Σωκράτης Μαυροµµάτης:
“Φωτογραφίες 1975-2002 από τα έργα στην Αθηναϊκή Ακρόπολη”.
Υπουργείο Πολιτισµού, Αθήνα 2002.
Πίσω από τον υπερβολικά πεζό τίτλο “Φωτογραφίες από τα έργα στην
Aθηναϊκή Aκρόπολη” κρύβεται µία πιό σύγχρονη και οπωσδήποτε
διαφορετική θεώρηση των µνηµείων.
O Σωκράτης Mαυροµµάτης, φωτογράφος συνδεδεµένος από παλιά µε τη
Nέα Eλληνική Φωτογραφία, αφίερωσε ολόκληρη σχεδόν την επαγγελµατική
και καλλιτεχνική του δραστηριότητα των τελευταίων 27 ετών στη συστηµατική
φωτογράφιση της Ακροπόλεως και των εκτεταµένων έργων συντήρησης που
εκτελούνται από το Yπουργείο Πολιτισµού. Mε την ιδιότητα του υπεύθυνου
φωτογράφου της σχετικής υπηρεσίας, ο Mαυροµµάτης απαθανάτισε κάθε
µνηµείο πριν και µετά τις επεµβάσεις, καθώς και κάθε φάση και στιγµή των
ενδιάµεσων εργασιών. H επίπονη αυτή φωτογράφιση, που φυσικά απαιτεί
εξαιρετική ακρίβεια και σχολαστικότητα, έχει κατ' αρχήν καθαρά επιστηµονικό
χαρακτήρα: σε πρώτη φάση, η φωτογράφιση των µνηµείων σπιθαµή προς
σπιθαµή βοηθάει στη διάγνωση των αιτιών της φθοράς, ενώ η βήµα-βήµα
καταγραφή των έργων θα αποτελέσει πολύτιµη
πηγή πληροφοριών για τους συντηρητές του µέλλοντος.
Πολλές από τις φωτογραφίες αυτές είναι κυριολεκτικά εκπληκτικές: η
βαθµηδόν ανέγερση δάσους ικριωµάτων ανάµεσα στα Προπύλαια, η πλήρης
αποσυναρµολόγηση και προσωρινή εξαφάνιση από τη βάση του τού Nαού
της Aθηνάς Nίκης, ή η εγκατάσταση γιγαντιαίου γερανού στο εσωτερικό του
Παρθενωνος. Eκτός όµως από το µεγάλο θεµατικό τους ενδιαφέρον, οι
µαυρόασπρες φωτογραφίες του Mαυροµµάτη στο άψογα σχεδιασµένο - από
τον ίδιο - και τυπωµένο λεύκωµα επιβεβαιώνουν για άλλη µια φορά πως στις
καλύτερες περιπτώσεις, τα όρια µεταξύ χρηστικής και καλλιτεχνικής
φωτογραφίας δεν είναι πάντα ξεκάθαρα: ορισµένες εικόνες, από λεπτοµέρειες
των µαρµάρινων αρχιτεκτονικών στοιχείων µέχρι γενικές όψεις των µνηµείων,
είναι βέβαιο ότι θα γίνουν µελλοντικά σηµεία αναφοράς στην απεικόνιση του
βράχου της Ακροπόλεως.
Οι πρώτες σελίδες βιβλίων που δηµοσιεύουν επίσηµοι φορείς είναι κατά
πάγια τακτική αφιερωµένες σε τυπικούς χαιρετισµούς από µέρους των
ιθυνόντων. Στην παρούσα όµως περίσταση, η σύντοµη εισαγωγική
παράγραφος του Χαράλαµπου Μπούρα, προέδρου της Επιτροπής
Συντηρήσεως Μνηµείων Ακροπόλεως, είναι ιδιαιτέρως εύστοχη: «Οι εικόνες...
καίριων πράξεων κατά την διαδικασία της αποκαταστάσεως αποκτούν,
προκειµένου περί των κλασσικών αριστουργηµάτων της αρχαίας ελληνικής
αρχιτεκτονικής, ιστορική σχεδόν σηµασία. Στη Ακρόπολη, χάρη στον Σωκράτη
Μαυροµµάτη, οι εκ προοιµίου ιστορικές του φωτογραφίες δεν έχουν τίποτα το
πρόχειρο και το µηχανιστικό. Κάθε λήψη είναι το αποτέλεσµα µελέτης και
καλλιτεχνικής προθέσεως, και σε συνέχεια φροντίδας που αγγίζει τα όρια της
µανίας για την λεπτοµέρεια. [Οι φωτογραφίες του] µαρτυρούν πέρα από την
τεκµηριωτική επιδεξιότητα, εξαίρετη καλαισθησία και µεγάλες φυσικές
καλλιτεχνικές ικανότητες.»
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