Η Ελζνθ Ρθμαντωνάκθ γεννικθκε ςτα Χανιά το
1961 και τϊρα κατοικεί ςτθν Ακινα. Η πρϊτθ
τθσ επαφι με τθν φωτογραφία ιταν μζςα από
τα

δφο

χρόνια

ςπουδζσ

ςτθν

ςχολι

φωτογραφίασ Focus αμζςωσ μετά τα φοιτθτικά
τθσ χρόνια. Μετά από μια μεγάλθ παφςθ,
ξανάρχιςε να αςχολείται εραςιτεχνικά από το 2007 μζχρι ςιμερα. Ζχει
ςυμμετάςχει ςε αρκετζσ ομαδικζσ εκκζςεισ. Πιςτεφει ότι θ φωτογραφία δεν
είναι μόνο ευχαρίςτθςθ αλλά φτάνει και ςτα όρια τθσ ανάγκθσ. Δθλϊνει πωσ
ζχει κεραπευτικι δράςθ επάνω τθσ και τθν κάνει να αιςκάνεται ηωντανι. Ζχει
ςυμμετάςχει ςε πολλζσ ομαδικζσ εκκζςεισ κι ζχει διακρικεί.

Συνζντευξθ:

-Ποια διαφορά εντοπίηεισ ςτον τρόπο που φωτογραφίηεισ τώρα
ςε ςχζςθ με το ξεκίνθμά ςου;
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Νομίηω ότι ζχει αλλάξει ο τρόποσ που κοιτάηω τα πράγματα. τθν αρχι ικελα
να φτιάξω μια «ωραία» εικόνα. Σϊρα με ενδιαφζρει περιςςότερο να
αποτυπϊςω κάτι που δεν είναι απαραίτθτο ότι κα ζχει ομορφιά μζςα του,
αλλά που πικανόν να αποτελεί μζροσ τθσ κακθμερινότθτασ θ οποία πολλζσ
φορζσ περνάει απαρατιρθτθ επειδι τθν ζχουμε ςυνθκίςει.

-Έχεισ παρατθριςει αν θ διαδικαςία τθσ φωτογράφιςθσ ι
εναςχόλθςθ με τθ φωτογραφία , ζχει αλλάξει κάτι ςτθν
προςωπικότθτά ςου;

Νομίηω ότι άλλαξαν κάποια πράγματα ςτθν ςυμπεριφορά μου. Ζγινα πιο
καρραλζα όςον αφορά τθν φωτογράφιςθ ανκρϊπων αλλά και ποιο
κοινωνικι ταυτόχρονα μιασ και πολλζσ φορζσ θ φωτογραφία με φζρνει πιο
κοντά ςτουσ ανκρϊπουσ που επιλζγω να φωτογραφίςω.
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- Η φωτογραφία είναι θ καταγραφι μια ςυγκεκριμζνθσ ςτιγμισ ι
θ καταγραφι τθσ πραγματικότθτασ που αντιλαμβάνεται ο
φωτογράφοσ;

Η φωτογραφία περιζχει πάντα τθν υποκειμενικότθτα του φωτογράφου.
Αυτόσ κα επιλζξει τι κα ςυμπεριλάβει μζςα ςτο κάδρο του και τι κα
παραλείψει και άρα είναι θ δικι του πραγματικότθτα αυτι που βλζπουμε.
Όςο και αν εκ πρϊτθσ όψεωσ μια φωτογραφία μασ φαίνεται ότι απεικονίηει
τα πράγματα όπωσ ακριβϊσ ςυνζβθςαν, ςτθν ουςία ο φωτογράφοσ ζχει
παίξει ζνα πολφ μεγάλο ρόλο, παρεμβάλλοντασ τθν δικι του ματιά ςε αυτό
που μασ δείχνει.

-Υπάρχει φωτογράφοσ που αποτελεί για εςζνα ζμπνευςθ;

Από τα μακιματα φωτογραφίασ που ζχω πάρει ζχω γνωρίςει και καυμάςει
το ζργο των μεγάλων φωτογράφων. Περιςςότερο όμωσ ζχω επθρεαςτεί από
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το ζργο ςφγχρονων μου φωτογράφων οι οποίοι με παρακινοφν με τισ
φωτογραφίεσ τουσ και βλζποντασ τι καταφζρνουν αυτοί, προςπακϊ και εγϊ
περιςςότερο.

-Ποια είναι θ φωτογραφία ςου, για τθν οποία νιώκεισ
πραγματικά ότι καμαρώνεισ γι΄ αυτι;

Είναι μια φωτογραφία που τράβθξα ςτθν Αίγυπτο και κεωρϊ ότι θ τφχθ με
βοικθςε ςτο να βρεκϊ μπροςτά ςε αυτι τθν ςτιγμι και ςτο να μπορζςω να
τθν αποτυπϊςω ζτςι όπωσ ικελα. Μάλιςτα είναι μια φωτογραφία που
προκαλεί πολλά ερωτθματικά για το τι είναι ακριβϊσ αυτό που απεικονίηει.
Αυτοί που τθν βλζπουν ςυνικωσ με ρωτάνε από ποφ βγαίνει αυτό το χζρι. Η
αλικεια είναι ότι οφτε και εγϊ δεν ξζρω να εξθγιςω με ςιγουριά τι είναι
αυτό που βλζπουμε. Μπορϊ μόνο να κάνω υποκζςεισ. Μόλισ ζχουμε κάνει
μια ςτάςθ ςε ζνα χωριό ςτθν μζςθ τθσ Αιγφπτου και το πρϊτο πράγμα που
βλζπω μπροςτά μου είναι αυτόν τον άνκρωπο να ςυνομιλεί με κάποιον που
βρίςκεται ςτο ςκοτάδι πίςω από αυτι τθν τρφπα. Αυτόματα κάνω 2 – 3 κλικ.
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Δεν καταλαβαίνω τι λζνε, διαβάηω μόνο τθν γλϊςςα του ςϊματοσ. Ο
άνκρωποσ απ’ ζξω μάλλον ηθτάει κάτι και το χζρι από μζςα του απαντάει
αρνθτικά. Κάτω ςτο πάτωμα (δεν φαίνεται ςτθν φωτογραφία) υπάρχουν
καφάςια με αιγυπτιακζσ πίτεσ οι οποίεσ φτιάχνονται ςε πζτρινουσ χτιςτοφσ
φοφρνουσ. Τποκζτω λοιπόν ότι πίςω από τθν μαυριςμζνθ τρφπα, είναι ζνασ
τζτοιοσ φοφρνοσ και αυτι είναι μια ςυνομιλία μεταξφ πελάτθ και φοφρναρθ.
Αγαπϊ αυτι τθν φωτογραφία γιατί πιςτεφω ότι κατάφερα να πιάςω τθν
αποφαςιςτικι ςτιγμι και θ ςτάςθ του ανκρϊπου ςτο πρϊτο πλάνο μαηί με το
μυςτιριο του χεριοφ μζςα ςτθν τρφπα, κρατάνε το ενδιαφζρον του κεατι.

--> Δείτε τισ γκάλερι τθσ Ελζνθσ Ρθμαντονάκθ
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