
Ενας τρόπος για να στρέψεις το βλέµµα σε έναν δηµιουργό είναι µια έκθεση των έργων του,

αλλά αυτό είναι απλώς η αφορµή για να µιλήσει κανείς για τον Χριστόφορο Δουλγέρη, αυτόν τον

πολυπράγµονα εικαστικό φωτογράφο, µε τη διεθνή παρουσία. Αυτή την περίοδο παρουσιάζει

δουλειά του στη Γερµανία (όπου έχει ούτως ή άλλως δυναµική παρουσία), και συγκεκριµένα στο

Βέσελινγκ της Ρηνανίας κοντά στην Κολωνία, «κοιτίδας της Χηµείας», πόλη που ιστορικά

συνδέεται µε τη βιοµηχανία και την κουλτούρα της εργασίας. Εκεί, ο Χριστόφορος Δουλγέρης

συνεκθέτει µε τον Ολλανδό εικαστικό Βίλεµ Χάρµπερς, αναπτύσσοντας έναν διάλογο για τη ζωή

των µηχανών, τον συµβολισµό της µηχανοκίνητης εργασίας, την ποίηση της επινοητικότητας

και της τυποποίησης. Ολα έχουν θέση σε αυτό το εικαστικό στοχαστικό παιχνίδι που ακούει

στον τίτλο «Το Μέλλον ήταν Χθες». 

ΑΘΗΝΑΪΚΑ  P LU S

Η ζωή των μηχανών, φωτογραφίες του Χριστόφορου
Δουλγέρη στη Γερμανία

H ιστορία του µέλλοντος (φωτ. Χριστόφορος Δουλγέρης, KUNSTVEREIN WESSELING).
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Οι µηχανές του Χριστόφορου Δουλγέρη είναι ένας αυτόνοµος κόσµος (φωτ. KUNSTVEREIN WESSELING). 

Ο Χριστόφορος Δουλγέρης είναι ένας δηµιουργός µε αυτόνοµο έργο σε συνοµιλία µε τη διεθνή

σκηνή αλλά και µε την ιστορία των ιδεών, τη φιλοσοφία, την ποίηση των υλικών, τις τεχνικές

της φωτογραφίας στην υπηρεσία των θεµάτων που επιλέγει. Συχνά, έλκεται από τη µεταφυσική

των µηχανών, τις προσεγγίζει σαν αρχιτεκτονήµατα, ανοικτά και αυτοτελή ταυτόχρονα, τις

περιεργάζεται σαν κήτη εν υπνώσει, τις ακτινογραφεί γι’ αυτό που υπήρξαν και γι’ αυτό που

προσέφεραν. Η έκθεση στο Βέσελινγκ (Kunstverein Wesseling) είναι ταυτόχρονα και ένας

αναστοχασµός, µε βάση φιλοσοφική, κοινωνιολογική και αισθητική, για τη λαχτάρα του

µέλλοντος και της προόδου, έννοιες κληροδοτηµένες από τον βιοµηχανικό 19ο αιώνα και τα

διαρκώς διευρυνόµενα δίκτυα εµπορίου, παραγωγής και διανοµής του εικοστού αιώνα.



H ποίηση της βιοµηχανικής αισθητικής (φωτ. Χρ. Δουλγέρης, KUNSTVEREIN WESSELING).

Σε αυτή τη µελλοντολογική αναδροµή, ο Χριστόφορος Δουλγέρης φωτογραφίζει τις µηχανές σαν

τοτέµ µιας θρησκείας της ύλης αλλά και της ανθρώπινης επινοητικότητας και καινοτοµίας,

διευρύνει έννοιες αυτοµατισµού και τεχνολογίας, προσεγγίζοντας εν τέλει τη µηχανή σαν

αρχιτεκτονικό θραύσµα, σαν σπάραγµα υλικού πολιτισµού. Επενδύοντας στις προεκτάσεις µιας

αυτόκλητης θεατρικότητας, οι φωτογραφίες του έχουν µεγαλείο αλλά και ταπεινότητα,

συγκλίνοντας σε µια προσωπική ερµηνεία. Ο τίτλος της έκθεσης «Το Μέλλον ήταν Χθες» φέρνει



συνειρµούς από τον κινηµατογράφο και τη λογοτεχνία και την έλξη προς τη µελλοντολογία, τον

πεσιµισµό για την εξέλιξη του ανθρώπου αλλά και το δέος για τη δύναµη του πνεύµατος. Ο Μαξ

Ερνστ κάπου συναντά τον Αλντους Χάξλεϊ.

Ο Χριστόφορος Δουλγέρης θα είχε πολύ υλικό στα εγκαταλελειµµένα εργοστάσια της Ελλάδας,

αν και έχει ήδη πολλαπλώς ασχοληθεί µε την κουλτούρα της βιοµηχανικής κληρονοµιάς και την

αισθητική της µηχανής. Ενας ολόκληρος κόσµος σιωπηλός, έµπλεος συµβολισµών, µια

αρχαιολογία του µέλλοντος και ένας τρόπος να µιλήσει κανείς για την ανάγκη του ανθρώπου. 
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