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Ζέττα αντσακλή 
«Τα πάντα γύρω μου 

είναι ένα κάδρο» 
Η ταλαντούχα φωτογράφος μιλάει για την τέχνη της 
εικόνας, για την επαγγελματική πορεία της εντός και 

εκτός συνόρων και για όσα την εμπνέουν.

Από την τσάντα της ξεπρο-
βάλλει μια φωτογραφική 
μηχανή. «Ποτέ δεν βγαί-
νω από το σπίτι αν δεν την 
έχω μαζί μου» ομολογεί 
γελώντας η Ζέττα Αντσα-
κλή. Είναι μια φωτογρά-
φος που λατρεύει το φως, 
μια καλλιτέχνις την οποία 
απασχολεί η ουσία της ελ-
ληνικότητας και τα τελευ-
ταία χρόνια με τις εκθέσεις 
της ταξιδεύει τη χώρα μας 
σε όλον τον κόσμο. Τη συ-
ναντώ στο σπίτι της στην 
Κηφισιά. «Τα πάντα γύ-
ρω μου είναι ένα κάδρο. 
Και η φωτογραφία είναι 
ένας τρόπος έκφρασης. Εί-
ναι χαρά, είναι δημιουρ-
γία, είναι χιούμορ, είναι η 
σκηνή που γράφεται στον 
δρόμο απρόοπτα, είναι η 
ματιά μου, είναι ο τρόπος 
που βλέπω τα πράγματα» 
αναφέρει. Η ίδια αναζη-
τά με δίψα την εικόνα, την 
κατάλληλη στιγμή για το 
αποφασιστικό «κλικ». «Με 
κινητοποιούν τα πάντα: ο 
ουρανός, η θάλασσα, οτι-
δήποτε μπορεί να περάσει 
από μπροστά μου» εξηγεί.
Το ταξίδι της φωτογρα-
φίας 
Φωτογράφιζε από παιδί. 
Εχοντας ασχοληθεί με τη 
μετάφραση επαγγελματι-
κά, τελικά εξωτερίκευσε το 
πάθος της για τη φωτογρα-
φία το 2005 με το λεύκωμα 
«Ματιές και Τόποι» (εκδ. 
Καστανιώτη), το οποίο 
παρουσιάστηκε στο Μου-
σείο Μπενάκη. Εκεί συγκέ-
ντρωσε φωτογραφίες από 
τα ταξίδια της σε όλον τον 
κόσμο. «Αυτό το λεύκωμα 
ήταν το βάπτισμα του πυ-
ρός για εμένα» αναφέρει. 
«Ολα αυτά τα χρόνια που 
ταξίδευα είχα συγκεντρώ-
σει ένα τεράστιο υλικό. Αυ-
τό ήταν το πρώτο σημείωμα 
της δουλειάς μου». 

Με έμπνευση 
τη γαλανόλευκη 
Ανήσυχη και δημιουργική, 
τα χρόνια που ακολούθη-
σαν δεν έμεινε στην αντι-
μετώπιση της φωτογραφί-
ας ως απλής καταγραφής 
της πραγματικότητας. Μπό-
λιασε την τέχνη της με όσα 
την απασχολούν και έτσι 
«ανέσκαψε» την έννοια 
της εθνικής ταυτότητας, 
της ελληνικής κληρονο-
μιάς. «Εάν αποσυνθέσεις 
την Ελλάδα, στο τέλος θα 
δεις να σου απομένουν μια 
ελιά, ένα αμπέλι κι ένα 
καράβι. Που σημαίνει: με 
άλλα τόσα την ξαναφτιά-
χνεις» είχε πει ο Οδυσσέας 
Ελύτης. Το 2012 η Ζέττα 
Αντσακλή παρουσίασε με 
το έργο της «Ηellas», το 
οποίο σήμερα ανήκει στη 
συλλογή του υπουργείου 
Εξωτερικών και στον Δι-
εθνή Αερολιμένα Αθηνών 

Από την Ερη Βαρδακη ναό της Αφαίας στη Αίγι-
να, τη Δήλο, την Επίδαυρο, 
την Ολυμπία, την Αρχαία 
Κόρινθο, τους Στύλους του 
Ολυμπίου Διός. Παράλλη-
λα, δημιούργησε για κάθε 
φωτογραφία ξεχωριστά 
γλυπτά με νέον, τα οποία 
και φωτογράφισε. Στη συ-
νέχεια τα «ενσωμάτωσε» με 
τη βοήθεια της τεχνολογίας 
στις εικόνες των αρχαίων 
μνημείων, δημιουργώντας 
έναν συμβολικό διάλογο 
μεταξύ αρχαίου και νέου, 
παρόντος και παρελθόντος. 
«Ολα ξεκίνησαν από μια 
σκέψη» εξηγεί. «Οι Ελλη-
νες είμαστε υπερήφανοι για 
τους αρχαίους μας προγό-
νους, για τα έργα τους. Δεν 
θα πρέπει όμως να στεκό-
μαστε μόνο στις δάφνες του 
παρελθόντος μας, νομίζω. 
Ξεκίνησα λοιπόν ένα οδοι-
πορικό φωτογραφίζοντας 
τα αρχαία μας μνημεία νυ-
χτερινές ώρες. Ηθελα όμως 
να τα φωτίσω με κάτι σύγ-
χρονο. Σκέφτηκα να δημι-
ουργήσω αυτά τα γλυπτά 
από νέον και να τα εντάξω 
στην εικόνα. Η επιλογή του 
συγκεκριμένου υλικού, η 
ονομασία του, δημιουργεί 
και ένα λογοπαίγνιο, όπως 
αντιλαμβάνεστε, μεταξύ αρ-
χαίου και νέου, μεταξύ πα-
ρόντος και παρελθόντος. 
Αυτόν τον διάλογο ήθελα 
να αποτυπώσω».
Η έκθεση εντυπωσίασε. 
Παρουσιάστηκε για πρώ-
τη φορά το 2018 στο Ζάπ-
πειο Μέγαρο, αργότερα 
στη Βασιλική του Αγίου 
Αμβροσίου στο Μιλάνο, 
αλλά και στο σημαντικό 
WopArt International Art 
Fair στο Λουγκάνο της Ελ-
βετίας. Ο Ρομπέρτο Μού-
τι, ιστορικός, κριτικός και 
καθηγητής φωτογραφίας 
στην Ακαδημία Θεάτρου 
στη Σκάλα του Μιλάνου, 
γράφει χαρακτηριστικά στο 
σημείωμά του ότι η Ζέττα 
Αντσακλή δεν παρατηρεί 
τα αρχαιολογικά μνημεία 
ως «ανέγγιχτα μουσειακά 
ευρήματα»: «Δεν τα ανα-
βιώνει σαν ορισμένες αση-
πτικές, ιδανικές ανασυν-
θέσεις, αλλά αναμετριέται 
διαλεκτικά μαζί τους χρη-
σιμοποιώντας τα εκτυφλω-
τικά ΝΕΟΝ σαν στοιχεία 
ικανά να συνυπάρξουν με 
το μεγαλείο του παρελθό-
ντος, για να τους προσδώ-
σει μια επίκαιρη ζωντάνια 
σιωπηρή για άλλη μία φο-
ρά, σε ένα περίεργο παι-
χνίδι λέξεων, με την ίδια 
σημειολογία: ΝΕΟΝ - φως 
- ΝΕΟΝ - καινούργιο».
Τα τελευταία χρόνια η γνω-
στή φωτογράφος ακολου-
θεί μια διεθνή πορεία. Ερ-
γα της κοσμούν δημόσιους 
χώρους και ταξιδεύουν σε 
ιδιωτικές συλλογές στην 
Ευρώπη, στις ΗΠΑ και στη 
Μέση Ανατολή. «Σας εν-
διαφέρουν φωτογραφικά 
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«Ελευθέριος Βενιζέλος», 
τη δική της ομολογία για 
το τι εστί Ελλάδα. Ουσια-
στικά η φωτογράφος, μέσα 
από 16 καρέ, συνέθεσε τη 
μορφή της ελληνικής ση-
μαίας. «Κάθε φωτογραφία 
ξεχωριστά είναι ένα εικονι-
κό αφήγημα, μια εικαστι-
κή περιγραφή των τριών 
συστατικών στοιχείων που 
σημειολογικά αναπαρά-
γουν τη συμβολική εικόνα 
της Ελλάδας. Το εκτυφλω-
τικό φως, το γαλάζιο του 
ουρανού και το απέραντο 
μπλε της θάλασσας. Ο φω-
το-εικαστικός φακός της 
Ζέττας Αντσακλή απαθανα-
τίζει μοναδικά, υπερβατι-
κά το αισθητικό περίγραμ-
μα του ελληνικού τοπίου, 
αφυπνίζοντας τη συλλογι-
κή πατριωτική συνείδηση» 

σημείωνε ενδεικτικά για το 
έργο αυτό μεταξύ άλλων 
η ιστορικός τέχνης Κλέα 
Σουγιουλτζόγλου.
Η Ζέττα Αντσακλή περι-
γράφει ότι ξεκίνησε μέσα 
από την αγάπη της για την 
Ελλάδα. «Βλέποντας τη 
σημαία μας αισθάνομαι 
συγκίνηση» αναφέρει. «Κα-
θόμουν μια ημέρα στο γρα-
φείο και τακτοποιούσα το 
αρχείο μου. Σκεπτόμουν: 
“Τι είναι τελικά η Ελλά-
δα;”. Για εμένα είναι ου-
ρανός, είναι η θάλασσα, 
είναι το φως. Εψαχνα τους 
πρεσβευτές της μέσα στις 
εικόνες μου και τελικά ενέ-
ταξα στο έργο φωτογρα-
φίες μου από το Αιγαίο, 
από το Ιόνιο, από όλη την 
Ελλάδα. Το έργο αυτό πα-
ρουσιάστηκε στο Μουσείο 

Γουλανδρή. Ηταν μια επο-
χή συγκινησιακά φορτισμέ-
νη. Η πατρίδα μας βρισκό-
ταν στη δίνη του κυκλώνα. 
Οι αντιδράσεις του κοινού 
ήταν πραγματικά απίστευ-
τες, είδα ανθρώπους ακό-
μα και να δακρύζουν. Αυτό 
που μου προκάλεσε ακόμα 
μεγαλύτερη εντύπωση είναι 
ότι το έργο “Hellas” συγκί-
νησε και την Ιταλία, όταν 
παρουσιάστηκε στη διεθνή 
έκθεση φωτογραφίας “MIA 
Fair” στο Μιλάνο. Θυμάμαι 
έναν ιταλό συλλέκτη που 
με πλησίασε και μου είπε: 
“Aγόρασα το έργο σας αυ-
τό και θέλω να το βάλω στο 
δωμάτιό μου, να το κοιτώ 
κάθε ημέρα”».
Πρέπει να σημειωθεί ότι 
επεξεργάστηκε το ίδιο δη-
μιουργικό μοτίβο και στο 

έργο της με τίτλο «Together 
as one, Hellas-USA», το 
οποίο βρίσκεται στη συλ-
λογή του Αμερικανικού 
Κολλεγίου Αθηνών, στή-
νοντας με τον φωτογρα-
φικό της φακό έναν δημι-
ουργικό διάλογο μεταξύ 
της γαλανόλευκης και της 
αστερόεσσας.

Το αρχαίο συνδιαλέγεται 
με το νέον
Kαι αν στο έργο της 
«Hellas» αναζήτησε απα-
ντήσεις μέσω του εθνικού 
μας συμβόλου, στην έκ-
θεσή της «Αρχαίον-Νέον» 
το 2018 καταδύθηκε στο 
μνημειακό μας παρελθόν. 
Φωτογράφισε γνωστούς 
αρχαιολογικούς χώρους 
κατά τις νυκτερινές ώρες, 
όπως τους Δελφούς, τον 
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         ή φωτογραφία είναι χαρά, είναι δημιουρ-
γία, είναι χιούμορ, είναι η σκηνή που γράφε-
ται στον δρόμο απρόοπτα, είναι η ματιά μου, 
είναι ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα

1. «The Swimmers 2».
2. «The Seagull 
Lagoon».
3. «Sunset».
4. «NEON Olympic 
Circles».
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κυρίως τα τοπία;» τη ρω-
τώ. «Με ενδιαφέρει και 
η ανθρώπινη παρουσία» 
απαντά. «Αλλά μου αρέσει 
να την εντάσσω πιο αφαι-
ρετικά».
Σημαντική στιγμή της και 
το «Πετροκάραβο» με το 
οποίο ταξίδεψε το 2016 
στη διεθνή φωτογραφική 
φουάρ «Milan Image Art 
Fair» στο Μιλάνο. Με τον 
φωτογραφικό της φακό 
κατέγραψε το περίφημο 
βραχονήσι ανοιχτά των 
Σπετσών, το οποίο από 
μακριά θυμίζει σκαρί κα-
ραβιού. «Ξέρετε, στον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο οι Γερ-
μανοί το είχαν περάσει για 
πλοίο και το βομβάρδισαν» 
αναφέρει. «Είναι ένα μέ-
ρος που με έχει μαγνητί-
σει. Το έχω φωτογραφίσει 
σε κάθε δυνατό φως, γιατί 
το πώς πέφτει το φως σε 
μια εικόνα είναι ο παρά-
γοντας που μπορεί να τη 
μεταλλάξει εντελώς. Το 
έχω πλησιάσει με το σκά-
φος, κολυμπώντας. Εμεινα 
εκεί ατελείωτες ώρες περι-
μένοντας την κατάλληλη 
στιγμή».

«ή φωτογραφία 
διδάσκεται»
Είναι πρωινός τύπος, όπως 
λέει. «Η φωτογραφία εί-
ναι μια συνεχής άσκηση, 
απαιτεί αφοσίωση. Γι’ αυ-

τό διδάσκεται, όπως και 
κάθε τέχνη δηλαδή. Ημουν 
τυχερή. Είχα σπουδαίους 
δασκάλους: τον Ανδρέα 
Σμαραγδή και τον Πλά-
τωνα Ριβέλλη. Δεν φτάνει 
μόνο το ταλέντο, ξέρετε. 
Χρειάζεται δουλειά, να 
φωτογραφίζεις συνεχώς 
και φυσικά να βλέπεις 
φωτογραφίες, να ανοίγει 
το μάτι σου. Προσωπικά, 
δουλεύω με πρόγραμμα. 
Θα ασχοληθώ με τα φω-
τογραφικά μου πρότζεκτ 
τουλάχιστον τρεις φορές 
την εβδομάδα, συγκεκρι-
μένες ώρες. Επεξεργάζο-
μαι νέες ιδέες, φωτογρα-
φίζω, αλλά και πολλές 
φορές τακτοποιώ το αρ-
χείο μου που αποτελείται 
από 25.000 φωτογραφίες. 
Υπάρχουν βέβαια και πε-
ρίοδοι “αγρανάπαυσης”, 
που δεν θέλω να ασχολη-
θώ με οτιδήποτε φωτογρα-
φικό».
Το καλοκαίρι επικεντρώθη-
κε στον κόσμο του βυθού. 
«Αυτή η περίοδος δεν μας 
επιτρέπει να πραγματοποι-
ούμε ταξίδια. Στράφηκα 
στη θάλασσα, στα δικά 
της πλάσματα. Ξεκινούσα 
να φωτογραφίζω από το 
ξημέρωμα. Ημουν ευτυχι-
σμένη. Ξέρετε, καμιά φορά 
σκέφτομαι ότι η καραντίνα 
ήταν κάτι επώδυνο, ήταν 
όμως και μία ανάσα για τη 

φύση. Τα ψάρια μπόρεσαν 
να αναπαραχθούν, χωρίς 
τα φαινόμενα υπεραλιείας. 
Κοίταζα τον ουρανό κα-
θαρό, χωρίς αεροπλάνα, 
κι εγώ που αγαπώ τα ταξί-
δια τόσο πολύ έλεγα “δεν 
πειράζει”».
Την εισβολή της τεχνολο-
γίας στη φωτογραφία δεν 
την αντιμετωπίζει αρνητι-
κά. «Θυμάμαι ήμουν στο 
Λονδίνο όταν είχα δει την 
πρώτη διαφήμιση ψηφι-
ακής φωτογραφικής μη-
χανής. Η αφίσα έγραφε 
“Don’t think, shoοt”. Πα-
λαιότερα με το φιλμ έπρεπε 
να σκεφτείς περισσότερο 
το κάθε κλικ, πλέον μπο-
ρείς να τραβήξεις εκατομ-
μύρια φωτογραφίες χωρίς 
κανένα κόστος. Ωστόσο, 
μέσα σε αυτή την πληθώ-
ρα μπορείς να μπερδευτείς 
και τελικά να διαγράψεις 
την καλύτερη. Κάθε πράγ-
μα έχει λοιπόν δύο όψεις. 
Εχω περάσει από τον φω-
τογραφικό θάλαμο. Είχε 
ρομαντισμό, αλλά δεν μπο-
ρείς να μείνεις εκεί, η ζωή 
προχωρά».
«Τελικά, μία φωτογραφία 
ίσον χίλιες λέξεις;» τη ρω-
τώ προτού κλείσουμε τη 
συζήτησή μας. «Δέκα χι-
λιάδες» απαντά. «Μια φω-
τογραφία μπορεί να πει τα 
πάντα, ακόμα και αυτά που 
δεν λέγονται».
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