο πνπ 

αθνξνχζε ηε ρισξίδα ηνπ ηφπνπ κνπ», «απηή ε θσηνγξαθία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ δελ 
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είλαη θαιή γηαηί είλαη θνπλεκέλε θαη ζνιή». Οη παξαπάλσ εθθξάζεηο, παξά ηελ 

δηαθνξεηηθφηεηα ηνπο, κνηξάδνληαη έλα θνηλφ: ηελ αλαθνξά ηνπο ζε έλα ζέκα 

(subject). Σν ζέκα «παππνχο», «θφξε», «άινγν», «νηθνγέλεηα» ηεο θσηνγξαθηθήο 

εηθφλαο είζηζηαη λα ηαπηίδεηαη κε ην αληηθείκελν πνπ βξέζεθε ή επηιέρηεθε λα 

βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ην θαθφ ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο. Ζ ζχληνκε παξαηήξεζε κηαο 

επθξηλνχο θσηνγξαθίαο ρ θάπνηνπ αλζξψπνπ ς εχθνια καο πείζεη φηη 

αληηθείκελα/ζπκβάληα ηνπ θφζκνπ θαη θσηνγξαθηθφ ζέκα ηαπηίδνληαη.  Αλαγλσξίδσ 

αβίαζηα ηνλ άλζξσπν ς κέζσ ηεο θσηνγξαθηθήο ηνπ απνηχπσζεο θαη νκνινγψ φηη 

απηφ πνπ βιέπσ είλαη ν ίδηνο ν άλζξσπνο, ελψ γλσξίδσ φηη δελ είλαη κπξνζηά κνπ. 

Καηά ηνλ ίδην ηξφπν φηαλ θάπνηνο θσηνγξαθίδεη έλα κήιν ηφηε, φηαλ ζπλαληνχκε ηελ 

θσηνγξαθηθή ηνπ εηθφλα, αλαγλσξίδνπκε έλα κήιν - θαη φρη κφλν απηφ, αιιά αλ καο 

ξσηήζεη θάπνηνο ηη βιέπνπκε, απζφξκεηα μεπεδά ε αλακελφκελε απάληεζε: έλα 

κήιν. Σν  πξαγκαηηθφ κήιν είλαη ην ζέκα θαη ην κήιν ηεο θσηνγξαθίαο έλα 

αληίγξαθν ηεο εκθάληζεο ηνπ. Αλ ζέιακε λα ην γεληθεχζνπκε απηφ, ζα ζεκεηψλακε 

φηη ε παξαπάλσ δηαπίζησζε έρεη ακθίδξνκε ηζρχ: ηα ζέκαηα ηεο θσηνγξαθίαο είλαη 

ηα αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ, θαη ηα αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ απνηεινχλ ηα ζέκαηα 

θσηνγξαθηθψλ εηθφλσλ.  

Οπζηαζηηθά, ε ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη ζηε ζρέζε ηεο θσηνγξαθίαο κε ην 

πξαγκαηηθφ θαη, σο πξνο απηή, έρνπλ δηαηππσζεί δηαθνξεηηθέο ηνπνζεηήζεηο. Έηζη, 

θαηά ηνλ Α. Bazin, κε ηε θσηνγξαθία έρνπκε γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηνπ 

αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ «κηα εηθφλα ηνπ θφζκνπ, ε νπνία έρεη πξνθχςεη απηφκαηα 

ρσξίο ηε δεκηνπξγηθή επέκβαζε ηνπ αλζξψπνπ».
91

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην 1970 ε 

Susan Sontag ζα ηζρπξηζηεί φηη: «[ε] δνπιεηά πνπ θάλνπλ νη θσηνγξάθνη δελ 

απνηειεί εηδνπνηφ εμαίξεζε ζηε ζπλεζηζκέλε ζθνηεηλή ζπλαιιαγή κεηαμχ ηέρλεο θαη 

αιήζεηαο»
92

 θαη ν Scott Walden ζα επαλεμεηάζεη ην θσηνγξαθηθφ παξάδνμν θαη ζα 

δειψζεη: 

 

 «Απφ ηελ κηα κεξηά νη θσηνγξαθίεο ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζα ζπλερίζνπλ 

λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα καο βνεζήζνπλ λα θηηάμνπκε αμηφπηζηεο 

αιήζεηεο γηα ηνλ θφζκν θαη απφ ηελ άιιε κεξηά γηα λα καο δηδάμνπλ φηη 
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απηέο νη αιήζεηεο δελ είλαη ηφζν αμηφπηζηεο. Ζ πίζηε καο ζ‟ απηέο ζα 

πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί.»
93

  

 

Σα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηέο ηηο αληηζεηηθέο ηνπνζεηήζεηο ζα 

κπνξνχζαλ λα ηεζνχλ σο εμήο: Πνην είλαη ην ζέκα κηαο θσηνγξαθίαο φηαλ ηελ 

θνηηάδσ; Ση πξαγκαηηθά βιέπσ φηαλ αληηθξίδσ ηε θσηνγξαθία ελφο ηξαπεδηνχ; 

Βιέπσ ην ίδην ην ηξαπέδη, ηε θσηνγξαθία ηνπ, ην ηξαπέδη κέζσ ηεο θσηνγξαθηθήο 

ηνπ απφδνζεο, κηα εξκελεπηηθή απφδνζε ηνπ ηξαπεδηνχ ή ηίπνηε απφ ηα παξαπάλσ; 

Ζ παξαπάλσ εμέηαζε ίζσο παξνπζηάδεηαη πεξηηηή, θαζψο ε θνηλή πίζηε ζηελ 

«αιήζεηα» ηεο θσηνγξαθηθήο αληίιεςεο δελ αθήλεη πνιιά πεξηζψξηα ακθηβνιίαο, 

σζηφζν εθεί αμίδεη λα εξεπλήζνπκε, δειαδή ζηελ επθνιία κε ηελ νπνία  

κεηαηξέπνπκε έλα ηππσκέλν ραξηί ζε αληίιεςε ηνπ θσηνγξαθνχκελνπ αληηθεηκέλνπ 

θαζαπηνχ θαη ησλ πξαγκαηηθψλ ηνπ ηδηνηήησλ.  

Ζ θχζε ηνπ ζέκαηνο ζηε θσηνγξαθηθή εηθφλα έρεη ζεσξεηηθή ζεκαζία γηα 

ηξεηο ιφγνπο. Πξψηνλ, γηαηί απηφ δηακνξθψλεη θαζνξηζηηθά ηελ αλάγλσζε θαη ηελ 

εξκελεία  ηεο, δεχηεξνλ, δηφηη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ αλαπαξαζηαηηθή ηεο δχλακε ή 

αδπλακία θαη ηξίηνλ, δηφηη ζπληειεί ζηελ θξηηηθή απνηίκεζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ 

κελχκαηνο. πσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, ε θσηνγξαθία δείρλεη. Σν εξψηεκα πνπ 

αλαθχπηεη είλαη: ηη είλαη απηφ πνπ δείρλεη, θαη αλ ηειηθά απηφ πνπ δείρλεη είλαη 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν: α) ηνπ ίδηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ θσηνγξαθήζεθε, β)  ηεο 

θσηνγξαθηθήο ηνπ απεηθφληζεο, ή γ) ηεο έμσ-θσηνγξαθηθήο πξαγκαηηθφηεηαο; 

Ζ ζέζε πνπ παίξλνπλ ζηε ζπδήηεζε νη  Scruton-Walton είλαη ζαθήο θαη 

ζχκθσλε κε ηε ζπιινγηζηηθή ηνπ  Βazin: «Ζ θσηνγξαθηθή εηθφλα είλαη ην ίδην ην 

αληηθείκελν θαζεαπηφ, απειεπζεξσκέλν απφ ηηο ζπλζήθεο ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ ρψξνπ 

πνπ ην θπβεξλνχλ»
94

 / «[κ]ηα θσηνγξαθία είλαη κηα θσηνγξαθία ελφο θάηη»
95

 / «[ν] 

ζεαηήο κηαο θσηνγξαθίαο βιέπεη θπξηνιεθηηθά ηε ζθελή πνπ θσηνγξαθήζεθε.»
96

 

Οη παξαπάλσ ζηνραζηέο ππνζηεξίδνπλ ηε ζέζε φηη ν ζεαηήο ηεο 

θσηνγξαθηθήο εηθφλαο  βιέπεη θπξηνιεθηηθά (αλ θαη κέζσ ελφο νπηηθνχ βνεζήκαηνο) 

αληηθείκελα ηνπ νξαηνχ θφζκνπ, βιέπεη νπξαλφ, πέηξεο, πξφζσπα, βνπλά θαη 

ζάιαζζεο θαη δελ βιέπεη θσηνγξαθίεο. Ο θπξηνιεθηηθφο θαη δηάθαλνο ραξαθηήξαο 
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ηεο θαηαγξαθήο – αληηγξαθήο πνπ ε θσηνγξαθηθή ζπζθεπή επηηπγράλεη εμαηηίαο ηεο 

αλαθιαζηηθήο ηεο ηδηνκνξθίαο, ζεσξνχλ φηη αίξεη θάζε δπλαηφηεηα γηα αλαδήηεζε 

ελφο άιινπ ζέκαηνο θαηά ηε θσηνγξαθηθή πξάμε. Σν ζέκα ηεο θσηνγξαθίαο ελφο 

ηξαπεδηνχ είλαη ην ηξαπέδη, έζησ θαη αλ ε θσηνγξαθηθή ηνπ απφδνζε παξακέλεη ζνιή 

ή απφιπηα αιινησκέλε. Σίπνηε δελ δχλαηαη λα ππεξβεί ηελ αηηηνθξαηηθή κνξθή ηεο 

κεραληθήο αλαπαξαγσγήο ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο. Σίπνηε δελ κπνξεί λα 

μεπεξάζεη ηνλ ηδηφηππν ξεαιηζκφ πνπ ε θσηνγξαθία θνκίδεη, αθφκε θαη αλ ν 

ξεαιηζκφο απηφο δελ πξνθχπηεη απφ πνπζελά. Ζ θσηνγξαθία δεζκεχεηαη απφ ηα 

αληηθείκελα πνπ εγγξάθνληαη ζηελ επηθάλεηα ηεο θαη ε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθψλ 

ζεκάησλ αθπξψλεηαη απφ ηελ αηηηαθή ηεο θχζε. Αθφκε θαη νη φπνηεο επηινγέο ή 

παξεκβάζεηο ηνπ ιήπηε απνδεηθλχνληαη κηθξέο, αζήκαληεο θαη δεπηεξεχνπζεο 

απέλαληη ζηελ αληηγξαθηθή δεηλφηεηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ.  

ηφρνο κνπ ζηε ζπλέρεηα είλαη λα δείμσ φηη κηα ηέηνηα ζχιιεςε ζθάιιεη, 

ρξεψλνληαο ηελ θσηνγξαθία κε κηα αλαπαξαζηαηηθή αδπλακία. Δηδηθφηεξα, ζα δείμσ 

φηη ην ζέκα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο δελ είλαη ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν ηνπ 

νπηηθνχ καο θφζκνπ: δειαδή, αλ ην ρ είλαη κηα θσηνγξαθία ηνπ ς, ηφηε ην ζέκα ηεο 

θσηνγξαθίαο δελ είλαη ην ίδην ην ς.  

 ηαλ έλαο άλζξσπνο επηζπκεί λα κεηαθέξεη ζε έλαλ άιιν ή ζε κηα νκάδα 

αλζξψπσλ κηα εκπεηξία ηνπ γηα θάηη πνπ είδε ή θάηη πνπ ζθέθηεθε ή θαληάζηεθε 

πάλσ ζ‟ απηφ, ην αθεγείηαη, ην γξάθεη, ην ηξαγνπδά, ην ζθηηζάξεη, ην δσγξαθίδεη ή ην 

θσηνγξαθίδεη. ηε ζπλέρεηα, ν απνδέθηεο ή νη απνδέθηεο ην αθνχλ, ην δηαβάδνπλ ή 

ην βιέπνπλ θαη θαηαιαβαίλνπλ ή φρη εθείλν πνπ ν «ζπλνκηιεηήο» ηνπο επηζπκεί λα 

ηνπο «πεη». Γηα ηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο  επηθνηλσληαθήο ζρέζεο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ν έλαο λα θαηαιαβαίλεη ηελ γιψζζα ηνπ άιινπ ή ηνπο θψδηθεο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί, θαζψο θαη λα αληηιακβάλεηαη φηη ν άιινο ζέιεη θάηη λα ηνπ πεη. Με ηελ 

θσηνγξαθία θάηη ηέηνην γίλεηαη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. Μηα ζηνηρεηψδεο 

εκπεηξία ηεο δσήο επηηξέπεη ζηνλ θαζέλα λ‟ αλαγλσξίζεη έλα πξφζσπν, έλα 

αληηθείκελν, έλα ζπκβάλ ή κηα ρεηξνλνκία ζε κηα θσηνγξαθία. Ζ επθνιία φκσο ηεο 

αλαγλψξηζεο δελ απνθιείεη α) ηελ πιάλε πνπ ε θσηνγξαθία θπνθνξεί θαη β) ηελ 

επηθνηλσλία κέζσ ησλ ζπκβφισλ πνπ δηαρεηξίδεηαη. Ο R. Magritte ζα ζεκεηψζεη γηα 

ηελ εηθφλα «απηό δελ είλαη κηα πίπα» (εηθ. 16) θαη ζα ππνδειψζεη έηζη φηη ε ζρέζε 

ηεο εηθφλαο (αθφκε θαη ξεαιηζηηθήο) κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη θαηά πνιχ 

ζπλζεηφηεξε απφ απηφ πνπ ε θαζεκεξηλή αληίιεςε ππνζέηεη.  
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Βέβαηα, ζηε ζπλήζε ρξήζε ηεο ε θσηνγξαθία θαίλεηαη λα κελ δεκηνπξγεί 

θαλέλα πξφβιεκα επηθνηλσλίαο. Κάπνηνο ζέιεη λα κνπ δείμεη ην λέν ηνπ ζπίηη θαη εγψ 

δελ έρσ λα θάλσ θάηη πεξηζζφηεξν απφ ην λα θνηηάμσ ζηε θσηνγξαθία πνπ κνπ 

δείρλεη. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν φηαλ βξεζψ κπξνζηά ζηε θσηνγξαθία ελφο αγξνηηθνχ 

δξφκνπ εξσηψκελνο γηα ην ηη βιέπσ, εχθνια θαη θπζηθά ζα ηζρπξηζηψ φηη βιέπσ 

έλαλ αγξνηηθφ δξφκν. Σν ζέκα ηεο θσηνγξαθίαο θαίλεηαη λα ηαπηίδεηαη κε ηξφπν 

θπζηθφ κε ην θσηνγξαθεκέλν αληηθείκελν. Οπζηαζηηθά φκσο δελ έρνπκε κηα ηαχηηζε 

κε ηξφπν θπζηθφ, αιιά κηα επίθαζε θπζηθφηεηαο θαη κηα ςεχηηθε αζσφηεηα πνπ ε 

θσηνγξαθία θαίλεηαη λα κεηαθέξεη. ηαλ ζπλαληά ην βιέκκα κνπ κηα παπαξνχλα ζε 

κηα θσηνγξαθηθή επηθάλεηα δελ βιέπσ ηελ πξαγκαηηθή παπαξνχλα, νχηε θαλ κηα 

θσηνγξαθία πνπ ηελ πεξηέρεη. Απηφ πνπ πξαγκαηηθά βιέπσ, δελ απνηειεί 

αληηθείκελν ηνπ νξαηνχ θφζκνπ, αιιά αληηθείκελν ελφο θφζκνπ ελλνηψλ, αηζζήζεσλ, 

θαληαζίαο θαη νλεηξνπφιεζεο πνπ απιά μεθηλά απφ έλα ζεκείν ηνπ ππαξθηνχ 

θφζκνπ: ηελ παπαξνχλα. Σα αληηθείκελα ή ηα ζπκβάληα πνπ πξνβάιιεη κηα 

θσηνγξαθία δελ απνηεινχλ νπδέηεξα αληίγξαθα ησλ πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ή 

ζπκβάλησλ. Αληίζεηα, θσηνγξαθίδνληαη: α) κε έλαλ νξηζκέλν ηξφπν ρ θαη φρη 

θάπνηνλ άιιν, β) επηιέγνληαη ζθφπηκα έλαληη άιισλ αληηθεηκέλσλ, γ) δηαζέηνπλ κηα 

αζέαηε πιεπξά πνπ ν ζεαηήο ζπιιακβάλεη, δ) ζπλνδεχνληαη απφ ηίηινπο ή θείκελα 

πνπ ηα πξνζδηνξίδνπλ, θαη ε) γίλνληαη αληηιεπηά απφ απνδέθηεο πνπ γλσξίδνπλ ηα 

πξνεγνχκελα. Ο θσηνγξαθηθφο θφζκνο ζπλεπψο δελ είλαη ν θσηνγξαθεκέλνο. Ίζσο 

μεθηλά κε απηφλ, αιιά νχηε πξνέξρεηαη κφλνλ απφ απηφλ, νχηε θαηαιήγεη ζ‟ απηφλ.  

 Ζ θσηνγξαθία, απφ απηή ηε ζθνπηά, είλαη έλα ιεπηφ ζξαχζκα ρψξνπ θαη 

ρξφλνπ πνπ αμηψλεη ηε ζχλδεζή καο κε έλαλ θφζκν ζπκβφισλ, ζηνλ νπνίν κεηέρνπκε 

ίζσο αλππνςίαζηα, σζηφζν απφιπηα νηθείν. Σν ζέκα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο 

δξαπεηεχεη απφ ηελ αηρκαισζία πνπ ηνπ επηβάιιεη ην ζεκείν αλαθνξάο ηνπ θαη 

θηλείηαη, κε αθεηεξία απηφ ην ζεκείν αλαθνξάο, ζε κηα άιιε δηάζηαζε πνπ 

θαζνξίδεηαη απφ ηνπο ζθνπνχο ηνπ ιήπηε θαη απφ ηελ πνηθηιία ησλ αλαγλψζεσλ θαη 

εξκελεηψλ πνπ ζ‟ απνδψζεη ν ζεαηήο. Ο ρψξνο θαη ν ρξφλνο, κα ηδηαίηεξα ν ρξφλνο, 

καξηπξεί πνιιά γηα ηε ζχζηαζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ θφζκνπ, θαζψο κεηαθέξεη ην 

ζέκα ζε κηα ζθαίξα αθζαξζίαο θαη αηψληνπ παξφληνο. Ζ θσηνγξαθία πνπ πξνβάιιεη 

έλαλ αγξνηηθφ δξφκν δελ είλαη πνηέ απιά ε θσηνγξαθία ελφο αγξνηηθνχ δξφκνπ, 

αιιά ν δξφκνο πνπ ζπκάκαη, πνπ νλεηξεχνκαη, πνπ κε θνβίδεη, πνπ κε πιεξνθνξεί γηα 

θάηη, πνπ ζαπκάδσ, πνπ αδηαθνξψ ή  ιαρηαξψ λα πεξπαηήζσ. Γηα ηνλ ιήπηε ν 

δξφκνο ηεο θσηνγξαθίαο ελδέρεηαη λα είλαη ε απνηχπσζε ελφο αφξαηνπ αιιά 
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απαηηεηηθνχ αζπλείδεηνπ πνπ αλαδεηά ηελ εθθξαζηηθή ηνπ νδφ θαη γηα ηνλ ζεαηή ε 

ζχλδεζή ηνπ κε έλα θφζκν αλακλήζεσλ ή αδηάθνξσλ αλαθνξψλ.  

Σν ζέκα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο δεζκεχεηαη ινηπφλ απφ ην εγγεγξακκέλν 

ηεο αλαθιαζηηθήο επηθάλεηαο, αιιά κεηαηνπίδεηαη ζε ρψξνπο φπνπ ε ρξήζε θαη ε 

εξκελεπηηθή απφδνζε ηνπ επηβάιιεη κέζα ζηα πιαίζηα ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθήο 

αλαθνξάο. Γηα παξάδεηγκα, ε θσηνγξαθηθή εηθφλα ελφο εγθάξδηνπ ραηξεηηζκνχ ζηελ 

Ηλδία γηα ηνπο δπηηθνχο παξαπέκπεη ζε ρεηξνλνκία πξνζεπρήο ή ηθεζίαο. Αληίζηνηρα, 

ε θσηνγξαθηθή απνηχπσζε απφ έλαλ δπηηθφ ελφο αγγίγκαηνο ζην θεθάιη ελφο 

παηδηνχ θαηά ηελ ηλδηθή παξάδνζε είλαη πξνζβνιή θαη αζέβεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

πνιηηηζκηθνί θψδηθεο πνπ θέξεη ν απνδέθηεο λνεκαηνδνηνχλ θαη εξκελεχνπλ κε 

ηξφπν αλάινγν ηε θσηνγξαθηθή απεηθφληζε. πλεπψο, ην επηρείξεκα φηη ην ζέκα ηεο 

θσηνγξαθηθήο εηθφλαο ζπλίζηαηαη ζε έλα πξαγκαηηθφ αληηθείκελν ή ζπκβάλ, δελ 

επζηαζεί, θαζψο ε αλαγλψξηζε θαη λνεκαηνδφηεζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ ζέκαηνο 

πξνυπνζέηεη γλψζε ζπκβνιηζκψλ θαη πνιηηηζκηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ ηα ίδηα ηα 

αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ δελ θέξνπλ εληφο ηνπο. Οη εηθνλνγξαθηθνί θψδηθεο θαη νη 

ζπλεηξκνί πνπ δηαρεηξίδεηαη ε θσηνγξαθία παξαπέκπνπλ ζε ζεκαζίεο θαη 

ζεκαηλφκελα πνπ δελ αλήθνπλ ζηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θφζκνπ. Σν 

θσηνγξαθηθφ ζέκα, απφ απηή ηε ζθνπηά, δελ είλαη έλαο νπδέηεξνο πξαγκαηηθφο 

θφζκνο αιιά ζέηεη ην ίδην έλαλ πξσηφηππν άιιν δεκηνπξγεκέλν θφζκν.  

 ηε δηαδηθαζία απηήο ηεο δεκηνπξγίαο θάζε θσηνγξαθηθή εηθφλα ζηεξίδεηαη 

ζε κηα πξάμε απνθιεηζκνχ. Φσηνγξαθίδνπκε απνθιείνληαο ηα κε «αξεζηά» θαη ε 

πξάμε απηή ηεο επηινγήο δελ κπνξεί παξά λα ζπκκεηέρεη ζηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

ζέκαηνο. Γελ κπνξνχκε λα θσηνγξαθίζνπκε ηα πάληα. Μπνξνχκε φκσο λα 

θσηνγξαθήζνπκε θάηη θαη φρη θάηη άιιν. Απηφο ν απνθιεηζκφο ηνπ άιινπ δελ είλαη 

ηφζν αζψνο φζν θαίλεηαη. Δκπεξηέρεη ζθνπνχο ή ζθνπηκφηεηεο, ππνγξακκίζεηο θαη 

αμηνινγηθή ηεξάξρεζε. Δίκαζηε βέβαηνη, γηα παξάδεηγκα, φηη ην ζέκα κηαο 

νηθνγελεηαθήο αλακλεζηηθήο θσηνγξαθίαο είλαη ε νηθνγέλεηα ρ θαη φρη απηφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη απφ ηελ εζειεκέλε αθαίξεζε φισλ ησλ άιισλ πξνζψπσλ ή αληηθεηκέλσλ 

πνπ πηζαλφλ λα βξίζθνληαη εμίζνπ κπξνζηά απφ ην θαθφ ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο; 

Μήπσο ε ζπλεηδεηή αθαίξεζε ησλ ππνινίπσλ απφ ηε ζχλζεζε πξνζδηνξίδεη θαη έλα 

ζέκα πνπ δελ ππάξρεη ζην νπηηθφ θάδξν, φπσο ηεο λνζηαιγίαο, ηεο αλαπφιεζεο, ηνπ 

ζαπκαζκνχ ή ηεο απνγνήηεπζεο; Δπίζεο, πνην ζα ήηαλ ην ζέκα κηαο νηθνγελεηαθήο 

θσηνγξαθίαο γηα έλαλ ηζηνξηθφ ηεο κφδαο, ή γηα έλα επηζθέπηε ελφο κνπζείνπ 

ηνπηθήο ηζηνξίαο; Σν ζέκα αλαδεηείηαη θάζε θνξά πνπ ην κάηη ζαξψλεη κηα 
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θσηνγξαθία θαη δελ απνηειεί απαξαίηεηα ζηνηρείν ηνπ νξαηνχ θφζκνπ. ηαλ κηα 

δηαθεκηζηηθή εηαηξεία θσηνγξαθίδεη κε ηνλ πην ξεαιηζηηθφ ηξφπν έλα άξσκα, ην 

πξαγκαηηθφ ζέκα ηεο θσηνγξαθίαο απνζπλδέεηαη απηφκαηα απφ ηελ πιηθφηεηα ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη αλαδεηείηαη ζε έλα ρψξν ίζσο θηιαξέζθεηαο, γνεηείαο, δχλακεο ή 

ζαπκαζκνχ. Σν έμσ-θσηνγξαθηθφ είλαη αξθεηέο θνξέο πην θιχαξν απφ ην 

θσηνγξαθηθφ. Απέξηηηεο εηθφλεο ελδέρεηαη λα πξνζθέξνπλ πινχζην αθεγεκαηηθφ 

πεξηερφκελν θαη «βξνληεξέο» εηθφλεο αληηζηνίρσο λα κεηαδίδνπλ ειάρηζηε ππφζρεζε 

ζηνραζκνχ.  

Ζ δηαθάλεηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ δελ δεζκεχεη ινηπφλ ην θσηνγξαθηθφ 

ζέκα  ζηελ νξαηφηεηα, απελαληίαο φζν πην πινχζηα θαη ζαθήο είλαη ε αφξαηε πιεπξά 

ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο, ηφζν πην ηζρπξή ηαπηφηεηα ζπλαληάκε ζην ζέκα ηεο. Με 

άιια ιφγηα, ε επηιεθηηθή δηαθάλεηα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ νπζηαζηηθά θαηαξγεί 

ηελ ίδηα ηε δηαθάλεηα, θαζψο ε θσηνγξαθηθή θαηαγξαθή ζηεξίδεηαη ζε εκπξφζεηεο 

θαηαδείμεηο, νη νπνίεο, σο εκπξφζεηεο, θαηαξγνχλ ηελ ππφζεζε πεξί 

αδηακεζνιάβεηεο παξνπζίαο ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ. Ζ φπνηα νκνηφηεηα ηνπ 

θσηνγξαθηθνχ κε ην θσηνγξαθεκέλν δελ αξθεί  γηα λα δηθαηνινγήζεη ιαλζαζκέλεο 

ηαπηίζεηο κεηαμχ θσηνγξαθηθνχ ζέκαηνο θαη αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαη 

θξίλεηαη επηθίλδπλε γηαηί ζηεξεί απφ ηελ θσηνγξαθία ηνλ νπζηαζηηθφ ππξήλα ηεο, 

πνπ δελ είλαη άιινο απφ κηα δήισζε ή έλαλ ππαηληγκφ. 

 Θα πξέπεη σζηφζν λα αλαγλσξίζνπκε φηη ην ζέκα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο, 

ελφζσ δελ ηαπηίδεηαη κε ηα αληηθείκελα ή ηα ζπκβάληα  ηνπ νξαηνχ θφζκνπ, είλαη 

ζρεηηθά αλνηθηφ. Σφζν ε νξαηή φζν θαη ε αζέαηε πιεπξά ηεο θσηνγξαθίαο βνεζνχλ 

ζηε δηακφξθσζε ελφο ζέκαηνο, ην νπνίν, σζηφζν, ίζσο λα κελ ηφζν επαλάγλσζην ή 

ζαθέο φζν εθ πξψηεο φςεσο θαίλεηαη. Δλδερνκέλσο ε θσηνγξαθία λα εκπεξηέρεη 

ζπρλά, φρη έλα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλν θαη νξηνζεηεκέλν ζέκα, αιιά δειψζεηο θαη 

ππαηληγκνχο ελφο θάηη πνπ παξακέλεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αδηεπθξίληζην αθφκα 

θαη γηα ηνλ ιήπηε. Απηή ε λνεκαηηθή αλνηθηφηεηα θαη αζάθεηα, βέβαηα, είλαη 

ελδερνκέλσο θνηλφο ηφπνο ζηηο αλαπαξαζηάζεηο θαη, φζνλ αθνξά ηδηαίηεξα ζηηο 

θαιιηηερληθέο αλαπαξαζηάζεηο, έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν αλάιπζεο απφ πιείζηνπο 

ζεσξεηηθνχο κεηά ηνλ R. Barthes.
97

 Απηφ ην νπνίν, σζηφζν, ηζρχεη εκθαηηθά ζηε 

θσηνγξαθία - πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε κνξθή αλαπαξάζηαζεο - είλαη φηη ε 

ζαθήλεηα ησλ κελπκάησλ πνπ κηα θσηνγξαθηθή ζχλζεζε δείρλεη λα πεξηέρεη ζε κηα 

                                                 
97 R. Barthes, «The Death of the Author», ζην Image-Music-Text, Essays Selected and Translated by 

Stephen Heath, London: Fontana/Collins (1997). 
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πξψηε καο επαθή κε απηήλ, απνηειεί ζπρλά εκπφδην ζηελ αλαδήηεζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ ηεο ζέκαηνο.  

Ζ δχλακε ηεο ππαξθηηθήο βεβαηφηεηαο πεξί ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θαη ε 

αληηιεπηηθή ακεζφηεηα πνπ ην θσηνγξαθηθφ κέζν επηηξέπεη, έρνπλ ινηπφλ δχν 

ζπλέπεηεο γηα ηε θσηνγξαθία: πξψηνλ, φηη ε αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ κέζνπ 

ππνλνκεχεηαη απφ ηνλ βαζκφ ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο θαη ηελ επθνιία νπηηθήο 

αλαγλψξηζεο πνπ απηή επηηξέπεη, θαη δεχηεξνλ (θαη θαηά ζπλέπεηα) φηη ε θαηάιιειε 

θαηαλφεζε ηνπ εθάζηνηε θσηνγξαθηθνχ ζέκαηνο – θαη επξχηεξα ηνπ λνήκαηνο ηεο 

θσηνγξαθίαο - πξνυπνζέηεη ζπλείδεζε ηνπ πιέγκαηνο ησλ ζπκβφισλ θαη ησλ 

ελλνηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηε θσηνγξαθία, έηζη ψζηε ν ζεαηήο λα κπνξεί λα 

πξνρσξήζεη, πέξα απφ ην νπηηθά πξνθαλέο, ζην ππνθείκελν λφεκα. Αλ ινηπφλ είλαη 

δχζθνιν λα πξνρσξήζεη θάπνηνο ζην λνεκαηηθφ πιέγκα ηεο θσηνγξαθίαο, γηα ηε 

δπζθνιία απηή επζχλεηαη ε θαηλνκεληθή πξνθάλεηά ηεο.
98

 Αλ ν ζεαηήο θαηαθέξεη λα 

ππεξβεί απηή ηελ πξνθάλεηα, ηφηε ζα πξνθχςεη κηα ζεκαληηθή κεηαηφπηζε: ε 

κεηαηφπηζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ ζηελ ππνθεηκεληθά ή 

πνιηηηζκηθά θνξηηζκέλε νπηηθή απέλαληη ζε απηά ηα πξάγκαηα πνπ ε θσηνγξαθία 

κεηαθέξεη, δηα κέζνπ ελφο πιέγκαηνο κε νξαηψλ αιιά νηθείσλ θαη αλαγλσξίζηκσλ 

θαζνξηζκψλ.  

 

 
 

Δηθ. 16: R. Magritte, Cesi n’est pas une pipe, oil on canvas, 1929, Los Angeles, County Museum 

of Art. 

 

                                                 
98 Γηα ηελ C. Freeland ε δχλακε ηεο πίζηεο ζην θσηνγξαθηθφ ξεαιηζκφ έρεη επηζηεκνινγηθά θαη 

ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ζεκεηψλεη φηη ην ηεθκήξην ηεο αιήζεηαο ζηε θσηνγξαθία δελ 

εμεγείηαη κε ηελ αηηηαθή ζχλδεζε ηνπ κέζνπ κε ην πξαγκαηηθφ αιιά κε ζπλαηζζεκαηηθήο θχζεο 

ηδηφηεηεο ηνπ ζεαηή. Βι. C. Freeland, «Photographs and Icons», ζην Photography and Philosophy, 

Oxford: Wiley–Blackwell (2008), ζζ. 50-69, ηδίσο ζζ. 67-69. Δπίζεο ν A. Sekula ζα αλαθέξεη: «[ε] 

θσηνγξαθία είλαη έλα αηειέο κήλπκα ην νπνίν εμαξηάηαη απφ εμσγελείο παξάγνληεο θαη πξνυπνζέζεηο 

γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο». Βι. A. Sekula (1982), ζ. 85.   
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5.2. Ζ οκοηφκαηηθή πιάλε 

 

Απνηειεί θνηλή πεπνίζεζε φηη ε θσηνγξαθία κνηάδεη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν 

κήιν πνπ απεηθνλίδεη κηα θσηνγξαθία, ην πξφζσπν ηεο κεηέξαο, ην κπαζηνχλη ηνπ 

παππνχ, κνηάδνπλ κε ηα πξαγκαηηθά αληηθείκελα πνπ έρνπκε ζπλαληήζεη ζηε δσή 

καο. Ζ εχθνιε αλαγλψξηζε ησλ αληηθεηκέλσλ θαηά ηελ αλάγλσζε ηεο θσηνγξαθηθήο 

εηθφλαο επηηξέπεη κηα ππφζεζε άκεζεο αληηζηνίρεζεο κε ην πξαγκαηηθφ, ππφ ην 

πξίζκα φκσο ηεο πξνεγνχκελεο αλάιπζεο ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε θξηηηθά απέλαληη 

ζε απηή ηελ ππφζεζε.  

 Ζ ζρέζε νκνηφηεηαο κε ην πξαγκαηηθφ πνπ αλαγλσξίδνπκε ζηηο 

θσηνγξαθηθέο εηθφλεο πνηθίιεη, θαζψο θάπνηεο απφ απηέο εκπεξηέρνπλ έλαλ πςειφ 

βαζκφ ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο, ελψ άιιεο φρη. Οη εζειεκέλεο ή αζέιεηεο ελέξγεηεο 

πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θσηνγξαθηθνχ απνηειέζκαηνο ζα 

θξίλνπλ ηνλ βαζκφ ηεο ξεαιηζηηθήο κεηαθνξάο ηνπ πξαγκαηηθνχ. Φσηνγξαθίεο 

ζθνηεηλέο, ζνιέο, θνπλεκέλεο, ππεξθσηηζκέλεο ή κε, δείρλνπλ λα ππνιείπνληαη ηνπ 

ξεαιηζηηθνχ θαζήθνληνο ηεο θσηνγξαθηθήο απφπεηξαο, σζηφζν αληηκεησπίδνληαη θαη 

απηέο σο θσηνγξαθίεο - κε ηελ δηαθνξά φηη ζεσξνχκε πσο ζε απηέο θάηη δελ πήγε 

θαιά θαηά ηε ιήςε ή ν θσηνγξάθνο ζπλεηδεηά επηιέγεη λα καο δείμεη θάηη πνπ, 

νκνινγνπκέλσο, «ζθάιιεη». Απφ ηε ζθνπηά ηνπ θνηλνχ λνπ, ε θσηνγξαθία έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα κεηαθέξεη κπξνζηά ζηα κάηηα καο ην πξαγκαηηθφ θαη απηή ε 

δπλαηφηεηα δείρλεη λα εμαληιεί ηελ νπζηαζηηθή ηεο απνζηνιή: ε θσηνγξαθία κπνξεί 

λα κνηάδεη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νθείιεη λα κνηάδεη κε απηήλ. Ωζηφζν, ε θνηλή 

πίζηε ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ κέζνπ θαη ε εγγχεζε πνπ ε θσηνγξαθία κεηαδίδεη 

σο αμηφπηζηνο θνξέαο ηνπ νξαηνχ θφζκνπ, νδεγνχλ ζηελ πηνζέηεζε κηαο ππφζεζεο 

νκνηφηεηαο, πνπ αμίδεη λα εμεηαζηεί. πσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη εθηελψο, νη Scruton-

Walton επηκέλνπλ ζηελ επηθχξσζε απηήο ηεο ππφζεζεο θαη ρξεψλνπλ ιφγσ απηήο 

αλαπαξαζηαηηθή αδπλακία ζηε θσηνγξαθηθή εηθφλα. ε αληίζεζε κε απηή ηε ζέζε, 

ζα επηρεηξήζσ λα δείμσ ζηε ζπλέρεηα φηη ε θσηνγξαθία δείρλεη κελ λα δηαζέηεη έλα 

ηεθκήξην αιήζεηαο, ην νπνίν φκσο είλαη απζαίξεην: θακία θσηνγξαθία δελ είλαη 

αληίγξαθν – πφζν κάιινλ αμηφπηζην ή αιεζέο αληίγξαθν - ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

πξνβάιιεη.  

Ξεθηλψληαο, παξαηεξνχκε φηη ν βαζκφο ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο κηαο 

θσηνγξαθίαο έρεη λα θάλεη, ηφζν κε ηελ πνζφηεηα, φζν θαη κε ηελ πνηφηεηα 



81 

 

κεηάδνζεο ησλ νπηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηα δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ελφο 

πξάγκαηνο.
99

 Μηα θσηνγξαθία ε νπνία πξνζθέξεη κεγάιν αξηζκφ πιεξνθνξηψλ γηα 

ηηο ηδηφηεηεο ησλ αληηθεηκέλνπ ηεο (πνζφηεηα) απνηειεί κηα ξεαιηζηηθή απνηχπσζε. 

Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο κε θσηνγξαθίεο πνπ έρνπλ ηξαβερηεί απφ θνληηλή απφζηαζε 

θαη απφ κηα ζπλεζηζκέλε γσλία ιήςεο, θαζψο απηέο πξνζθέξνπλ πιηθφ 

πιεξνθφξεζεο ηέηνην πνπ ζα πξνζέθεξε θαη ε άκεζε αληηιεπηηθή εκπεηξία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηνπο. Αληηζηνίρσο, ε πνηφηεηα ηεο πιεξνθνξίαο πνπ κεηαθέξεη ην 

θσηνγξαθηθφ είδσιν επεξεάδεη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ην πξαγκαηηθφ. Μηα έγρξσκε 

θσηνγξαθηθή απφδνζε θαίλεηαη λα είλαη πην ξεαιηζηηθή απ‟ φηη ε αζπξφκαπξε 

εθδνρή ηεο, φπσο θαη κηα επθξηλήο θσηνγξαθία απφ ηε ζακπή ηεο παξαιιαγή.  

Ζ πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα ηνπ πιηθνχ πιεξνθφξεζεο πνπ κεηαθέξεη ε 

θσηνγξαθηθή εηθφλα θαίλεηαη λα εμαζθαιίδεη κηα δηαθάλεηα, ζέηνληαο κηα αλαινγία 

κεηαμχ ηεο άκεζεο νπηηθήο εκπεηξίαο ησλ αληηθεηκέλσλ θαη ηεο νπηηθήο εκπεηξίαο 

ηνπο κέζσ κηαο θσηνγξαθίαο. Ωζηφζν, παξαηεξνχκε φηη θαη νη αδηαθαλείο εηθφλεο, 

ελψ ζηεξνχληαη ξεαιηζκνχ, ζπλερίδνπλ λα πξνζθέξνπλ κηα ππφζρεζε αιήζεηαο γηα ηε 

ζθελή πνπ θσηνγξαθήζεθε. Καηά ζπλέπεηα, αμίδεη λα ζπκπεξάλνπκε φηη νη ζπλζήθεο 

πνπ θαζνξίδνπλ ην βαζκφ ηεο ξεαιηζηηθήο απεηθφληζεο ζηε θσηνγξαθία (πνζφηεηα-

πνηφηεηα πιεξνθφξεζεο) δελ επζχλνληαη γηα ηελ αιήζεηα πνπ ην θσηνγξαθηθφ κέζν 

ππφζρεηαη: ηφζν νη ξεαιηζηηθέο φζν θαη νη αληηξξεαιηζηηθέο εηθφλεο είλαη ηθαλέο:  α) 

λα πξνζθέξνπλ θάπνην πιηθφ πιεξνθφξεζεο, θαη β) λα ζπληζηνχλ έλα ηεθκήξην 

αιήζεηαο. Ο ξεαιηζκφο ή/θαη ε αιεζνθάλεηα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο είλαη 

«ζρεηηθφο», φπσο ζα ππνζηεξίμεη ν N.Goodman, κνινλφηη είλαη ςπρνινγηθά ηζρπξφο. 

Πνηέ δελ ζα ηχρνπκε ηεο εκπεηξίαο λα δνχκε (άκεζα) αθηλεηνπνηεκέλε ηε βνπηηά 

ελφο αλζξψπνπ, φπσο δελ ζα δνχκε θαη πνηέ (άκεζα) έλαλ αζπξφκαπξν πνηακφ. 

Δληνχηνηο, ε δχλακε ηεο ππαξθηηθήο βεβαηφηεηαο πνπ ζπλνδεχεη ηε ζέαζε ησλ 

αληίζηνηρσλ θσηνγξαθηψλ καο νδεγεί λα ππνζηεξίδνπκε κε βεβαηφηεηα φηη βιέπνπκε 

ηελ πξαγκαηηθή βνπηηά ελφο αλζξψπνπ ή έλαλ πξαγκαηηθφ πνηακφ.  

ην ζεκείν απηφ ζα ζπκθσλνχζα κε ηνλ ηζρπξηζκφ ηνπ Walton πεξί ηνπ 

«πιέγκαηνο ησλ αθιφλεησλ πεπνηζήζεσλ» πνπ ζεκειηψλεη ε θσηνγξαθία, κε ηελ 

δηαθνξά φηη γηα απηφ (ην πιέγκα) ζεσξψ φηη δελ επζχλεηαη ε «δηαθάλεηα» - απφ ηελ 

ζηηγκή πνπ ην θσηνγξαθνχκελν θαη ην θσηνγξαθηθφ δηαθέξνπλ νπζησδψο - αιιά ε 

επθνιία κεηάδνζεο ηεο πιεξνθνξίαο. πσο παξαηεξεί ν Goodman «[α]πηή ε επθνιία 

                                                 
99

 Γηα κηα επηζθφπεζε ησλ θηινζνθηθψλ αλαιχζεσλ ηνπ εηθνληθνχ ξεαιηζκνχ ππφ απηνχο ηνπο φξνπο 

(informativeness), βι. M. Newall, What is a Picture? Basingstoke: Palgrave (2011). 
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εμαξηάηαη απφ ην πφζν ζηεξεφηππνο είλαη ν ηξφπνο ηεο αλαπαξάζηαζεο, θαη απφ ην 

πφζν θνηλφηνπεο έρνπλ θαηαζηεί νη εηηθέηεο θαη ε ρξήζε ηνπο».
100

 Ο ηζρπξηζκφο ηνπ 

Goodman κε βξίζθεη ζχκθσλν, έζησ ελ κέξεη, θαζψο ηνπνζεηεί ηε ζπδήηεζε πεξί 

νκνηφηεηαο ή αιεζνθάλεηαο ζε έλα πιαίζην πνιηηηζκηθψλ αλαθνξψλ πνπ ιεηηνπξγεί 

ππφξξεηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή θαη δεζκεχεη ηελ αληηιεπηηθή καο 

ζχλδεζε κε ηα «πξάγκαηα» θαηά ζπγθεθξηκέλν ηξφπν.
101

   

O ηξφπνο πνπ ζα «δηαβάζσ» κηα εηθφλα εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα κνπ λα 

αλαγλσξίζσ ην ζέκα ηεο θαη λα ην εξκελεχζσ ζχκθσλα κε ηνπο ζπλεηξκνχο θαη ηνπο 

θψδηθεο πνπ ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα έρσ πξνζιάβεη. Ζ ηθαλφηεηα αλάγλσζεο, πην 

απιά, δελ αθνξά απιά θαη κφλν ηελ αηζζεηεξηαθή κνπ ζχλδεζε κε κηα θσηνγξαθία, 

αιιά ζπλνιηθά ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλνκαη ηελ εηθφλα πνπ κνπ παξνπζηάδεηαη. Ζ 

πεπνίζεζε ηεο νκνηφηεηαο έηζη δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ πιήξε ζχκπησζε δπν 

παξαζηάζεσλ - απηήο πνπ δεκηνπξγείηαη απφ έλα λεπξνθπζηνινγηθφ ζχζηεκα φηαλ ην 

αλζξψπηλν κάηη ζπλαληά ηνλ νξαηφ θφζκν θαη απηήο πνπ παξάγεηαη απφ ηνλ 

θσηνγξαθηθφ θαθφ θαη ηηο θσηνρεκηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ: εθφζνλ 

εχθνια θαηαιαβαίλνπκε φηη έλα θσηνγξαθεκέλν δέληξν δελ είλαη ην δέληξν ηεο 

απιήο καο, έπεηαη φηη νη ζρεηηθέο παξαζηάζεηο δηαθέξνπλ νπζησδψο. Πξνθαλψο, ην 

αίζζεκα ηεο νκνηφηεηαο πξνθχπηεη απφ ηελ ζχγθξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

παξαζηάζεσλ καο, φπσο απηέο έρνπλ ελλνηνινγεζεί θαη ηαμηλνκεζεί. Απηή ε 

νξγαλσηηθή πξάμε φκσο ελεξγνπνηεί έλα ππφβαζξν γλψζεο θαη εκπεηξίαο, ην νπνίν 

κε ηε ζεηξά ηνπ θαηεπζχλεη ην δίθηπν ησλ ζρέζεσλ (νκνηφηεηαο ή δηαθνξάο) πνπ ζα 

ζέζνπκε αλάκεζα ζηηο δηαθνξεηηθέο καο παξαζηάζεηο. Απφ απηή ηε ζθνπηά, ην 

αίζζεκα ηνπ ξεαιηζκνχ ή ηεο αιεζνθάλεηαο πνπ ζπλνδεχεη ηελ αληίιεςε κηαο 

θσηνγξαθίαο ζηεξίδεηαη, φρη ζηε ζχκπησζε απηήο καο ηεο αληίιεςεο κε κηα άκεζε 

αληίιεςε ηνπ θσηνγξαθνχκελνπ, αιιά ζην ππφβαζξν εκπεηξίαο θαη γλψζεο πνπ 

πξνζδηνξίδεη ηελ αληηιεπηηθή αιιά θαη ιεηηνπξγηθή καο ζχλδεζε κε ηα πξάγκαηα. 

Απφ ηε ζθνπηά ησλ ίδησλ ησλ πξαγκάησλ, ε «αιήζεηα» ηεο θσηνγξαθίαο είλαη 

απζαίξεηε: ηίπνηε δελ θαζηζηά ηε θσηνγξαθία ελφο κπαζηνπληνχ πηζηφ ή αιεζέο 

                                                 
100

 Ν. Γθνχληκαλ (2005), ζ. 65. 
101

 O Goodman έρεη δερζεί ζζελαξή θξηηηθή γηα ηελ εμήγεζε ηνπ ξεαιηζκνχ απνθιεηζηηθά ζηε βάζε 

ηεο ζπλήζεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο αλαπαξάζηαζεο (βι. γηα παξάδεηγκα, J. Hyman, The Objective Eye. 

Chicago: University of Chicago Press (2006), θεθ. 9). πσο φκσο εμεγεί ν Hyman, κπνξνχκε λα 

αλαγλσξίζνπκε φηη ε εληχπσζε ηνπ ξεαιηζκνχ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο αληηιεπηηθέο καο ζπλήζεηεο θαη 

ηελ πνιηηηζκηθή καο γλψζε, ζε ζπλδπαζκφ κε έλα κέηξν αθξίβεηαο θαη έθηαζεο ηεο παξερφκελεο 

πιεξνθνξίαο.  
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αληίγξαθν ελφο πξαγκαηηθνχ κπαζηνπληνχ – φζεο νκνηφηεηεο θη αλ κπνξεί λα 

επηζεκάλεη θαλείο, αθφκε πεξηζζφηεξεο θαη νπζησδέζηεξεο ζα είλαη νη δηαθνξέο.    

 Έλα δεχηεξν ζεκείν πνπ δηαςεχδεη ηε ζέζε φηη ε θσηνγξαθία είλαη 

αληίγξαθν ηεο εκθάληζεο ηνπ αληηθείκελνπ («copy of appearance» θαηά Scruton θαη 

«mirror» θαηά  Walton) είλαη ην πιήζνο ησλ αλαγλψζεσλ πνπ έλα αληηθείκελν 

επηηξέπεη.  

 

«Καη απηφ γηαηί ην αληηθείκελν κπξνζηά κνπ κπνξεί λα είλαη ηελ ίδηα 

ζηηγκή άλζξσπνο, ζχλνιν αηφκσλ, ζχκπιεγκα θπηηάξσλ, βηνιηζηήο, θίινο, 

έλαο αλφεηνο, θαη πνιιά άιια. Δάλ ηίπνηε απφ φια απηά δελ ζπληζηά ην 

αληηθείκελν φπσο είλαη, ηφηε ηη ζα κπνξνχζε λα ην ζπληζηά; Δάλ φινη απηνί 

είλαη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ππάξρεη ην αληηθείκελν, ηφηε θαλέλαο απφ 

απηνχο δελ είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ππάξρεη»
102

 

 

 Ζ έλλνηα ηνπ αληίγξαθνπ, απφ απηή ηε ζθνπηά, είλαη άζηνρε, δηφηη ην αληηθείκελν 

δελ ππάξρεη πνηέ σο θάηη ζαθψο νξηζκέλν θαη νξηνζεηεκέλν, ην νπνίν ε θσηνγξαθία 

λα δχλαηαη λα αληηγξάςεη. Απηφ πνπ θαίλεηαη κάιινλ λα ζπκβαίλεη είλαη φηη ν 

θσηνγξάθνο «αληηγξάθεη» ή απνηππψλεη, φρη αληηθείκελα, αιιά έλαλ ηξφπν λα βιέπεη 

ή λα ζπιιακβάλεη θαλείο ηα αληηθείκελα, ή κηα δπλαηή (ή επηζπκεηή) ζηάζε απέλαληη 

ζε απηά.  

Απφ ηα παξαπάλσ θαίλεηαη φηη ηελ δεζπφδνπζα θηινζνθηθή ζηάζε απέλαληη 

ζηε θσηνγξαθία ραξαθηεξίδεη κηα νκνησκαηηθή πιάλε, ηεο νπνίαο ε πξνέιεπζε 

πξέπεη λα αλαδεηεζεί ζηνλ ηζηφ ησλ αληηιεπηηθψλ καο ζπλεζεηψλ (θαη παξαθζνξψλ) 

πνπ ε θαζεκεξηλή ηξηβή κε ηα πξάγκαηα επηβάιιεη. Τπεξβαίλνληαο απηή ηελ πιάλε 

ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε φηη νη θσηνγξαθίεο είλαη θαηαζθεπέο κε ζθφπηκε θαη 

θαηεπζπλφκελε ιεηηνπξγία - θαηά βάζε αλαπαξαζηαηηθή, - ε νπνία πξαγκαηψλεηαη 

κέζσ ελφο πιαηζίνπ πνιηηηζκηθψλ θαλνληθνηήησλ πνπ δηέπεη θαη νξίδεη αλαγθαία ηε 

θσηνγξαθία.  

Ζ «αδηάςεπζηε αιήζεηα» πνπ ρξεψλεη ν Scruton ζηε θσηνγξαθία - θαη πνπ 

απνπζηάδεη ζηε δσγξαθηθή
103

 - είλαη παληειψο αζηήξηθηε, θαζψο ε θσηνγξαθία σο 

νπδέηεξν ππνθαηάζηαην (surrogate) ηνπ πξαγκαηηθνχ  δελ ππάξρεη. Ζ θσηνγξαθία 

ππάξρεη σο ηερλνχξγεκα, θαηαζθεπή, επεμεξγαζκέλν πξντφλ θαη πξάμε επηινγήο. Ζ 

                                                 
102

 Ν. Γθνχληκαλ (2005), ζ. 23. 
103

  R. Scruton (1981), ζ.  585 
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ηδηαηηεξφηεηα ηεο ζχζηαζεο ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ (κεραληθφηεηα), ζέηεη σο 

αλαγθαία ηελ χπαξμε ελφο θάηη κπξνζηά απφ ην θαθφ θαη θαίλεηαη λα ηζρπξνπνηεί ηε 

ζρέζε νκνηφηεηαο αλάκεζα ζην αληηθείκελν θαη ηε θσηνγξαθία ηνπ, ζπλάκα φκσο 

ηελ απνδπλακψλεη, θαζψο ν ηξφπνο πνπ δείρλσ επεξεάδεη άκεζα ην ηη δείρλσ. Ζ 

θσηνγξαθία, φζν θαη αλ κεγηζηνπνηεί ηελ ηθαλφηεηα ξεαιηζηηθήο κεηαθνξάο ηνπ 

πξαγκαηηθνχ, δελ κπνξεί λ‟ απνκαθξπλζεί, νχηε θαη‟ ειάρηζην, απφ ηελ πξφζεζε 

θαηάδεημεο πνπ αλαγθαία πξνεγείηαη. Γελ ππάξρεη, γηα παξάδεηγκα, θελφ, αδξαλέο, 

νπδέηεξν κήιν πνπ ε θσηνγξαθία απαζαλαηίδεη: ππάξρεη έλα κήιν πνπ γηα θάπνηνλ 

αμίδεη λα θσηνγξαθεζεί θαη ε πξνθχπηνπζα νκνηφηεηα απνηειεί απιά έλαλ εχθνιν 

καλδχα γηα λα κε δνχκε «ην κήιν».  

πλνςίδνληαο, ππνζηήξημα ηε ζέζε φηη ε ππφζεζε ηεο νκνηφηεηαο αλάκεζα 

ζηε θσηνγξαθία θαη ην αληηθείκελφ ηεο πξέπεη λα αλαζεσξεζεί. Απηφ ην νπνίν καο 

νδεγεί ζηελ ππφζεζε ηεο νκνηφηεηαο ή ηεο αιεζνθάλεηαο ή ηνπ «θαηεμνρήλ 

ξεαιηζηηθνχ κέζνπ» είλαη, φρη ε πξαγκαηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηε θσηνγξαθία θαη ην 

αληηθείκελφ ηεο, αιιά ε επθνιία κε ηελ νπνία κηα θσηνγξαθία κεηαδίδεη ηηο 

εγγεγξακκέλεο ζ‟ απηήλ πιεξνθνξίεο· πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ην ραξαθηήξα θαη ηε 

κνξθή κηαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηζκηθήο αληίιεςεο γηα ηα πξάγκαηα, ε νπνία 

επζχλεηαη γηα ηηο εξκελείεο πνπ ζα επαθνινπζήζνπλ θαη γηα ηελ πίζηε πνπ ζα 

ζπλνδεχεη ηε θσηνγξαθηθή εηθφλα. Ο ζρνιηαζκφο «αθχζηθε» ζε κηα  ζνιή εηθφλα 

απνδεηθλχεη απηφ αθξηβψο: ηελ αδπλακία καο λα δνχκε θάηη φηαλ απηφ δελ ζπλάδεη 

κε ηηο ζρεηηθέο θαζεκεξηλέο αληηιεπηηθέο καο εκπεηξίεο ή φηαλ δελ αλήθεη ζην 

ζχζηεκα αλαθνξάο πνπ δηαζέηνπκε. Έλα κάηη εθπαηδεπκέλν ζε εηθφλεο 

παξακφξθσζεο εχθνια αλαγλσξίδεη εληφο ηνπο αληηθείκελα,  εληνπίδεη λνήκαηα θαη 

ζπγθεθξηκελνπνηεί ζχκβνια θαη νπηηθέο αζάθεηεο, θάηη πνπ γηα ηνλ απαίδεπην είλαη, 

αλ φρη αδχλαην, ηνπιάρηζην ηδηαίηεξα θνπηαζηηθφ.  

Καηαιήγνληαο, ε έλλνηα ηνπ αληηγξάθνπ γηα ηε θσηνγξαθηθή εηθφλα είλαη 

άζηνρε. Σν θαζαξφ ή ην πξφρεηξν ηεο απεηθνληζηηθήο κνξθήο δελ απνηεινχλ 

αληαλάθιαζε ηεο αληηθεηκεληθήο φςεο ησλ πξαγκάησλ αιιά πξάμεηο επηινγήο, ηηο 

νπνίεο ιακβάλνπκε ππ‟ φςε ζηελ πξνζέγγηζε ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο κέζα ζηα 

φξηα ηεο εξκελεπηηθήο καο ηθαλφηεηαο. Ζ πνηθηιία ησλ θσηνγξαθηθψλ 

απεηθνληζηηθψλ αιιά θαη εξκελεπηηθψλ ζρεκάησλ θαη ε εμάξηεζή ηνπο απφ ην 

εθάζηνηε πνιηηηζκηθφ πιαίζην αλαθνξάο, επηβεβαηψλνπλ ηελ αλαπαξαζηαηηθή αιιά 

θαη ηελ αηζζεηηθή δπλαηφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο, αλ ζπκθσλήζνπκε κε ηνλ Scruton 

φηη νη δχν δπλαηφηεηεο είλαη εγγελψο αιιειέλδεηεο. Καζψο ην δήηεκα ηεο αηζζεηηθήο 
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δηάζηαζεο ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο δελ απνηέιεζε αληηθείκελν ηεο έσο ηψξα 

αλάιπζήο κνπ, ζα ήζεια, θιείλνληαο απηφ ην θεθάιαην, λα ζηαζψ ιίγν εηδηθά ζε 

απηφ, κέζα απφ έλα θξηηηθφ ζρφιην ζηελ ζρεηηθή ζεψξεζε ηνπ Lopes. 

 

 

5.3. Lopes: δηαθάλεηα θαη αηζζεηηθό ελδηαθέρολ  

 

Σν βιέπεηλ δηα κέζνπ ηνπ Lopes θηλείηαη ζε κηα ζπιινγηζηηθή ζπκβηβαζκνχ κεηαμχ 

ηνπ ηζρπξηζκνχ ηεο θσηνγξαθηθήο δηαθάλεηαο ηνπ Walton θαη ηεο αλαγλψξηζεο ηεο 

αηζζεηηθήο αμίαο ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο. Γηα ηνλ Lopes ην επηρείξεκα ηεο 

δηαθάλεηαο ηνπ Walton είλαη ιάζνο, φρη ιφγσ εζθαικέλεο ζχιιεςεο ηεο 

θσηνγξαθηθήο εηθφλαο αιιά ιφγσ ηεο ζηελφηεηαο ηνπ - πξάγκαηη ππάξρεη δηαθάλεηα 

αιιά κε πιαηχηεξε νπηηθή.
104

 Πιαηχηεξε νπηηθή, γηα ηνλ Lopes, ζεσξείηαη ε 

δπλαηφηεηα ηεο θσηνγξαθίαο λα δείμεη ζηνλ απνδέθηε λένπο ηξφπνπο ζέαζεο ησλ 

αληηθεηκέλσλ, ηνπο νπνίνπο αδπλαηεί λα πξνζθέξεη ε θαζεκεξηλή νπηηθή ηνπ 

εκπεηξία. Γηα παξάδεηγκα, φηαλ βιέπσ κηα θσηνγξαθία ελφο δάζνπο, πξάγκαηη βιέπσ 

έλα δάζνο, αιιά κε έλαλ ηξφπν πνπ αδπλαηεί λα κνπ πξνζθέξεη ε άκεζε αληηιεπηηθή 

επαθή καδί ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ην «πξάγκα» κε ηαπηφζεκν κε ηε 

θσηνγξαθία ηνπ, θαζψο ε κεηαθνξά ηνπ πάλσ ζε κηα επηθάλεηα (θσηνγξαθηθή) κνπ 

απνθαιχπηεη λέεο εκπεηξίεο ζέαζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε αμία ηεο θσηνγξαθίαο 

αλαδχεηαη απφ ηελ ίδηα ηε θσηνγξαθία θαη φρη απφ ην εηθνληδφκελν αληηθείκελν. 

πσο εμεγεί ν Lopes, ην ελδηαθέξνλ ηεο θσηνγξαθίαο γηα ηνλ ζεαηή «δελ είλαη έλα 

ελδηαθέξνλ πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ ίδηα ηε ζθελή, αιιά έλα ελδηαθέξνλ γηα ηε ζθελή φπσο 

απηή παξνπζηάδεηαη κέζσ ηεο θσηνγξαθίαο».
105

   

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάζηαζε ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο - ην βιέπεηλ δηα κέζνπ – 

ζπληζηά, θαηά ηνλ Lopes, ηε βάζε κηαο ηεθκεξησηηθήο αηζζεηηθήο γηα ηε θσηνγξαθία, ε 

νπνία πεγάδεη απφ ηνλ δηάθαλν ραξαθηήξα ηεο. Ο Lopes θηάλεη ζην ζπκπέξαζκα φηη: «ηφζν 

νη ρεηξνπνίεηεο εηθφλεο φζν θαη νη θσηνγξαθίεο είλαη ηθαλέο λα είλαη δηαθαλείο, ψζηε ε 

δηαθάλεηα λα κελ πξνζθέξεη θαλέλα ιφγν πνπ λα κελ επηηξέπεη ζηε θσηνγξαθία λα είλαη 

αληηθείκελν αηζζεηηθήο εκπεηξίαο».
106

 Καη‟ νπζίαλ, ν Lopes πξνζπαζεί λ‟ απνδείμεη φηη, 

δερφκελνη ην επηρείξεκα ηεο δηαθάλεηαο, δελ ζα νδεγεζνχκε ζηε ζέζε φηη δελ ππάξρεη 

αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηε θσηνγξαθία. Ζ απφπεηξα απηή δνκείηαη κέζα απφ δχν ζέζεηο:  

                                                 
104

 D. Lopes (2003), ζζ. 438-441. 
105

 Ο.π., ζ. 447. 
106

 Ο.π., ζζ. 446-447. 
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1) Ζ ζέζε ηεο δηαθάλεηαο: φηαλ θνηηάδνπκε κηα θσηνγξαθία, βιέπνπκε θπξηνιεθηηθά ηα 

αληηθείκελα πνπ ηελ απνηεινχλ. 

2) Ζ ζέζε ηνπ βιέπεηλ δηα κέζνπ: φηαλ βιέπνπκε ηηο θσηνγξαθίεο σο θσηνγξαθίεο 

(θαη φρη σο απεηθνληδφκελα αληηθείκελα) παξνπζηάδεηαη αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ, ην 

νπνίν δελ ζπλαληνχκε φηαλ θνηηάδνπκε ηα αληηθείκελα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

Ο Lopes δέρεηαη σο δεδνκέλε ηε ζέζε ηεο δηαθάλεηαο θαη πξνζπαζεί 

αθνινχζσο λα ζηεξίμεη ηελ ηζρχ ηεο δεχηεξεο ζέζεο. Με ηε ρξήζε παξαδεηγκάησλ 

επηζεκαίλεη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε φηη, βιέπνληαο κέζσ ηεο θσηνγξαθίαο, 

εκθαλίδνληαη ηδηφηεηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πνπ δελ είλαη νξαηέο ζηελ άκεζε 

αληίιεςή ηνπ. Απηφ πνπ πξέπεη επηπιένλ λα ζηεξίμεη είλαη φηη, σο εθ ηνχηνπ, νη 

θσηνγξαθίεο δελ έρνπλ απιά ελδηαθέξνλ, αιιά αηζζεηηθό ελδηαθέξνλ. Απηφ ην 

επηρεηξεί απνδερφκελνο κηα έλλνηα ηεθκεξησηηθήο αηζζεηηθήο, ε νπνία δνκείηαη κέζα 

απφ δχν δηαζηάζεηο ηεο νπηηθήο εκπεηξίαο ηεο θσηνγξαθίαο: α) αθξίβεηα/αιήζεηα θαη 

β) κεηαπνίεζε/απνθάιπςε.
107

  

πκθσλψ κε ηνλ Lopes ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηνλ ηζρπξηζκφ φηη ην 

θσηνγξαθηθφ κέζν κεηαπνηεί θαη απνθαιχπηεη κέζσ ελφο πιέγκαηνο πνιηηηζκηθψλ 

αλαθνξψλ απφ ην νπνίν θαη λνεκαηνδνηείηαη, σζηφζν έρσ επηθπιάμεηο γηα ην ηη 

πξάγκαηη επηηπγράλεη ε αλάιπζή ηνπ. Απνδερφκελνο ηελ δηαθάλεηα ηνπ κέζνπ, ν 

Lopes δελ απαληά ζηελ νπζία ηνπ ζθεπηηθηζηηθνχ επηρεηξήκαηνο πνπ ζέηεη ηε 

θσηνγξαθία σο απνηέιεζκα κηαο αηηηαθήο ζρέζεο, ε νπνία πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηέο 

ηεο. Σν βιέπεηλ δηα κέζνπ νδεγεί έηζη κάιινλ ζε έλα βαζχηεξν ζθεπηηθηζκφ 

(βαζχηεξνο δηφηη αλαγλσξίδεηαη, νχησο εηπείλ, φηη αθφκε θη αλ ε θσηνγξαθία 

πξνζθέξεη λένπο ηξφπνπο ζέαζεο, παξακέλεη πξνζδεκέλε ζηελ αηηηαθφηεηα). ηαλ 

θνηηάδσ κηα θσηνγξαθία θαη απνδέρνκαη φηη απηφ πνπ βιέπσ έρεη κηα θπξηνιεθηηθή 

αληηζηνίρεζε κε ην πξαγκαηηθφ – κε φξνπο δηαθάλεηαο - ζηελ νπζία απνηπγράλσ λα 

θνηηάμσ κέζα ζηε θσηνγξαθία θαη έηζη δηα κέζνπ ηεο θσηνγξαθίαο: ην κέζνλ 

εμαθνινπζεί λα κελ είλαη παξφλ ζηελ αληίιεςή κνπ, ε νπνία έρεη αδηαιείπησο σο 

αληηθείκελφ ηεο ην πξάγκα ηνπ εμσηεξηθνχ θφζκνπ πνπ απνηειεί ηελ αηηηαθή βάζε 

ηεο θσηνγξαθίαο. Μηα θσηνγξαθηθή εηθφλα φκσο, ζχκθσλα κε ηελ έσο ηψξα 

αλάιπζή κνπ, δελ είλαη αληίγξαθν απηνχ πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ηνλ θαθφ, 

απελαληίαο είλαη αδηαθαλήο σο πξνο απηφ. Γηα παξάδεηγκα, ν ζαπκαζκφο ή ε 

                                                 
107

 «Δθείλν πνπ ζ‟ απνθαινχζακε ηεθκεξησηηθή αηζζεηηθή έρεη δπν δηαζηάζεηο. Ζ κηα αλαθέξεηαη 

ζηελ απζεληηθφηεηα, αθξίβεηα ή αμηνπηζηία ηεο θσηνγξαθίαο θαη ε άιιε ζηελ απνθαιππηηθή θαη 

κεηαπνηεηηθή ηεο δχλακε. Απφ απηφ θαηαιαβαίλνπκε φηη ην αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ ζηε θσηνγξαθία 

είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλν κε ηε θχζε ηεο.» D. Lopes (2003), ζ. 445.  
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ζπγθίλεζε πνπ αηζζάλνκαη βιέπνληαο κηα θσηνγξαθία ελφο ηξηαληάθπιινπ δελ 

πξνθχπηεη απφ ην φηη ε θσηνγξαθία κνπ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα δσ κέζα απφ κηα 

άιιε γσλία ιήςεο ή άιιν θσηηζκφ ην πξαγκαηηθφ ηξηαληάθπιιν, αιιά απφ ην 

ελδηαθέξνλ πνπ κνπ πξνθαιεί ε ίδηα ε θσηνγξαθία, φηαλ βιέπσ εληόο ηεο. Λέγνληαο 

εληόο ηεο, ελλνψ ην είδνο ηεο ζέαζεο ην νπνίν ζπιιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο 

δηαζηάζεηο πνπ λνεκαηνδνηνχλ ηε θσηνγξαθηθή εηθφλα ζχκθσλα κε ηελ 

πξνεγνχκελε αλάιπζε (βι. 4.2) – ζπκβνιηζκνχο, ηερλνηξνπία, ζπλεηξκνχο, 

πνιηηηζκηθέο αλαθνξέο θαη γισζζηθέο θαηαδείμεηο. Σν θσηνγξαθηθφ κέζν θηλείηαη 

έμσ-θσηνγξαθηθά, θαζψο δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ απνηχπσζε θαη κεηαθνξά ηνπ 

πξάγκαηνο, παξέρνληαο απιά κηα δπλαηφηεηα λα ην δνχκε ππφ κηα άιιε νπηηθή. Ο 

θφζκνο ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο είλαη θαηαδεηθηηθφο ζε ζεκείν ηέηνην πνπ 

κεηαιιάζεη ή ππεξβαίλεη ηα ίδηα ηα αληηθείκελα πνπ πεξηέρνληαη ζ‟ απηή.  

Γηα ηνπο ζθεπηηθηζηέο δελ είλαη ε δηαθάλεηα ην θπξίαξρν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

θσηνγξαθίαο αιιά ε αηηηαθή δηαδηθαζία ηεο. Οη Scruton θαη Walton ελζηεξλίδνληαη 

ηελ ίδηα βαζηθή αξρή: ε θσηνγξαθία, σο απνηέιεζκα κηαο αηηηαθήο δηαδηθαζίαο, 

αδπλαηεί λα έρεη αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ θαη αλαπαξαζηαηηθή δχλακε. Ο Lopes, ελψ 

δέρεηαη αθεηεξηαθά ηελ αηηηαθφηεηα,
108

 εηζάγεη ζηε ζπδήηεζε ην βιέπεηλ δηα κέζνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα άξεη έλαλ ηέηνην ζπιινγηζκφ, αιιά ζηελ νπζία ηνλ εληζρχεη 

απνδερφκελνο ηε δηαθάλεηα ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο: αλ ε θσηνγξαθία είλαη 

δηαθαλήο, ηφηε νπνηνδήπνηε ελδηαθέξνλ έρεη γηα ηνλ ζεαηή (αηζζεηηθφ ή άιιν), είλαη 

ελδηαθέξνλ γηα ην αληηθείκελφ ηεο. Αλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θσηνγξαθία έρεη ηε 

δχλακε λα κεηαπνηεί ηα αληηθείκελα ηα θφζκνπ, δηαλνίγνληαο έλαλ δηθφ ηεο θφζκν, 

ηφηε δχλαηαη λα έρεη ε ίδηα ελδηαθέξνλ, αιιά έηζη δελ είλαη πιένλ δηαθαλήο. Απφ 

απηή ηε ζθνπηά, ε αλάιπζε ηνπ Lopes είηε απνηπγράλεη λα ζεκειηψζεη απηφ ην νπνίν 

επηρεηξεί (φηη ε θσηνγξαθία έρεη απηφλνκν αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ), είηε είλαη 

ζεσξεηηθά αζπλεπήο (πξνζδηνξίδεη κελ έλα απηφλνκν αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο 

θσηνγξαθίαο, αλαηξψληαο φκσο έηζη ηε ζέζε ηεο δηαθάλεηαο ηελ νπνία ν ίδηνο ν 

Lopes αζπάδεηαη). Μέζα απφ ηελ αλάιπζή κνπ ζε απηή ηελ εξγαζία πξνζπάζεζα λα 

δείμσ φηη ν αηηηαθφο ραξαθηήξαο ηνπ κέζνπ ηεο θσηνγξαθίαο δελ απνθιείεη ηελ 

αλαπαξαζηαηηθή ιεηηνπξγία θαη θαη‟ επέθηαζε ην αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ ίδηα 

ηε θσηνγξαθία (κε βάζε ην πώο αλαπαξίζηαηαη απηφ ην νπνίν αλαπαξίζηαηαη), 

απνξξίπηνληαο έηζη ηε ζέζε ηεο δηαθάλεηαο. Σν πεξηερφκελν ηεο θσηνγξαθίαο θαη ε 
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 Ο.π., ζ. 438. 



88 

 

απνζηνιή ηεο δελ πεξηνξίδεηαη ζηε δπλαηφηεηα λα δνχκε αλζξψπνπο, δέληξα, ζπίηηα 

θαη πηελά κε έλα λέν ηξφπν, αιιά εληνπίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηά ηεο λα αηρκαισηίδεη 

εληφο ηεο έλαλ λέν θφζκν, ειεχζεξν θαη αλεμάξηεην απφ ηα αληηθείκελα πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ.  ηαλ θνηηάδσ έλα θίηξηλν πνδήιαην ζε κηα θσηνγξαθία δελ βιέπσ έλα 

πξαγκαηηθφ θίηξηλν πνδήιαην κέζσ ηεο θσηνγξαθηθήο ηνπ απεηθφληζεο· δελ ην 

ζαπκάδσ δηφηη ν θσηνγξάθνο κνπ παξέρεη κηα νπηηθή ζέαζεο ηνπ πνπ δελ κπνξεί λα 

κνπ παξάζρεη ε άκεζε ζέαζή ηνπ· αληίζεηα, φηαλ ην βιέκκα κνπ ζπλαληά ηε 

θσηνγξαθία, νπζηαζηηθά δηαλνίγεηαη κέζσ απηήο κηα εκπεηξία – θαληαζηαθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, ζπλεηξκηθή – ηεο νπνίαο ην εχξνο ππεξβαίλεη ην πνδήιαην ή ην 

θίηξηλν.   

Πξνζπάζεζα, έσο ηψξα, λα θάλσ ζαθέο φηη ηα πιηθά ηεο θσηνγξαθηθήο 

εηθφλαο δελ είλαη ν ίδηνο ν θφζκνο, αιιά έλαο παξέλζεηνο θσδηθνπνηεκέλνο θφζκνο 

πνπ καο ειεπζεξψλεη απφ ηνλ ππαξθηφ θαη λνεκαηνδνηείηαη απφ ηηο ζησπεξέο 

ζπκθσλίεο πνπ έρνπκε ζπλάςεη κεηαμχ καο σο κέιε κηαο πνιηηηζκηθήο, ηζηνξηθήο, 

βησκαηηθήο θνηλφηεηαο. Ζ απνδνρή ηεο αμίαο ηεο θσηνγξαθίαο σο κέζνπ πνπ δχλαηαη 

λα έρεη αλαπαξαζηαηηθή, εθθξαζηηθή θαη αηζζεηηθή δχλακε, ζεκειηψλεηαη ζε απηή 

ηελ αλαγλψξηζε, ε νπνία, κε ηε ζεηξά ηεο, αλαηξεί ηελ παξαδνρή ηεο δηαθάλεηαο. 
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρείξεζα κηα θξηηηθή πξαγκάηεπζε ησλ ζχγρξνλσλ 

θηινζνθηθψλ ζεσξήζεσλ ζρεηηθά κε ηε θχζε θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θσηνγξαθηθήο 

απεηθφληζεο. Οη ζεσξήζεηο απηέο, φπσο αλαπηχζζνληαη κέζα απφ ην ζρεηηθφ έξγν 

ησλ Scruton, Walton θαη Lopes, ζηεξίδνληαη απφ θνηλνχ ζηελ πηνζέηεζε κηαο 

βαζηθήο αξρήο: φηη ε θσηνγξαθία είλαη εγγελψο θαη ακηγψο αηηηαθφ κέζνλ 

απεηθφληζεο θαη ε αηηηαθφηεηά ηεο απηή θαζνξίδεη πεξηνξηζηηθά ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. 

Ζ θξηηηθή κνπ πξαγκάηεπζε αλαπηχρζεθε γχξσ απφ ηξεηο ζεκαηηθέο, νη νπνίεο 

ζπλδένληαη κε θχξηεο ζέζεηο ησλ παξαπάλσ θηινζφθσλ. Ζ πξψηε ζεκαηηθή αθνξά 

ζηε ζχιιεςε ηεο ηδαληθήο ή ηεο θαζαξήο θσηνγξαθίαο. Ζ δεχηεξε ζεκαηηθή αθνξά 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν δηεμάγεηαη ε ζχγθξηζε ηεο θσηνγξαθίαο κε ηε δσγξαθηθή 

σο πξνο ηελ αλαπαξαζηαηηθή ηνπο δπλαηφηεηα, ελψ ε ηξίηε ζεκαηηθή αθνξά ζηνλ 

δηάθαλν ραξαθηήξα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ.  

ε ζρέζε κε ηελ πξψηε ζεκαηηθή, πξνζπάζεζα λα δείμσ φηη ε έλλνηα ηεο 

ηδαληθήο θσηνγξαθίαο δελ έρεη πξαγκαηηθφ αληίθξηζκα, φρη κφλνλ γηαηί αλαηξείηαη 

απφ ηελ ίδηα ηεο ηζηνξία ηεο θσηνγξαθίαο, αιιά επηπιένλ γηαηί ε θσηνγξαθηθή ιήςε 

δελ είλαη απιψο κηα κεραληθή θαηαγξαθηθή δηαδηθαζία, αιιά απνηειεί πξντφλ 

εκπξφζεηεο επηινγήο θαη έρεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο θαηάδεημεο. Φσηνγξαθίδνπκε 

ζπιινγηδφκελνη ηελ επηζπκεηή εηθφλα θαη ηνχην ζπληζηά ην κφλν θαη ζηέξεν έδαθνο 

ηεο θάζε θσηνγξαθηθήο απφπεηξαο. Ζ θσηνγξαθηθή εηθφλα είλαη ζπλεπψο ην 

απνηέιεζκα ηεο ζπκπινθήο (εκπξφζεηνπ) ππνθεηκέλνπ θαη κεραλήο – ελφο 

ππνθεηκέλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε κεραλή κε ηξφπν πνπ ζα εμππεξεηήζεη 

ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο θαη ζην πιαίζην ησλ πεξηνξηζκψλ πνπ απηή ζέηεη, – θαη φρη 

ην απνηέιεζκα κηαο αλαθιαζηηθήο δηαδηθαζίαο. Οη ζηηγκηαίεο, θαζεκεξηλέο ιήςεηο 

νηθνγελεηαθψλ ζηηγκψλ, γηα παξάδεηγκα, δελ είλαη παξαδείγκαηα «ηδαληθψλ» 

θσηνγξαθηψλ, φπσο πξνβάιινληαη π.ρ. απφ ηνλ Walton, αιιά θσηνγξαθηθέο εθδνρέο 

ηνπ νξαηνχ πνπ θάπνηνο επηιέγεη λα καο δείμεη, δηαρεηξηδφκελνο ηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηνπ κέζνπ. Οη δπλαηφηεηεο παξέκβαζεο ζην θσηνγξαθηθφ απνηέιεζκα 

αλαγλσξίδεηαη απφ απηή ηε ζθνπηά φηη αλήθνπλ εγγελψο ζηηο ηδηφηεηεο ηνπ κέζνπ, 

ψζηε ε νπνηαδήπνηε ππφζεζε άξλεζήο ηνπο λα ζεσξείηαη άζηνρε.  
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Αλαθνξηθά κε ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο είζηζηαη λα δηεμάγεηαη ε ζχγθξηζε 

δσγξαθηθήο – θσηνγξαθίαο σο πξνο ηελ αλαπαξαζηαηηθή ηνπο δπλαηφηεηα, 

επεζήκαλα φηη ππφξξεηα ιεηηνπξγεί ζηηο ππάξρνπζεο αλαιχζεηο έλα επηρείξεκα, 

ζεκειησκέλν ζε κηα ηέηνηα ζχγθξηζε, ην νπνίν δελ είλαη ινγηθά έγθπξν. 

Αλαγλσξίδνληαο, πεξαηηέξσ, φηη κηα ελδερφκελε ζχγθξηζε ησλ δπν κέζσλ είλαη 

ζεκηηή θαη αλαγθαία, ππνζηήξημα φηη νπνηνδήπνηε ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη απφ απηή 

ηε ζχγθξηζε ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππ‟ φςηλ ηνλ δηαθνξεηηθφ ραξαθηήξα ησλ δπν 

κέζσλ, θξίλνληαο ζπλεπψο ηελ αλαπαξαζηαηηθή δπλαηφηεηά ηνπο κε βάζε ηηο 

θαλνληθφηεηεο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην θαζέλα. Δπηρεηξψληαο απηνχ ηνπ είδνπο ηε 

ζχγθξηζε, αλαγλψξηζα φηη ην θάζε κέζν απεηθφληζεο δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη 

αλαπαξαζηαηηθά, φηαλ ιεηηνπξγεί εληφο ελφο πιαηζίνπ ρξήζεο κε ηηο θαλνληθφηεηεο 

ηνπ νπνίνπ νη ρξήζηεο (ηφζν νη δεκηνπξγνί φζν θαη νη απνδέθηεο) είλαη 

εμνηθεησκέλνη. πσο θακία εηθφλα δσγξαθηθήο δελ αλαπαξηζηά απφ κφλε ηεο, έζησ 

ιφγσ ηεο εγγελνχο πνιπζεκίαο ηεο, έηζη θαη θακία θσηνγξαθηθή εηθφλα δελ δχλαηαη 

λ‟ αλαπαξαζηήζεη απφ κφλε ηεο, δίρσο δειαδή ακθφηεξεο λα ηδσζνχλ ζε ζρέζε κε 

εμσηεξηθά (πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλα) πιαίζηα πιεξνθνξίαο. Έλαο αθξηβήο 

ζπιινγηζκφο γηα ηε θσηνγξαθία νθείιεη ινηπφλ λα ππεξβαίλεη ηε θπζηθφηεηα ηνπ 

κέζνπ θαη λ‟ αμηνινγεί θξηηηθά ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απζηεξά κε βάζε 

απηή ηε θπζηθφηεηα. Σν κέζνλ ηεο θσηνγξαθίαο επηηξέπεη ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αλαπαξάζηαζεο, επηηξέπεη δειαδή ηξφπνπο ρξήζεο ηνπ κέζνπ πνπ δχλαληαη λα 

επηθνηλσλήζνπλ πξνζέζεηο αλαθνξάο θαη έθθξαζεο – φπσο θαη ε δσγξαθηθή, - κέζσ 

ησλ θαλνληθνηήησλ πνπ δηέπνπλ ηε ρξήζε ηνπ, εληφο, ηνπιάρηζηνλ, ηνπ ζχγρξνλνπ 

δπηηθνχ πνιηηηζκνχ.  

Ωο πξνο ηελ ππφζεζε ηνπ δηάθαλνπ ραξαθηήξα ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ 

ππνζηήξημα φηη, ελψ αλαγλσξίδεη θάπνηα απηφλνκε αηζζεηηθή δηάζηαζε ζηε 

θσηνγξαθία - πξνεξρφκελε απφ ην «βιέπεηλ δηα κέζνπ» - ελ ηνχηνηο εληζρχεη ηνλ 

ζθεπηηθηζκφ, θαζψο, φζν ην κέζνλ παξακέλεη δηαθαλέο, ην αηζζεηηθφ ελδηαθέξνλ ηεο 

θσηνγξαθίαο αλάγεηαη ηειηθά αλαγθαία ζηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, αλ δερηνχκε φηη ε θσηνγξαθία έρεη ηε δχλακε λα κεηαπνηεί ηα αληηθείκελα 

ηνπ θφζκνπ, δηαλνίγνληαο έλαλ δηθφ ηεο θφζκν, ηφηε δχλαηαη λα έρεη ε ίδηα αηζζεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, αιιά έηζη δελ κπνξεί πιένλ λα ζεσξείηαη δηαθαλήο. Ζ ππφζεζε ηεο 

δηαθάλεηαο παξαβιέπεη ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο θσηνγξαθηθήο ηερλνηξνπίαο, κε κηα 

επξεία έλλνηα – δειαδή ην «πψο» ηνπ θσηνγξαθηθνχ απνηειέζκαηνο, ζε αληίζηημε 

πξνο ην «ηη» - κε ζπλέπεηα λα αγλνεί ηηο ζπλ-δειψζεηο πνπ επηθνηλσλεί ε εηθφλα, 
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κέζσ ησλ εδξαησκέλσλ ηξφπσλ ρξήζεο ηεο, ζηηο νπνίεο θαη ζηεξίδεηαη ην αηζζεηηθφ 

ηεο ελδηαθέξνλ. Ζ θσηνγξαθία δελ είλαη δηάθαλνο κάξηπξαο ηνπ θφζκνπ αιιά κηα 

θαηαζθεπαζκέλε νξαηφηεηα πνπ ηείλεη πξνο κηαλ άιιε, αφξαηε, πξαγκαηηθφηεηα, κε 

ηηο δηθέο ηεο θαληαζηαθέο, εθθξαζηηθέο θαη αηζζεηηθέο δηαζηάζεηο.  

Δλ θαηαθιείδη, ινηπφλ, πξνζπάζεζα λα θάλσ ζαθέο φηη ε αηηηαθή δηάζηαζε 

ηεο θσηνγξαθηθήο πξάμεο κπνξεί λα ζπκβηβαζηεί θαη ζπκβηβάδεηαη κε ηελ 

πξνζεηηθφηεηα, θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπκπινθήο είλαη ε ίδηα ε θσηνγξαθία. 

Σα αληαλαθιψκελα αληηθείκελα πνπ βιέπνπκε ζε κηα θσηνγξαθηθή επηθάλεηα είλαη 

εκπξφζεηεο θαηαζθεπέο κε πνιιαπιέο λνεκαηηθέο θαη εθθξαζηηθέο δηαζηάζεηο θαη φρη 

αληηθεηκεληθά (ή νπδέηεξα) ίρλε ησλ πξαγκάησλ θφζκνπ. Δπηθνηλσλνχλ πξνζέζεηο 

αλαθνξάο θαη έθθξαζεο θαη ζπλδένληαη άξξεθηα κε ην πεδίν ηεο κλήκεο, ηνπ 

ζπλεηξκνχ θαη ηεο πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλεο αληίιεςεο ηνπ θφζκνπ θαη ησλ 

ζπκβφισλ ηνπ. Ζ ππφζεζε φηη βιέπνληαο κηα θσηνγξαθία εηζάγεηαη θαλείο 

απηφκαηα, θπζηθά θαη αλαπφηξεπηα ζε έλα θαζεζηψο αλαγλψξηζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ 

«θφζκνπ» δελ επζηαζεί, δηφηη θάζε θσηνγξαθία εηεξνθαζνξίδεηαη θαη 

λνεκαηνδνηείηαη ζχκθσλα κε απηφ ηνλ εηεξνθαζνξηζκφ. Σφζν ε ιήςε φζν θαη ε 

αλάγλσζε κηαο θσηνγξαθίαο ππνθηλείηαη απφ φ, ηη ηελ εηεξνθαζνξίδεη (ζπλεηξκνί, 

κλήκεο θαη ηζρχνπζεο πνιηηηζκηθέο ζπκβάζεηο), γεγνλφο πνπ θάλεη ηε θσηνγξαθία 

ιεηηνπξγηθή σο κέζνλ επηθνηλσλίαο θαη απφιπηα εληαγκέλε ζην πνιηηηζκηθφ πιαίζην 

αλαθνξάο ηεο. Έηζη ν κεραληθφο – αλαθιαζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο θσηνγξαθηθήο 

πξάμεο δελ θξίλεηαη ηθαλφο λα απνθιείζεη δηαζηάζεηο ιεηηνπξγίαο ηέηνηεο πνπ ηείλνπλ 

πξνο ηνλ δεκηνπξγφ ηεο. Ζ αηηηαθή δηάζηαζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ κέζνπ είλαη 

ζπκβαηή κε ηελ πξνζεηηθφηεηα: αηηηφηεηα – πξνζεηηθφηεηα δελ ζπληζηνχλ έλα δίπνιν 

αιιειναπνθιεηφκελσλ δηαζηάζεσλ, απελαληίαο απνηεινχλ ην ζχλζεην ηεο 

θσηνγξαθηθήο πξάμεο θαη ηνπο άμνλεο ζπλαξκνιφγεζεο ηεο θάζε θσηνγξαθίαο.   

Τπ‟ απηή ηε ζθνπηά, ε άπνςε πεξί αληηθεηκεληθφηεηαο ηεο θσηνγξαθηθήο 

εηθφλαο θαη ε επηρεηξνχκελε ηαχηηζε ηνπ θσηνγξαθηθνχ ζέκαηνο κε ηα πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ είλαη εζθαικέλε, δηφηη νη θσηνγξαθηθέο εηθφλεο 

ππνδειψλνπλ λνήκαηα, ηα νπνία ππεξβαίλνπλ έλαλ νπδέηεξν θφζκν «εθεί έμσ». Οη 

θσηνγξαθίεο είλαη εκπξφζεηα θαηαζθεπαζκέλεο εηθφλεο θαη φρη «παξάζπξα» ή 

«αληίγξαθα» ηνπ θφζκνπ, δειαδή είλαη αλαπφθεπθηα δηακεζνιαβεκέλεο απφ ηε 

ζθέςε θαη ηελ νπηηθή ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο. Γηα ηνλ θνηλφ λνπ, ελδερνκέλσο, κηα 

θσηνγξαθία δελ ρξήδεη εξκελείαο, δηφηη απιά είλαη ζχκπησκα ηνπ θφζκνπ. Απηή ε 

πιάλε ηεο νκνηφηεηαο θαη ε πίζηε ζηνλ αλαπφδξαζην θσηνγξαθηθφ ξεαιηζκφ 
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εκπνδίδεη ζπρλά ηνπο απνδέθηεο απφ ην λα ζηαζνχλ εξκελεπηηθά θαη θξηηηθά απέλαληη 

ζηε θσηνγξαθηθή εηθφλα, φπσο ζα έπξεπε πάληα λα ζηεθφκαζηε σο επζπλείδεηνη θαη 

ππεχζπλνη ζεαηέο. Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη ε ίδηα ε πξνθάλεηα ηεο 

θσηνγξαθίαο ιεηηνπξγεί σο εκπφδην ή θξάγκα σο πξνο ηελ αλαγλψξηζε ηνπ 

ιαλζάλνληνο λνήκαηνο ή ηεο ζθνπηκφηεηάο ηεο. Ζ πξνθάλεηά ηεο πξνθχπηεη απφ ηελ  

επθνιία κε ηελ νπνία έλα νξηζκέλν αληηθείκελν κεηαδίδεηαη κέζσ ηεο θσηνγξαθηθήο 

νδνχ, αιιά απηή ε επθνιία επζχλεηαη θαη γηα ηελ αδπλακία καο, ζπρλά, λα ζθεθηνχκε 

ηη αθξηβψο θξχβεηαη πίζσ απφ ηε θσηνγξαθία (ή ηη θαηεπζπλφκελε πιεξνθνξία 

ζθφπηκα καο κεηαδίδεη δίρσο λα ην ζπλεηδεηνπνηνχκε). Ο αφξαηνο θφζκνο ηεο 

θσηνγξαθίαο είλαη πνιχ πην πινχζηνο απφ ηνλ νξαηφ, γη‟ απηφ θαη φζν ιηγφηεξν 

θιχαξε είλαη κηα θσηνγξαθία ηφζν πην εκθαλήο είλαη ελδερνκέλσο ε αθεγεκαηηθή 

ηεο δχλακε.  

Δπειπηζηψ κέζα απφ ηε ζεσξεηηθή κνπ πξαγκάηεπζε ηεο θσηνγξαθίαο λα 

έθαλα ζαθέο απηφ πνπ αληηιακβάλνκαη θαη σο θσηνγξάθνο, φηη δειαδή κηα  

θσηνγξαθία είλαη ε εηθφλα κηαο νξηζκέλεο νπηηθήο ζηνλ θφζκν πνπ ρξήδεη εξκελείαο 

θαη παξάγεηαη ηθαλνπνηψληαο θάπνηα αλάγθε. Κακία θσηνγξαθία δελ είλαη απφξξνηα 

κηαο απηνκαηνπνηεκέλεο θαηαγξαθήο, θαζψο ζπληζηά κηα πξάμε παξεκβνιήο, 

αμηνιφγεζεο θαη ππνγξάκκηζεο ηνπ αμηνζεκείσηνπ. Κάζε θσηνγξαθία είλαη κηα 

αμίσζε γηα κηα κεηάβαζε ζε κηα άιιε, πην εζσηεξηθή, πξαγκαηηθφηεηα, ηφζν 

ππαξθηή φζν θαη ε  ππνθεηκεληθά θνξηηζκέλε αληίιεςε ηνπ θφζκνπ πνπ ηελ παξάγεη. 
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