MCAλμπουM

Με τίτλο Tell it like
it is (Πες το όπως
είναι), η σειρά
εικόνων
βραβεύτηκε από το
γερμανικό ADC (Art
Director’s Club).

υπαρχει ενασ κοσμοσ αθεατοσ διπλα μασ.
κι ενασ φωτογραφοσ που μασ αφηνει
να τον δουμε μεσα απο τα ματια του.
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Με ελάχιστες εξαιρέσεις, στις εικόνες του Αξίμ Λίποτ οι ενήλικες αποτελούν αμελητέα ποσότητα. Δεν λείπουν όμως οι
αντιδράσεις ή οι συμπεριφορές τους με τη διαφορά πως εκδηλώνονται από παιδιά. Για το Γερμανό φωτογράφο, σκηνοθέτη
και από το 1995 εκδότη του περιοδικού μόδας Kid’s Wear (kidswear-magazine.com) «τα παιδιά έχουν τη θαυματουργή ικανότητα να εισάγουν καθημερινά νέες προοπτικές. Πάντα έχεις κάτι καινούργιο να μάθεις από αυτά». Εκείνο που εντυπωσιάζει στις φωτογραφίσεις του Αξίμ είναι πως σε κάθε δουλειά του, είτε αφορά σε παιδιά είτε στο θαύμα της φύσης, διατηρεί
μία κοινή ταυτότητα. Και όπως μου λέει σε άπταιστα αγγλικά –έχει σπουδάσει και στο Μάντσεστερ–, αυτή είναι και η μεγαλύτερη ανταμοιβή του ως καλλιτέχνη. «Έπειτα από περισσότερα από 20 χρόνια στο χώρο έχω αναπτύξει προσωπικό ύφος
και είμαι ευτυχής που το κοινό αναγνωρίζει την υπογραφή μου. Όμως πάντα αναζητώ νέους τρόπους αφήγησης, σε όλα τα
θέματα που με ενδιαφέρουν. Όταν ταξιδεύω, π.χ., επιδιώκω να αιχμαλωτίζω διάφορες πλευρές κάθε ξένης κουλτούρας,
την αρχιτεκτονική, καινοτομίες στο ντιζάιν και στη μόδα, που επίσης καταλαμβάνουν σημαντικό κομμάτι στο πορτφόλιό
μου». Ένα από τα χαρακτηριστικά του «στιλ Λίποτ», εκτός του ότι εστιάζει περισσότερο στην αίσθηση και στο μήνυμα που
θέλει να μεταφέρουν οι φωτογραφίες του, είναι ο τρόπος του να χειρίζεται το χρώμα και το φως. Ακόμα και όταν τα χρώματά του είναι ζωντανά υπάρχει κάτι σκοτεινό.
Την ίδια στιγμή ο Αξίμ σκηνοθετεί πολύ επιτυχημένα καλλιτεχνικά διαφημιστικά σποτ, με τις μεγαλύτερες εταιρίες του
χώρου να εμπιστεύονται τυφλά το δημιουργικό του κριτήριο, αλλά «δεν μπορώ να συγκρίνω τη φωτογραφία με τη σκηνοθεσία, αν και μου αρέσουν εξίσου. Σε κάθε περίπτωση δεν θα εγκατέλειπα ποτέ τη φωτογραφία», λέει ξεκάθαρα.
Ο Λίποτ δεν επαναπαύεται στις δάφνες των αναρίθμητων διακρίσεων που έχει αποσπάσει η δουλειά του σε όλο τον κόσμο. Εκτονώνεται μέσα από το περιοδικό του, που δεν υπόκειται στους περιορισμούς της διαφήμισης και του προσφέρει
την ευκαιρία να συνεργάζεται με κορυφαίους φωτογράφους όπως ο Μπρους Γουέμπερ και η Ναν Γκόλντιν. Τώρα μαζί με
την ομάδα του από το Κid’s Wear διοργανώνουν στο Βερολίνο ένα φεστιβάλ παιδικής μόδας και ντιζάιν που θα κάνει πρεμιέρα στις 3 Ιουλίου και φιλοδοξεί να προσφέρει μια διεθνή δημιουργική πλατφόρμα.
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Πάνω: Μαλδίβες. «Ένα
από τα χόμπι μου
είναι οι καταδύσεις που
μου προσφέρουν τη
δυνατότητα να
εξαφανίζομαι σε έναν
κόσμο εντελώς
διαφορετικό από
αυτόν που ζούμε»,
σχολιάζει ο λιποτ.
Αριστερά: η
φωτογραφιση με τιτλο
η ταξη του 1954
βραβεύτηκε από το
νεοϋορκέζικο ADC
(Art Director’s Club).
Στην απέναντι σελίδα:
Φιλιππίνες, αποστολή
του περιοδικού
Wallpaper.
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πανω: Together (Μαζί). Η ’30s αισθητική aythσ τησ δουλειασ
απέσπασε βραβείο IPA (International Photography Award) και
βραβεύτηκε από το νεοϋορκέζικο ADC (Art Director’s Club).
πανω δεξια: Moonshadow (Σκιά του φεγγαριού). «Πάντα λαμβάνω
υπόψη την προσωπικότητα του παιδιού με το οποίο δουλεύω.
Για παράδειγμα, ένα με ντροπαλό χαρακτηρα μπορεί να έχει πολύ
θετική επίδραση στο τελικο αποτελεσμα».
πανω: Wolflinge
(Μικροί λύκοι).
«Η αναβίωση
παλιότερων εποχών,
διαφορετικών
πολιτισμών αλλά και
τα φουτουριστικά
κόνσεπτ είναι ο
τρόπος μου να
εκφράζω τα διάφορα
στάδια της
παιδικότητας».
αριστερα: Wrong,
right, wrong (Λάθος,
σωστό, λάθος). Από
φωτογράφιση του
περιοδικού Κid’s Wear
το οποίο εκδίδει
ο Λίποτ.
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