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THE ART OF SEEING
Το Γυμνό στη Φωτογραφία
του Γεράσιμου Λούντζη

Από την αρχαιότητα, το ‘γυμνό’ στην τέχνη της φωτογραφίας αποτελούσε μια διακριτή
κατηγορία καλλιτεχνικής έκφρασης. Οι πρώτες εκδοχές τέχνης που απεικόνιζαν ένα γυμνό
ανθρώπινο σώμα είχαν ως θέμα την αναπαράσταση ηρώων, θεών, μυθικών χαρακτήρων
και γενικότερα μορφών που είχαν την πρόθεση να υπερβούν την κοινή ανθρώπινη
διάσταση. Προέβαλαν κυρίως μια ιδανική μορφή του ανθρώπινου σώματος. Προκειμένου
να το επιτύχουν αυτό, οι καλλιτέχνες προσπαθούσαν να δημιουργήσουν μια απόσταση
μεταξύ του βλέμματος του θεατή και του γυμνού ανθρώπινου σώματος. Το πραγματικό
θέμα δεν ήταν η αποκάλυψη ή συνειδητότητα της γύμνιας , αλλά η μεταμόρφωση της σε
μια συμβολική, ευγενέστερη εξιδανικευμένη μορφή. Η ομορφιά, η δύναμη, η αθανασία, η
εξουσία, ανθρώπινες ποιότητες και συναισθήματα αποτέλεσαν τα κεντρικά στοιχεία των
προθέσεων του γυμνού στις τέχνες. Το γυμνό στην ουσία, αντί να λειτουργεί ως μια πράξη
ξεγυμνώματος λειτουργούσε ως ένα είδος συμβολικής φορεσιάς. Ο Kenneth Clark ήταν ο
πρώτος που συζήτησε αναλυτικά και όρισε τη διαφορά μεταξύ του ‘ξεγυμνωμένου’ και
του ‘γυμνού’:

«…Το να είμαστε ‘ξεγυμνωμένοι’ [naked] σημαίνει να στερούμαστε τα ρούχα μας
και η λέξη υποδηλώνει κάποιο αίσθημα ντροπής που οι περισσότεροι νοιώθουμε σε
μια τέτοια συνθήκη. Από την άλλη πλευρά, η λέξη ‘γυμνός’ [nude], στην
εκπαιδευτική της χρήση, δεν μεταφέρει κάποιον άβολο υπαινιγμό. Η αόριστη
εικόνα που προβάλλει στο μυαλό μας δεν είναι αυτή ενός κουλουριασμένου και
ανυπεράσπιστου σώματος, αλλά ενός ισορροπημένου, ισχυρού και σίγουρου
σώματος: ενός σώματος μεταμορφωμένου…»
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Στους μοντέρνους καιρούς βέβαια, η γραμμή μεταξύ του ‘γυμνού’ και του ‘ξεγυμνωμένου’
έχει καταστεί επανειλημμένα και εκ προθέσεως θολή, καθώς οι καλλιτέχνες επιχείρησαν
να αποκλίνουν από την φιλοσοφία των κλασσικών γυμνών της αρχαιότητας. Όπως
σημειώνει ο George P. Landow, οι σύγχρονοι καλλιτέχνες έχουν επιλέξει «…να φέρουν τον
θεατή αντιμέτωπο με όλη την σεξουαλικότητα, τη δυσφορία και τη νευρικότητα που ένα
σώμα χωρίς ρούχα μπορεί να εκφράσει, εξαλείφοντας ίσως έτσι την διάκριση μεταξύ
‘ξεγυμνωμένου’ και ‘γυμνού’…» και να αναδείξουν παράλληλα κοινωνικά ζητήματα φυλής,
εθνικότητας, σεξουαλικότητας, αναπηρίας και φύλου.
Στην περίπτωση της φωτογραφίας το γυμνό έχει αποτελέσει αντικείμενό της από τα
πρώτα χρόνια της ανακάλυψής της. Ωστόσο, εξαιτίας του εγγενή ρεαλισμού της, το γυμνό
παραμένει ένα αμφιλεγόμενο θέμα, ακόμα και σήμερα, καθώς είναι πολύ δύσκολο να
ξεπεράσει ο θεατής ότι το αντικείμενο/μοντέλο είναι στην πραγματικότητα ένας αληθινός
άνδρας ή γυναίκα που στέκεται χωρίς ρούχα μπροστά από μια κάμερα. Επιπρόσθετα,
πολλοί σύγχρονοι φωτογράφοι αντλούν τα θέματά τους και την έμπνευσή τους ακριβώς
από εκεί όπου οι κοινωνικές νόρμες και η ηθική αμφισβητούνται και ανατρέπονται – και
αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που καθιστά ακόμα δυσκολότερο το να οριοθετήσουμε
το σημείο στο οποίο η φωτογραφική τέχνη τελειώνει και ξεκινά η πορνογραφία.
Έχοντας το παραπάνω γενικό πλαίσιο στο μυαλό μας, σχετικά με τον τρόπο που το γυμνό
στην τέχνη μπορεί να ερμηνευτεί, θα δείξουμε παρακάτω φωτογραφίες γυμνού από
ορισμένους φωτογράφους που έχουν καθιερωθεί στην καλλιτεχνική φωτογραφία.

Ariadne, Oscar Gustav Rejlander, 1857. The Metropolitan Museum of Art
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Σε αυτή τη φωτογραφία μπορεί να υποστηρίξει κάποιος ότι το γυναικείο σώμα
παρουσιάζεται ως αντικείμενο του πάθους. Υπάρχει μια ξεκάθαρη εστίαση στις γραμμές,
στο σχήμα και στη υφή, ενώ η ταυτότητα του μοντέλου αποκρύπτεται και το γυναικείο
σώμα αντικειμενοποιείται σε μια διακριτική σεξουαλικότητα και επιθυμία. Ο κριτικός
τέχνης Critic A. H. Wall υπερασπιζόμενος την ευπρέπεια της δουλειάς του Reijlander πάνω
στο γυμνό, δήλωσε: «…ραφιναρισμένη και εξευγενισμένη μέσα από την τέχνη, η
πραγματική ομορφιά, με σάρκα και οστά, δεν μιλά για τίποτα άλλο παρά για το ίδιο το
εγγενές της κάλλος…». Για τη ίδια φωτογραφική δουλειά ωστόσο, ο Thomas Sutton,
εκδότης του τότε περιοδικού ‘Photographic News’, έγραψε ότι: «…δεν υπάρχει τίποτα το
ευπρεπές στο να επιτρέπεις στο κοινό να βλέπει φωτογραφίες γυμνών πορνών, με την
ειλικρίνεια σάρκας και οστών και την μηδαμινότητα της λεπτομέρειας…» (!).

Portrait of Georgia Engelhard, Alfred Stieglitz, 1922.
© 2016 Estate of Alfred Stieglitz / Artists Rights Society (ARS)

Εδώ βλέπουμε μια αλληγορική φωτογραφία της ανιψιάς τους Alfred Sieglitz, Georgia
Engelhard, που κρατά μια χούφτα μήλα μέσα στην γυμνή αγκαλιά της. Ο Stieglitz τράβηξε
αρκετά πορτραίτα του λευκού και αψεγάδιαστου εφηβικού κορμιού της ανιψιάς του,
υποδηλώνοντας «ένα λυρικό εγκώμιο στη νεανική σάρκα».
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Neil, Edward Weston, 1923. © 2016 Artists Rights Society (ARS)

«…Επιτυχημένος φωτογράφος του Πικτοριαλιστικού κινήματος του 1910, ο Weston
κατάφερε να γίνει πρωταρχικός εκπρόσωπος της ‘ειλικρινούς’ [straight] φωτογραφίας του
1920… …Εδώ ο Weston αποτυπώνει τον μικρό του γιο Neil, σε μια πόζα που φέρει την
νεανική χάρη και την ισορροπία ενός γλυπτού ταυτόχρονα. Αν οι ποιητικοί υπαινιγμοί και
η προσέγγιση τύπου ζωγραφικού πίνακα θυμίζουν την πρότερη δουλειά του Weston, αυτή
η δραματική σύνθεση τοποθετείται μέσα στο πιο πρόσφατο έργο του…»
(www.metmuseum.org)
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Triangles, Imogen Cunningham, 1928. © The Imogen Cunningham Trust

«…Οι μοναδικές μελέτες φυσικών μορφών και φιγούρων του Imogen Cunningham
αποτέλεσαν μια σημαντική προσφορά στην αισθητική του μοντερνισμού… Αυτή η
ευαίσθητη απόδοση του γυναικείου σώματος είναι μια περίπλοκη διασταύρωση γωνιών,
το αποτέλεσμα μιας προσεκτικής τοποθέτησης του μοντέλου, της κάμερας και του
φωτισμού…»
( www.getty.edu)

Male Nude, George Platt Lynes, 1930s.
© Estate of George Platt Lynes, Courtesy of Metropolitan Museum of Art.
www.inframe.gr
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«…Παρόλο που ο George Platt Lynes έγινε γνωστός για τα διάσημα πορτραίτα
πολιτισμικών συμβόλων όπως η Diana Vreeland και ο Salvador Dalí, τα ανδρικά γυμνά του
Αμερικάνου φωτογράφου – στην πλειοψηφία τους κρυμμένα κατά τη διάρκεια της ζωής
του – ήταν έντονα προκλητικά και μπροστά από την εποχή τους. Η συγκεκριμένη
φωτογραφία είναι λιγότερο ερωτική από τα άλλα του γυμνά, πολλά εκ των οποίων
αποτελούν μια σουρεαλιστική οπτική ανάγνωση της ελληνικής μυθολογίας. Εδώ,
βλέπουμε μια μνεία στον κλασικισμό καθώς το μοντέλο συστρέφει το κορμί του όπως ένας
δισκοβόλος…»
(www.thedailybeast.com)

Nude on Sand, Edward Weston, 1936. © 2016 Artists Rights Society (ARS)

«…Η Charis Wilson, το μοντέλο για μια σειρά από πόζες στην άμμο, παραδέχτηκε ότι: ‘Δεν
μπορούσα να ξεπεράσω την έκπληξή μου για το πόσο αληθινές ήταν. Τότε άρχισα να
βλέπω τα ρυθμικά μοτίβα, τις έντονα γλυπτικές φόρμες, τις ήπιες διαμορφώσεις του
τόνου, από τα οποία αυτές οι μικρές τέλειες εικόνες συντέθηκαν. Και άρχισα να εκτιμώ την
αυθεντικότητα της οπτικής γωνίας που είχε επιλέξει αυτές τις μεταβατικές στιγμές και τις
επιτάχυνε ενάντια στη ροή του χρόνου’…»
(www.metmuseum.org)
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Navigation without Numbers, Wynn Bullock, 1957. Museum Of Contemporary Photography (MoCP)

«…Τον Bullock τον ενδιέφεραν περισσότερο οι μυστηριώδεις και μυστικιστικές πτυχές της
ύπαρξης. Οι φωτογραφίες του προκαλούν τον θεατή να συσχετιστεί απευθείας με τη φύση
και να εξερευνήσει τη σημασία τους φωτός και της σκιάς. Αντιπαραβάλλοντας την
ημιδιαφανή απαλότητα του ανθρώπινου δέρματος και τον σκληρότερο, φυσικό κόκκο του
τοίχου και του φόντου, το Navigation Without Numbers (1957) του Bullock, προχωρά
βαθύτερα από τις επιφανειακές υφές. Ο συνδυασμός της κουλουριασμένης γυναίκας και
του ξαπλωμένου μωρού υποδηλώνει τις συνέπειες του περάσματος του χρόνου, καθώς οι
μεταβάσεις μεταξύ σκοτεινών και φωτεινών περιοχών και έντονων φιγούρων στο
προσκήνιο υπογραμμίζουν την αντίθεση μεταξύ της αθωότητας και της ηλικίας…»
(www.mocp.org)
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Figure, Frederick Sommer, 1965.
© Frederick and Francis Sommer Foundation

Ο Frederick Sommer αφού πειραματίστηκε με εσκεμμένα θολές φωτογραφίες αγαλμάτων,
άρχισε να χρησιμοποιεί την ίδια τεχνική με αληθινά μοντέλα επιχειρώντας να κάνει τα
ζωντανά κορμιά να μοιάζουν με σμιλευμένη πέτρα.

Untitled Torso, Chuck Close and Jerry Spagnoli, 2001. © Chuck Close
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«…Ο Chuck Close δημιούργησε μια σειρά πορτραίτων και μορφών σε συνεργασία με τον
ειδικό τη δαγκεροτυπίας Jerry Spagnoly… Ο Close, κυρίως γνωστός για τις παραλλαγές του
πάνω στο ανθρώπινο πρόσωπο, εδώ πειραματίστηκε με το δέρμα ως καθαρή μορφή.
Επιλέγοντας μια γυναίκα με μικρό στήθος ως μοντέλο, ο Close θόλωσε τα όρια μεταξύ
γυναίκας και άνδρα…»
(www.getty.edu)

Mala Noche, Antoine D'Agata, 1991-1997. © Magnum photos

Ολοκληρώνουμε αυτό το άρθρο με μια φωτογραφία του Antoine D’ Agata, ενός
εξαιρετικού σύγχρονου φωτογράφου, του οποίου η δουλειά κείτεται κάπου μεταξύ
φαντασίας και πραγματικότητας, ενσαρκώνοντας μια εσωτερική προοπτική ενός
απατηλού κόσμου αναμεμειγμένου με αγωνία και έκσταση.

«Οι φωτογράφοι πρέπει να αποδεχτούν ότι απλώς μεταφέρουν θραύσματα

της απατηλής πραγματικότητας και συσχετίζουν την δική τους προσωπική
εμπειρία του κόσμου. Σε αυτή τη διαδικασία φαντασιοποιώντας μια άφταστη
αλήθεια, εναπόκειται σε αυτούς να επιβάλλουν τις αμφιβολίες τους για
οποιαδήποτε φωτογραφική αλήθεια ή να αποδεχτούν ότι είναι ανίσχυρα
πιόνια μέσα στο μιντιακό παιχνίδι.»
(Antoine D’ Agata)
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