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H πρώτη ατοµική παρουσίαση στην Αθήνα, ενός από τους πιο 
διάσηµους φωτογράφους της γενιάς του.   

 
Η έκθεση Juergen Teller: MACHO  θα εγκαινιασθεί την Παρασκευή 20 

Ιουνίου και ώρα 19:30 – 22:30 στο Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ στη Νέα Ιωνία, και θα 

διαρκέσει έως τις 29 Οκτωβρίου.  

 
Κάτω από τον περιπαιχτικό τίτλο MACHO, ο Juergen Teller, ο φωτογράφος 

που κατέστησε, µέσω της πρακτικής του, τη συζήτηση γύρω από τα όρια 

της µόδας και της τέχνης εντελώς παρωχηµένη, παρουσιάζει για πρώτη 

φορά στην Ελλάδα, ένα σύνολο δουλειάς µε ιδιαίτερα ενδοσκοπικό 

χαρακτήρα.  

 
Ο Teller, ο οποίος δεν φοβήθηκε ποτέ να φωτογραφήσει - µε τον 

χαρακτηριστικά ανεπίσηµο και ενίοτε χιουµοριστικό τρόπο του - την 

ασχήµια και την οµορφιά, την κανονικότητα και τη σπανιότητα, τη 

σκληράδα και την ευθραυστότητα της ανθρώπινης φύσης, είναι ένας από 

τους φωτογράφους που απογείωσε  τη φωτογραφία µόδας καθιστώντας 

την ένα νέο είδος καλλιτεχνικής έκφρασης. Η δουλειά του, όταν 

πρωτοεµφανίστηκε στα περιοδικά,  αποτέλεσε µια αποκάλυψη, ένα 

καινούριο, αυθεντικό ύφος, το οποίο έκτοτε έχουν µιµηθεί πολλοί 

δηµιουργοί.   

 
Είναι ίσως ο πρώτος φωτογράφος που παρουσίασε  τη δουλειά του 

αρκετά διευρυµένα, και  χωρίς να προσαρµόζει ανάλογα το µοναδικό του 

στυλ, τόσο σε διαφηµιστικές καµπάνιες, editorials µόδας, billboards και 

περιοδικά που µπήκαν στα σπίτια ενός µεγάλου κοινού,  όσο και σε 

ιδρύµατα τέχνης σε όλο τον κόσµο.  “Απλά παράγω έργο και βρίσκω 

κανάλια µέσω των οποίων δηµοσιοποιώ την καλλιτεχνική µου έκφραση” 

λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος και συνεχίζει. “Αυτό µπορεί να είναι ένα 

περιοδικό, ένα πόστερ, ένα βιβλίο, ένας διαφηµιστικός πίνακας... Αν είναι  
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καλλιτεχνική ή µη καλλιτεχνική φωτογραφία, πραγµατικά δεν µε 

ενδιαφέρει.” 
 
H έννοια του machismo είναι συνυφασµένη  µε την έντονη - υπέρ του 

δεόντως - αίσθηση της ανδρικής υπεροχής και περηφάνιας. Ο Juergen 

Teller διαλέγει αυτόν τον τίτλο για την έκθεση στην Ελλάδα, προκειµένου 

να σχολιάσει και ν’ αστειευτεί απέναντι στην αντρική αυταρέσκεια. Σε 

πολλές από τις φωτογραφίες του και κυρίως στα γνωστά του 

αυτοπορτραίτα, πειραµατίστηκε µε τους ρόλους του µοντέλου και του 

φωτογράφου.  Περνώντας συχνά,  και χωρίς τυµπανοκρουσίες,  από τον 

ένα ρόλο στον άλλο, φωτογράφισε τον εαυτό του σε διάφορες ιδιωτικές 

στιγµές.  “Φυσικά και δεν έχω  την πρόθεση να προβάλω την 

αρρενωπότητά  µου, ούτε να αυτοχαρακτηριστώ ως το ιδανικό αρσενικό.  

Εξάλλου, πολλές φορές, οι πόζες µου  είναι θηλυπρεπέστατες ή 

αστείες” οµολογεί.  

 
Χαρακτηριστικά, στην καινούρια σειρά Masculine, που θ’ αποτελέσει ένα 

κοµµάτι της έκθεσης, ο καλλιτέχνης παρουσιάζει φωτογραφίες από 

ιστορικά, κλασσικά γλυπτά και πίνακες µε θέµα την εξιδανικευµένη  

αρρενωπότητα, σε αντιπαράθεση µε  αυτοπορτραίτα  του ίδιου ενώ 

γυµνάζεται. Η ενότητα αυτή, που είναι µια από τις τελευταίες του 

δουλειές, φανερώνει ταυτόχρονα τόσο τη σχέση του καλλιτέχνη µε µια 

δραστηριότητα σαν τη γυµναστική, η οποία διακατέχεται από 

‘τεστοστερόνη’ και επιθυµία για δύναµη, όσο και την απαράµιλλη 

προσπάθεια ενός πενηντάχρονου πλέον να κρατήσει σε κάποια φόρµα το 

µη ιδανικό σώµα του.   

 
Τα αυτοπορτραίτα  έχουν αποτελέσει ένα σηµαντικό κοµµάτι του 

συνολικού έργου του   Juergen Teller. Στην πορεία του, µε τον τρόπο 

µιας ατέρµονης περφόρµανς, έχει φωτογραφήσει τον εαυτό του να 

λιποθυµάει πάνω σε ένα πιάτο µε µισοφαγωµένο γουρουνόπουλο, ή πιο  
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πρόσφατα να ποζάρει ηµίγυµνος ανάµεσα σε στενούς συνεργάτες του σε 

ένα εστιατόριο, τονίζοντας έντονα τις ατέλειες του σώµατός του.  Ακόµη, 

να χοροπηδάει ντυµένος ξωτικό µαζί µε την κόρη του στο πατρικό του 

σπίτι στη Γερµανία, να παθιάζεται µπροστά στην τηλεόραση 

παρακολουθώντας έναν ποδοσφαιρικό αγώνα µε τον γιο του ή  και να 

στέκεται γυµνός τη νύχτα δίπλα στον τάφο του πατέρα του µε το ένα πόδι 

πάνω σε µια ποδοσφαιρική µπάλα, καπνίζοντας και πίνοντας µπύρα. 

 

Την ίδια στιγµή, υιοθετώντας τον τρόπο του Diego Velázquez (ή και άλλων 

καλλιτεχνών της εποχής), ο οποίος  στον γνωστό πίνακα Las Meninas 

απεικόνισε και τον εαυτό του εν ώρα εργασίας, ο Juergen Teller 

παρουσιάζει µια σειρά φωτογραφιών µε τον φωτογράφο επίσης στο 

προσκήνιο. Χαρακτηριστικές είναι κάποιες φωτογραφίες από την καµπάνια 

που έκανε για τον Marc Jacobs, όπως αυτή µε τη Sofia Copolla, στην 

οποία επιτρέπει να φανούν οι πατούσες του ενώ τη φωτογραφίζει, την ίδια 

ώρα που και οι δύο κάνουν µπάνιο στην πισίνα ή τα γνωστά αυτοπορτραίτα 

του µε τη Charlotte Rampling σε τρυφερές περιπτύξεις  στο δωµάτιο ενός 

ξενοδοχείου.   
 

O Teller, ένας από τους διασηµότερους φωτογράφους της γενιάς του, 

µπήκε στη φωτογραφική σκηνή του Λονδίνου µέσω φωτογραφιών για 

εξώφυλλα µουσικών άλµπουµ. Γνωστές φωτογραφίες του Kurt Cobain, της 

Βjorg, ή της Sinéad O’ Connor από το single  Nothing Compares 2 U, 

ανήκουν σε αυτόν.  Έχει φωτογραφήσει πολλές προσωπικότητες για 

διάφορους σηµαντικούς σχεδιαστές, ενώ φωτογραφίες του έχουν 

παρουσιαστεί σε  περιοδικά µόδας και σε πολλά µουσεία σε όλο τον 

κόσµο. Έχει εκδώσει πάνω από 20 µονογραφίες. Ταυτόχρονα όµως, δεν 

χρειάζεται συστάσεις. Μια ολόκληρη γενιά µεγάλωσε  φαντασιώνοντας  και 

ζώντας µε τις φωτογραφίες του. Είναι ο φωτογράφος που µε την 

ερασιτεχνική κάµερα Contax G2, και χωρίς καµία ψηφιακή επεξεργασία στα  

τυπώµατά του, απέδειξε ότι η  οµορφιά είναι πραγµατικά στο µάτι (και στην 
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ψυχή) του θεατή.  Μόνο που ο θεατής σε αυτή την περίπτωση είναι ο ίδιος. 

Ο θεατής της ζωής! 

 
Η έκθεση αποτελεί µια επιµελητική πρόταση της Μαρίνας Φωκίδη  στο  
Ίδρυµα ∆ΕΣΤΕ. 
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Juergen Teller, Self Portrait, Daisy perfume, Ronda, 2010 
Photo© Juergen Teller 
 


