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Richard Mosse: Beasts of All Colours 
ηεο Οξζαιίαο-Ειέλεο Καζζαβέηε 

 

 

 

«Τν έλζηηθηό καο γηα ην ρξώκα γίλεηαη αθξηβέζηεξν, αθόκα θη όηαλ έρνπκε κάζεη λα 

βιέπνπκε ηε κεγαινπξέπεηα ζε κάδεο από ρξώκα θαη ζθηά, ή λα εθηηκνύκε ηελ 

απόδνζε ή ηελ ππόδεημε ηεο κνξθήο από γξακκέο. Φαληάδνκαη όηη ην κπαιό καο 

ελδηαθέξεηαη γηα ηε κνξθή, αιιά ε θύζε καο ελζνπζηάδεηαη κε ην ρξώκα*» έγξαθε 

ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηώλα ν βξεηαλόο δσγξάθνο Rex Vicat Cole θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

επόκελνπ ν ηξιαλδόο θηιόινγνο πνπ έγηλε θσηνγξάθνο Richard Mosse θαηαγξάθεη 

απηόλ ηνλ ελζνπζηαζκό ππό λένπο όξνπο. Φξεζηκνπνηώληαο ην θηικ Aerochrome 

ηεο εηαηξίαο Kodak, έλα ππέξπζξν θαη πιένλ θαηεξγεκέλν θηικ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε σο επί ην πιείζηνλ ζε ελαέξηεο παξαθνινπζήζεηο, ν Mosse 

αληηζηξέθεη ηα θπζηθά, νξαηά ρξώκαηα γηα λα ηα κεηαηξέςεη ζε κία έληνλε γηνξηή 

ησλ ζεξκώλ εθδνρώλ ηνπο. Η ηθαλόηεηα ηνπ Aerochrome λα κεηαηξέπεη ην πξάζηλν 

ρξώκα ηεο ρισξνθύιιεο, όπσο ην γλσξίδνπκε ζηε θύζε, ζε θνύμηα πνπ θόβεη 

θπξηνιεθηηθά ηελ αλάζα, θαζηζηά ηα θσηνγξαθηθά ππνθείκελα ζε ηκήκαηα θαζαξά 
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αλνξζνινγηθώλ ζπλζέζεσλ, ζηηο νπνίεο ηειηθά ην κόλν θπζηνινγηθό ζηνηρείν είλαη ν 

αλζξώπηλνο παξάγνληαο. 

 

 

 

Ωζηόζν, ν Mosse δελ ελδηαθέξεηαη κόλν λα ζπλζέζεη κε όξνπο ρξσκαηηθήο 

δηακαξηπξίαο κία εμσηηθή αλαπαξάζηαζε. Τν βαζηθό ζέκα ηνπ είλαη ν εκθύιηνο 

πόιεκνο ζηε Λατθή Δεκνθξαηία ηνπ Κνλγθό, νη πξσηαγσληζηέο ηνπ ζην θπζηθό 

πεξηβάιινλ ηνπο θαη ε σκόηεηα κε ηελ νπνία ην αγθαιηάδνπλ. Δηαηεξώληαο κία 

επαίζζεηε ηζνξξνπία αλάκεζα ζην θσηνξεπνξηάδ θαη ηελ θαιιηηερληθή θσηνγξαθία 

κε εζλνγξαθηθό ελδηαθέξνλ, ν θσηνγξάθνο εμαθαλίδεη ηηο αλζξώπηλεο δηαζηάζεηο 

από ηα ππνθείκελά ηνπ θη εμαλζξσπίδεη κάιινλ ηελ ίδηα ηε θύζε, ε νπνία κέζα από 

ηηο έληνλεο ξνδ, θόθθηλεο θαη θνύμηα απνρξώζεηο πξνεηνηκάδεη ηειεηνπξγηθά θάζε 

κειινληηθή αηκαηεξή ζύξξαμε, έλαλ ηξαπκαηηζκό ή θαη ηνλ ίδην ηνλ ζάλαην – όπσο, 

ηνπιάρηζηνλ, απνηππώζεθε θαη ζην δξακαηηθό πνιεκηθό θηικ Beasts of No Nation 

(Cary Joji Fukunaga, 2015), όπνπ νπζηαζηηθά ν ζθελνζέηεο ρξεζηκνπνίεζε ρσξίο 

άδεηα ηνλ ζπιινγηζκό θαη ηελ ηερληθή ηνπ θσηνγξάθνπ. Η θσηνγξαθηθή αθήγεζε 

γηα ηνλ πόιεκν αιιάδεη, ε παξσρεκέλε ηερλνινγία ππνβνεζά. Καη κε απηά ηα 
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ρξώκαηα, ην κόλν ζίγνπξν είλαη όηη θαηαζθεπή ηεο πνιεκηθήο θσηνγξαθίαο, έλα 

από ηα βαζηθά ελδηαθέξνληα ηνπ Mosse, δελ ζα είλαη πνηέ πηα ε ίδηα. 

 

* Rex Vicat Cole (1965), The Artistic Anatomy of Trees, New York: Dover. 

 

 

Η Ορσαλία-Ελένη Κασσαβέτη (θωηνγξαθία: Βηβή 

Καπαξνύ) γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1980. Σπνύδαζε 

ειιεληθή θηινινγία ζηε Φηινζνθηθή Σρνιή Αζελώλ θαη 

πξαγκαηνπνίεζε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζηηο Πνιηηηζκηθέο 

Σπνπδέο ζην Τκήκα Επηθνηλσλίαο θαη ΜΜΕ (ΕΚΠΑ). Σην 

ίδην ηκήκα εθπόλεζε ηε δηδαθηνξηθή ηεο δηαηξηβή ζηα 

επηζηεκνληθά πεδία ηεο Θεσξίαο ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, ηεο 

Κνηλσληνινγίαο θαη ησλ Πνιηηηζκηθώλ Σπνπδώλ. Τα 

εξεπλεηηθά ηεο ελδηαθέξνληα πεξηζηξέθνληαη γύξσ από ηε δεκνθηιή θνπιηνύξα (θηλεκαηνγξάθνο / 

κνπζηθή), ηελ Οπηηθή Εζλνγξαθία θαη ηηο Πνιηηηζκηθέο ζπνπδέο. Υπήξμε κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα 

ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο , όπνπ ζπλδίδαμε ην κάζεκα «Κνηλσληθή Ιζηνξία ησλ 

ΜΜΕ». Έρεη πξαγκαηνπνηήζεη δηάθνξεο εηζεγήζεηο ζε ειιεληθά θαη δηεζλή ζπλέδξηα θαη έρεη γξάςεη 

άξζξα γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηα ΜΜΕ θαη κία κνλνγξαθία γηα ην βίληεν. Απηή ηελ πεξίνδν είλαη 

κεηαδηδαθηνξηθή εξεπλήηξηα ζην Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ελώ δηδάζθεη ηα καζήκαηα «Αλάιπζε Λόγνπ 

θαη Εηθόλαο» θαη «Ειιεληθό θηλεκαηνγξάθν θαη πνιηηηζκό» ζην πξόγξακκα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο 

«Κσζηήο Παιακάο» (ΕΚΠΑ). 


