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Περίληψη  

Σε μια εποχή όπου διαπιστώνουμε τη συνεχή παρουσία του υπερρεαλιστικού 
φαντασιακού στην καλλιτεχνική δημιουργία, τίθεται το ερώτημα: Γιατί γίνεται λόγος 
για τον υπερρεαλισμό στον XXI αιώνα; Ο André Βreton υποστήριζε το εξής: « Ο 
υπερρεαλισμός υπήρχε πριν από μένα και λογαριάζω ότι θα επιζήσει και μετά από μένα 
». Με αφετηρία αυτή τη ρήση, γεννιούνται ερωτήματα: Από τι δομείται το 
υπερρεαλιστικό φαντασιακό; Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την 
παρουσία του πριν και μετά το ιστορικό κίνημα; Εκκινώντας από την υπόθεση ενός 
υπερρεαλιστικού φαντασιακού συνδεδεμένου με τις έννοιες του παράδοξου, του 
θανάτου και του έρωτα, οι οποίες σχετίζονται συγχρόνως με τον κόσμο και το 
ανθρώπινο ον, θα επιχειρήσουμε μια προσέγγιση ανάμεσα στην φωτογραφική 
δημιουργία, κυρίως την ελληνική, και τη φιλοσοφική και ψυχαναλυτική σκέψη. Η 
θεωρία των υπερρεαλιστών, η σκέψη του Sigmund Freud και το σύγγραμμα Φιλοσοφία 
του Υπερρεαλισμού του γάλλου φιλοσόφου Ferdinard Alquié στηρίζουν τον 
προβληματισμό μας για την Αισθητική του υπερρεαλιστικού φαντασιακού, ενώ 
παραδειγματικά φωτογραφικά έργα της Nelly’s, του Ανδρέα Εμπειρίκου, της Λίζης 
Καλλιγά, του Τάκη Ζερδεβά, μεταξύ άλλων, εκφράζουν αυτήν την παρουσία του 
υπερρεαλιστικού πνεύματος στην ελληνική φωτογραφία, κυρίως από το 1930 κι εκτός 
κινήματος. Μελετώνται επίσης και υπερρεαλιστικά έργα από τη διεθνή σκηνή.  

Σε έναν πρώτο χρόνο, το υπερρεαλιστικό φαντασιακό ως παράδοξο εγείρει έναν 
στοχασμό γύρω από τις αντιφάσεις της φωτογραφικής εικόνας και τις απορίες του 
κόσμου και του ανθρώπινου όντος σε σχέση με την εικόνα. Σε έναν δεύτερο χρόνο, 
προτείνουμε μια μελέτη του υπερρεαλιστικού φαντασιακού ως θάνατο, όχι με την 
κυριολεκτική έννοια,  αλλά με μια διευρυμένη και μεταφορική έννοια, ανάλογη με την 
φροϋδική ενόρμηση θανάτου, όπως για παράδειγμα η μελαγχολία στην εικόνα.  Τέλος, 
σε έναν τρίτο χρόνο, εστιαζόμαστε στο υπερρεαλιστικό φαντασιακό ως έρωτα, με μια 
ευρύτερη έννοια, ισοδύναμο με την φροϋδική ενόρμηση ζωής.  
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