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Ο Elliott Erwitt γεννήθηκε στις 26 Ιουλίου του έτους 1928 στο Παρίσι. Στην ηλικία των 10
ετών μετανάστευσε με την οικογένεια του στην Αμερική, όπου και πραγματοποίησε τις
σπουδές του στην τέχνη της φωτογραφίας. Στη διάρκεια της καρίερας του, γνώρισε αλλά
και επηρεάστηκε από σημαντικούς φωτογράφους, όπως ο Edward Steichen και ο Robert
Capa, ενώ σε συνέντευξη του παραδέχτηκε ότι αποτελεί φανατικό θαυμαστή του
Bresson. Αυτή την φορά, ωστόσο, δεν θα αναφερθώ σε ‘’φωτογραφικές ομοιότητες’’
μεταξύ διαφόρων φωτογράφων, άλλα θα προσπαθήσω να εκφράσω τι είναι αυτό που
κάνει το φωτογραφικό έργο του Elliott Erwitt τόσο ξεχωριστό, σε μία εποχή όπου το έργο
του θα μπορούσε ενδεχομένως να μείνει στην σκιά πολλών ΄΄θρύλων’’ της φωτογραφίας.
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Στη φωτογραφική του καριέρα έχει, μεταξύ άλλων, απαθανατίσει (και) διάσημες
προσωπικότητες της ανθρώπινης ιστορίας, Ανάμεσα σε αυτούς, oι Fidel Castro και Che
Guevara στην Κούβα, η Marilyn Monroe, o Richard Nixon και ο Αrnold Schwarzenegger.

Παραδόξως, όμως, στο έργο του Erwitt φαίνεται πως πρωταγωνιστικό ρόλο δεν έχουν
αυτοί. Κάπου εδώ συναντάμε κι ένα στοιχείο της μοναδικότητας του, διότι, ενώ ο Erwitt,
είχε τη δυνατότητα αλλά και το προνόμιο να γίνει φωτογραφικά διάσημος από τη θέση
ενός θεατή, απαθανατίζοντας διασημότητες και μόνο, ο ίδιος επέλεξε για αντικείμενο της
φωτογραφικής του πορείας κάποιους πιο ...ιδιαίτερους πρωταγωνιστές.
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Κάθε φωτογράφος μπορεί να εκφράσει τα δικά του συναισθήματα μέσα από τη
φωτογραφία. Άλλοι επιλέγουν τη φωτογραφική λήθη, ζώντας μέσα στον παράλληλο
κόσμο της φωτογραφίας, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν την φωτογραφία σαν κάδρο, με
αρχιτεκτονική, αισθητική και κανόνες. Έχουμε συναντήσει ακόμα και φωτογράφους που
προσπαθούν να παγιδεύσουν το βλέμμα μας μέσω του έργου τους, χρησιμοποιώντας το
περιεχόμενο αυτού σαν δόλωμα για την περιέργεια μας. Ο Erwitt έχει ένα πολύ βασικό
χαρακτηριστικό που τον διακρίνει από άλλους φωτογράφους και αυτό δεν είναι άλλο
από το χιούμορ. Και στο σημείο αυτό, η φωτογραφική του ιδιοφυία συναντά τους
‘’μικρούς μας φίλους’’ να δίνουν πνοή στο έργο του.
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‘’Οι φωτογραφίες σκύλων δουλεύουν σε δύο επίπεδα. Οι σκύλοι είναι απλά αστείοι όταν
τους πιάσεις σε συγκεκριμένες καταστάσεις, οπότε σε μερικούς ανθρώπους αρέσουν οι
φωτογραφίες μου επειδή απλά τους αρέσουν οι σκύλοι. Όμως, οι σκύλοι κατέχουν
ανθρώπινες ποιότητες, και πιστεύω ότι οι εικόνες μου έχουν μια ανθρωποκεντρική
έφεση. Στην ουσία δεν έχουν να κάνουν σε τίποτα με σκύλους… Δηλαδή, ελπίζω ότι
αφορούν την ανθρώπινη κατάσταση. Αλλά οι άνθρωποι μπορούν να τις προσλάβουν
όπως τους αρέσει..’’

Ωστόσο πρέπει να φανταστούμε τον Eliot ως έναν φωτογράφο που δεν επιλέγει
μονομερώς το φωτογραφικό του περιεχόμενο, αφού στην πλειονότητα των περιπτώσεων
κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει.
‘’Δεν ξεκινώ με κάποιο συγκεκριμένο ενδιαφέρον, απλώς αντιδρώ σε ό,τι βλέπω. Δεν
γνωρίζω ότι ξεκινώ να πάω να τραβήξω φωτογραφίες σκύλων. Έχω πολλές φωτογραφίες
ανθρώπων και ορισμένες από γάτες. Αλλά οι σκύλοι φαίνεται να είναι πιο
συμπαθητικοί.’’
Από την άλλη, δεν είναι λίγες οι φορές που, αν οι μικροί τετράποδοι φίλοι του δεν
είναι ‘’μάρτυρες’’ ενός φωτογραφικού (του) γενονότος, ο ίδιος δεν θα διστάσει να βρει
κάποιο άλλο τρόπο να εκφράσει το φωτογραφικό του χιούμορ.
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‘’Λοιπόν, δεν είμαι ένας σοβαρός φωτογράφος όπως οι περισσότεροι συνάδελφοι. Αυτό
που θέλω να πω είναι ότι μιλάω σοβαρά όταν λέω ότι δεν είμαι σοβαρός.’’

Μυστικό της φωτογραφικής επιτυχίας του Erwitt δεν είναι μόνο η αίσθηση του
χιούμορ που μπορεί να ενσωματώσει σε μία φωτογραφία. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, πως
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είναι εξαιρετικά δύσκολο να εκφράσουμε μια ιδέα με τον τρόπο που φανταζόμαστε,
πολλώ δε μάλλον όταν αυτή φιλτράρεται από τον φωτογραφικό μας φακό. Ο Erwitt μας
παρηγορεί:
‘’Η τύχη είναι πάντα σημαντική και φυσικά εξαρτάται από το τι είναι αυτό που κάνεις. Αν
είσαι ένας φωτογράφος πολέμου, η τύχη είναι πραγματικά πολύ σημαντική γιατί μπορεί
να σκοτωθείς. Όταν είσαι φωτογράφος σε στούντιο, τότε φυσικά πρόκειται για ένα
διαφορετικό είδος τύχης. Αυτά τα ερωτήματα είναι κάπως υποκειμενικά.’’
Πάντως, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε στην ιδέα ότι όλα είναι τυχαία. Ένας
φωτογράφος θα πρέπει συνεχώς να κυνηγά μία καλύτερη στιγμή.
‘’Η πιο ενδιαφέρουσα [στιγμή] είναι η επόμενη, ελπίζω. Η οποία θα λάβει χώρα στη κοτία
τους μήνες του Ιουνίου και του Αυγούστου. Το ξέρω ότι θα είναι η καλύτερη, παρόλο που
δεν την έχω κάνει ακόμα… Έχω λίγες εικόνες που μου αρέσουν, αλλά ελπίζω ότι δεν έχω
ακόμα τραβήξει τις αγαπημένες μου φωτογραφίες.’’
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Και φυσικά όταν μία φωτογραφία δεν είναι αρκετή να μεταφέρει τη σύλληψη του Erwitt,
αυτό που κάνει δεν είναι άλλο παρά περισσότερες -χρονικά συνδεδεμένες- λήψεις,
ώστε η καθεμία να φαίνεται ως εξέλιξη της προγενέστερης, συνθέτοντας έτσι ένα
φωτογραφικό παζλ, το οποίο αποδίδει με πληρότητα την εκάστοτε εικόνα που ο ίδιος
είχε μπροστά του. Στο τέχνασμα αυτό, αποδίδει τον όρο ‘’photo sequences’’ :
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Μπορεί, γενικότερα, να λεχθεί πως για τον Erwitt, η τέχνη της φωτογραφίας έχει τους
κανόνες που εσύ ορίζεις. Ιδιαίτερη δε σημασία έχει το κατά πόσο πετυχαίνεις να
εκφράσεις αυτό που θες και όχι το κατά πόσο ακολουθείς τις ‘’φωτογραφικές νόρμες’’.
Σε συνέντευξη του είπε:
Δημοσιογράφος: ‘’Θυμάσαι κάποιο σημείο που το προσωπικό σου στυλ εξελίχθηκε
αρκετά ώστε να σταματήσεις να προσπαθείς μιμείσαι τους φωτογραφικούς σου ήρωες;’’
Erwitt: ‘’Δεν έχω συνείδηση ενός προσωπικού στυλ. Απλά μου αρέσει να βγάζω
φωτογραφίες. Οι ήρωες μου είναι κυρίως ζωγράφοι. Αλλά εγώ δεν ζωγραφίζω.’’
Δημοσιογράφος: ‘’Εκτός από το γεγονός ότι έχεις το δικός σου προσωπικό στυλ, υπάρχει
εντούτοις στη φωτογραφία σου μια σημαντική αίσθηση της Αμερικής στα μέσα του
εικοστού αιώνα, ακόμα και αν το θέμα σου βρίσκεται αλλού. Ταιριάζει με αυτό των
Robert Frank, Bruce Davidson, Lee Friedlander και άλλων, ακόμα και του Harry Callahan –
ένοιωσες ποτέ τον εαυτό σου ευθυγραμμισμένο με το στυλ των σύγχρονων
φωτογράφων;”
Erwitt:’’Η συμφωνία στο στυλ είναι ή ελάχιστη ανησυχία μου. Από τους ανθρώπους που
ανέφερες, μου αρέσει πολύ ένα μέρος της δουλειά τους, ενώ κάποιο άλλο όχι. Η φόρμα
και το περιεχόμενο είναι αυτό που μετράει για μένα."
Δεν είναι λίγες οι φορές, που μέσα από το έργο του, ο Erwitt αποκαλύπτει και
προσωπικές του ευαισθησίες, γεγονός που καθιστά φανερό ότι φωτογραφίζοντας
εξωτερικεύει κάθε πτυχή της προσωπικότητας του.
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‘’Για μένα φωτογραφία είναι η τέχνη της παρατήρησης. Πρόκειται για την εξεύρεση
κάποιου ενδιαφέροντος σε ένα συνηθισμένο μέρος… Ανακάλυψα ότι λίγο έχει να κάνει
με τα πράγματα που βλέπεις και τα πάντα με τον τρόπο που τα βλέπεις.’’

Σε βάθος 70 ετών ο Erwitt δεν παύει να φωτογραφίζει, δημιουργώντας, κατά
συνέπεια, ένα φωτογραφικό έργο, που ανάμεσα στα άλλα αποτυπώνει τον ιδιόμορφο και
σαρκαστικό χαρακτήρα του. Για τον Erwitt, η τέχνη της φωτογραφίας έχει να κάνει με την
ικανότητα να αναιρείς κανόνες και όχι με το να τους ακολουθείς πιστά. Ποτέ δεν ένιωσε
‘’επαγγελματίας’’ φωτογράφος∙ αυτό που ήθελε ήταν απλά να φωτογραφίζει πράγματα ή
(και) στιγμές που τον έκαναν να αισθάνεται ευτυχισμένος. Και αν ένας νέος φωτογράφος
θελήσει να συμβουλευτεί τον Erwitt για το πως θα γίνει καλύτερος, τότε αυτός θα δώσει
μάλλον την σοφότερη απάντηση:

‘’Να σιγουρευτείς ότι έβγαλες το καπάκι του φακού πριν φωτογραφίσεις.’’
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