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Legends of Photography: Garry Winogrand 

του Στέλιου Γκινάλα 

 

 

 

Θα συμφωνούσατε ίσως μαζί μου, ότι ξεκινώντας ένα νέο φωτογραφικό ταξίδι, 

συνηθίζουμε να ξετυλίγουμε την ταυτότητα του προορισμού μας μέσα στους δρόμους 

μίας πόλης. Αν όχι πάντα, ίσως στην πλειονότητα των περιπτώσεων, βρισκόμαστε με την 

κάμερα μας εκεί όπου οι άνθρωποι δίνουν ζωή σε μία πόλη, όπως κάνει το αίμα στο 

σώμα μας, μέσα από μια συνεχόμενη κίνηση και αλληλεπίδραση. Και κάπου εκεί 

ανάμεσα στα πλήθη, γινόμαστε μάρτυρες ενός φωτογραφικού φαινομένου. Κάπως έτσι, 

με αφορμή πρόσφατη προσωπική εμπειρία στους δρόμους της Σκωτίας, αποφάσισα να 

γράψω λίγα λόγια για τον Garry Winogrand.  

Ο Garry Winogrand γεννήθηκε στης 14 Ιανουαρίου του 1928 και σήμερα είναι γνωστός 

ως ένας από τους διασημότερους “street photographers”, καθώς το περιεχόμενο του 

φωτογραφικού του υλικού συνδέεται κυρίως με δρόμους - στη δική του περίπτωση όχι 
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της Σκωτίας – αλλά της Νέας Υόρκης. Ο ίδιος συχαινόταν τον όρο “street” photographer. 

Έβλεπε τον εαυτό του ως ένα απλό θεατή που θέλει να απαθανατίζει στιγμές από το 

περιβάλλον του. Ο ίδιος εξηγεί τον λόγο: 

«Φωτογραφίζω για να δω πως φαίνεται ο κόσμος στις φωτογραφίες…» 

 

 

 

H δική του οπτική ως προς την τέχνη της φωτογραφίας είναι αρκετά απλοΐκή, ταυτόχρονα 

όμως προκλητική και κάποιες φορές επικριτέα. Εξάλλου, δεν ήταν λίγες οι φορές που 

δυσφημίστηκε εξαιτίας του έργου του - κατά την προσωπική μου άποψη αδίκως. Μέσα 

από την δουλειά του, μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι μία ‘’καλή’’ 

φωτογραφία είναι κατά βάση απόρροια μιας αυθόρμητης σχέσης μεταξύ του εαυτού μας 

και της φωτογραφικής μας μηχανής. Ο Winogrand χρησιμοποιούσε την φωτογραφική του 

μηχανή όπως χρησιμοποιούσε τα μάτια του, το δε κλείστρο έκλεινε τόσο συχνά όσο και 

βλεφαρά του. Και μπορεί αυτό να ακούγεται υπερβολικό  (δεν θα διαφωνήσω μαζί 
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σας!), σημειώνεται ωστόσο, ότι βάσει υπολογισμών που έχουν γίνει, ο αριθμός των 

φωτογραφιών του ανέρχεται σε 5.8 εκκατομυρια. Ο ίδιος, μάλιστα, σε συνέντευξή του 

παραδέχθηκε ότι δεν προλαβαίνει να εμφανίζει ή έστω να βλέπει όλα τα φίλμ του. Η 

ανάγκη του να βλέπει συνεχώς τον κόσμο μέσα από τον φωτογραφικό φακό ξεπερνάει 

την λογική μας. 

 

 

 

Αυτό που συχνά προκαλείται -έστω και υποσυνείδητα- μέσα μας, κοιτάζοντας πολλές 

από τις φωτογραφίες του, είναι ο παραλογισμός. Ο Winogrand είχε δημιουργήσει μέσα 

από τις φωτογραφίες του ένα παράλληλο κόσμο, φτιαγμένο από την δική του λογική και 

φαντασία. Συχνά ξεγελιόμαστε και δεν βλέπουμε αυτό που υπήρχε στην πραγματικότητα 

τη δεδομένη στιγμή, αλλά αυτό που ο ίδιος ήθελε να αποκαλύψει. Πολλές φορές ίσως 

νιώθουμε ότι ‘’πρέπει’’ να επιλέξουμε τι είναι αυτό που πραγματικά απεικονίζεται και 

διχαζόμαστε στην προσπάθεια. Είναι η φωτογραφία αναπαράσταση της 

πραγματικότητας ή μία σελίδα στο μυαλό του φωτογράφου. Μία γυναικεία μορφή 

γελάει..; ή απλά φωνάζει..; 
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 Ο ίδιος όμως εξηγεί: 

«Δεν έχω τίποτα να πω μέσα σε μια εικόνα. Το μόνο μου ενδιαφέρον 

είναι να δω πως φαίνεται κάτι όταν είναι σε μια φωτογραφία. Δεν 

προκαταλαμβάνομαι…» 
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Ο Winogrand δεν αναλώνεται σε κανόνες. Επιλέγει να φωτογραφίζει ότι του επιτρέπει το 

ένστικτό του.  

«Οι φωτογραφίες δεν αφηγούνται. Απλώς περιγράφουν το φως πάνω 

σε μια επιφάνεια» 

 

Φωτογράφιζε με μία κάμερα με 28mm φακό, κάτι που τον έκανε να πλησιάζει αρκετά 

κοντά στα ‘’θέματα’’ του, η δε θεματολογία του αποτελούνταν κυρίως από ανθρώπους. 

Αντίθετα με τον Bresson, ο Winogrand δεν επιθυμούσε να είναι αόρατος, αλλά ήθελε με 

την παρουσία του να επιδρά στο περιεχόμενο της φωτογραφίας. Ο Mason Resnick είχε 

πει για τον Winogrand:  

«Ο Winogrand ήταν επηρεασμένος από την ενέργεια των θεμάτων του και 

συνεχώς χαμογελούσε και έγνεφε στους ανθρώπους που φωτογράφιζε. Ήταν 

λες και η κάμερα του ήταν δευτερεύον στοιχείο και ο κύριος σκοπός του 
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ήταν να επικοινωνεί και να δημιουργεί σύντομες προσωπικές επαφές με 

τους ανθρώπους που συναντούσε.» 

Για να είμαι ειλικρινής, το δικό μου χαμόγελο δεν λειτουργεί πάντα όπως αφηγείται ο 

Resnick, αλλά ίσως σε μια δική σας δοκιμή η γνώμη του να σας πείσει. 

 

Ένα άλλο αναπόσπαστο κομμάτι της τεχνικής του Winogrand ήταν το ότι απέφευγε  να 

‘’κροπάρει’’ τις φωτογραφίες του. Ίσως λόγω του όγκου του έργου του ή ίσως για λόγους 

αισθητικής, αφού, όπως πίστευε και ο Bresson, μία φωτογραφία γεννιέται και έπειτα ζει 

ή πεθαίνει για τον φωτογράφο, χωρίς να μπορεί πλέον να αλλάξει την αισθητική της. Και 

η απόσταση μεταξύ των δύο αυτών επιλογών είναι πολύ μικρή μερικές φορές. 

«Η σημαντική φωτογραφία βρίσκεται πάντα στα όρια της αποτυχίας» 

… 

«Οι φωτογράφοι παρερμηνεύουν  τη συγκίνηση που νοιώθουν όταν 

τραβούν μια φωτογραφία, ως κρίση ότι η φωτογραφία είναι καλή» 
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Φωτογραφία από τη συλλογή «τα ζώα» 
 

Το έργο του Winogrand “the animals” αποτελεί ένα συνοπτικό δείγμα της τεχνικής του, 

σχετικά με το πώς στέκεται η φόρμα και το περιεχόμενο σε μία φωτογραφία. Για αυτόν 

‘’φόρμα’’ είναι τα τεχνικά σημεία μιας φωτογραφίας, όπως η σύνθεση και το καδράρισμα 

μιας φωτογραφίας, τα οποία και δεν μπορείς να μην σεβαστείς. Από την άλλη, το 

περιεχόμενο, είναι αυτό που δίνει τη λογική ύπαρξης αυτού που βλέπουμε μέσα στην 

φωτογραφία. Φόρμα και περιεχόμενο, αν και ανεξάρτητα μεταξύ τους, συμπληρώνουν 

από κοινού την εξίσωση που γεννά την φωτογραφία. 

«Κάθε φωτογραφία είναι μια μάχη μεταξύ φόρμας και περιεχομένου» 

Ο Winogrand έδωσε την δική του ‘’μάχη’’  σχετικά με τη σχέση των δύο αυτών 

στοιχείων και δημιούργησε αριστουργήματα στον χώρο της φωτογραφίας, ωστόσο η 

μάχη που δεν κατάφερε να κερδίσει ήταν αυτή ενάντια στον καρκίνο, καθώς απεβίωσε 

στις 19 Μαρτίου του 1984. Μετά τον θάνατό του βρέθηκαν περίπου 10 χιλιάδες 

ανεμφάνιστα φιλμ. Ακόμα και σήμερα δεν έχει έρθει στο φως μεγάλο μέρος της δουλειάς 

του. 
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