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BIRGIT KLEBER

«ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΑ
ΜΆΤΙΑ ΣΥΛΛΑΜΒΆΝΩ
ΤΗΝ ΨΥΧΉ»
Η Γερμανίδα φωτογράφος που είναι διάσημη για τα «ζωντανά»
πορτρέτα διασημοτήτων που υπογράφει, αλλά και τη σταθερή παρουσία του φακού της
στην περίφημη Μπερλινάλε, μιλάει αποκλειστικά στο «Gala».
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Η Γερμανίδα φωτογράφος με το σκανδιναβικής προέλευσης όνομα Μπίργκιτ Κλέμπερ καταφέρνει με
μεγάλη μαεστρία αυτό που αποζητούν πολλοί πορτρετίστες. Να αιχμαλωτίσει την ποίηση που κρύβει κάθε
προσωπικότητα που κάθεται μπροστά στον φακό της
και να τη μεταφέρει αυτούσια στο φωτογραφικό χαρτί.
Η ίδια μου επισημαίνει: «Πάντα περιμένω την ιδιαίτερη στιγμή. Ζητώ από τους ανθρώπους να κάτσουν και
να κοιτούν στην κάμερά μου για αρκετά λεπτά, όπως
κάθομαι κι εγώ. Ξαφνικά κάτι συμβαίνει. Είναι μια
ξεχωριστή στιγμή που πρέπει να συλλάβεις...». Μέσα
από τις φωτογραφίες της αποκαλύπτεται όλη η μαγεία,
αλλά και η ευάλωτη πλευρά των σταρ, το συναίσθημα,
η ψυχή τους: «Το κύριο στοιχείο κάθε εικόνας, το μήνυμά της, αν θες, είναι η χημεία που παράγεται από
αυτή τη συνάντηση. Προσπαθώ να συλλάβω την
ποίηση του ανθρώπου που έχω μπροστά μου, τις
εσωτερικές δονήσεις του. Και εστιάζω στα μάτια. Το
αποτέλεσμα δεν είναι απαραίτητα cool, αλλά είναι σίγουρα γεμάτο συναίσθημα».

Κλέμενς Σικ,
Νταϊάν Κρούγκερ
και Βαλέρια Γκολίνο
από τον φακό της
Μπίργκιτ Κλέμπερ

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΤΗΣ ΜΠΕΡΛΙΝΑΛΕ
Εδώ και πάνω από 20 χρόνια η γεννημένη στο Ανόβερο Κλέμπερ φωτογραφίζει διασημότητες από όλο
τον κόσμο που περνούν από την περίφημη Μπερλινάλε (Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου). Αν θέλαμε να παραφράσουμε έναν τίτλο ➸
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PHOTO ALBU M
1. Η Μόνικα Μπελούτσι -με τα μάτια κλειστάστο πιο πολυσυζητημένο πορτρέτο της Κλέμπερ
2. Βέρλε Μπέτενς 3. Βιμ Βέντερς 4. Φραντς
Ρογκόφσκι 5. Σάρλοτ Ράμπλινγκ
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Και ένας άνθρωπος του δρόμου μπορεί να έχει
έντονο βλέμμα. Με ενδιαφέρει μέσα από τα
μάτια αυτού που κοιτάει τον φακό μου -όποιος
κι αν είναι- να συλλαμβάνω την ψυχή του».
Ειρωνεία της τύχης: η δημοφιλία της εκτοξεύτηκε χάρη στο πορτρέτο μιας γυναίκας με τα
μάτια κλειστά. Της Μόνικα Μπελούτσι. Εξάλλου,
ποιος είπε ότι τα μάτια δεν μιλάνε όταν είναι
κλειστά; «Πήρα αυτή τη φωτογραφία της Μπελούτσι κάποια στιγμή μεταξύ 2000-2001. Φέτος,
20 χρόνια μετά, αυτή η φωτογραφία συζητιέται
περισσότερο από ποτέ. Αφού της έκανα το
πορτρέτο με τα μάτια ανοιχτά, της είπα: “Μπορείς,
σε παρακαλώ, να κλείσεις τα μάτια σου γιατί μου
αρέσει το αποτέλεσμα; Είναι πανέμορφο”. Το
έκανε. Αυτή η φωτογραφία τελικά έγινε μέχρι
και εξώφυλλο λευκώματος, μιας έκδοσης που
κυκλοφόρησε το 2019 στη Γερμανία, σε συνεργασία με το Γερμανικό Κέντρο Κινηματογράφου».

INFO
Η έκθεση πορτρέτων
της Μπίργκιτ
Κλέμπερ θα
φιλοξενείται στο
Helmut Newton
Foundation στο
Βερολίνο έως
τις 29 Μαρτίου.
Πληροφορίες στο
birgit-kleber.de

βιβλίου ώστε να ανταποκρίνεται στη δουλειά
της, αυτός θα μπορούσε να είναι το «Ενας φακός
μετράει τα άστρα». Μόνικα Μπελούτσι, Νταϊάν
Κρούγκερ, Κλοέ Σεβινί, Γουίλεμ Νταφόε, Βιμ
Βέντερς είναι μόνο λίγοι από τους αστέρες των
κινηματογραφικών στούντιο που κατά καιρούς
έχει στήσει απέναντι από τον φακό της. Κάποιοι
άφησαν πίσω την αύρα τους για λίγο περισσότερο. «Ναι, είναι πολλά τα βλέμματα που έχουν
διασταυρωθεί με το δικό μου, είναι πολλές και
οι ιστορίες πίσω από κάθε shooting. Δεν θα
ξεχάσω, όμως, τη συνάντησή μου με τον κινηματογραφιστή Μίκαελ Μπαλχάους που είχε
δουλέψει στο Χόλιγουντ με τον Βόλφανγκ
Πέτερσεν αλλά και τον Μπράιαν Ντε Πάλμα.
Ηταν ένας πολύ ευγενικός άνθρωπος που τον
ήξερα καλά και πριν από τη φωτογράφηση.
Εκανα το πορτρέτο του πριν από τρία χρόνια,
ενώ είχε μια ασθένεια στα μάτια του. Οταν τον
φωτογράφιζα συνειδητοποίησα πως δεν έβλεπε.
Ακολουθούσε με το πρόσωπο τη φωνή μου. Κι
όμως, ήταν ένα πανέμορφο πορτρέτο, ένα από
τα τελευταία που έκανε προτού πεθάνει το 2017»,
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αναφέρει η φωτογράφος. Στη δουλειά της τα
συνήθως σοβαρά μοντέλα της θαρρείς σε ανακρίνουν με ένα σχεδόν αιθέριο βλέμμα. Λες και
η προσοχή που δείχνεις στην εικόνα έχει αντίκρισμα. Η ίδια λέει: «Ενα βλέμμα μπορεί να
είναι δυνατό και να μην ανήκει σε κάποιον σταρ.

«Η ΔΗΜΟΦΙΛΊΑ της
εκτοξεύτηκε χάρη
στο ΠΟΡΤΡΈΤΟ
μιας γυναίκας με
τα ΜΆΤΙΑ κλειστά.
Της Μόνικα
ΜΠΕΛΟΎΤΣΙ»

Η Μπίργκιτ Κλέμπερ ξεκίνησε την επαγγελματική της σταδιοδρομία ως δημοσιογράφος
σε γυναικεία περιοδικά. Βρέθηκε στην Αμερική
όπου επισκέφθηκε workshops της Γερμανοαμερικανίδας φωτογράφου Λότε Γιακόμπι και
της Αμερικανίδας φωτογράφου Μπέρενις Aμποτ
στο Σαν Φρανσίσκο. Ακολούθησε πρακτική
στην τηλεόραση, ενώ δούλεψε ως βοηθός σκηνοθέτη αλλά και ως set photographer σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.
Κάπως έτσι άρχισε και η ενασχόλησή της με την
επαγγελματική φωτογραφία, όπου την κέρδισαν
τα πορτρέτα. Χαρακτηριστικό των πορτρέτων
της, που αγαπούν το ασπρόμαυρο, η αποτύπωση μιας εσωτερικής έντασης που δεν είναι όμως
επιθετική. Στη συζήτησή μας δεν θα μπορούσε
να παραλειφθεί το βιντεάκι που κυκλοφόρησε
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο οποίο
πρωταγωνιστούν ο Μαρκ Τζέικομπς και η
Σάρλοτ Ράμπλινγκ. Για την τελευταία, μάλιστα,
είχε και το προνόμιο της αποκλειστικής φωτογράφησής της κατά τη διάρκεια της περσινής
Μπερλινάλε, όταν και της απονεμήθηκε η Τιμητική Χρυσή Αρκτος: «Και στο shooting είχε
αυτό το χαρακτηριστικό χιούμορ της. Ηταν
καταπληκτική, απίστευτη. Τη φωτογράφισα δύο
φορές. Πέρυσι ήμουν η μόνη που της επέτρεψαν
να φωτογραφίσει τη Σάρλοτ Ράμπλινγκ στο
πλαίσιο της Μπερλινάλε. Ηταν μια ιδιαίτερα
φορτισμένη συναισθηματικά εμπειρία, τόσο που
δεν κοιμήθηκα το προηγούμενο βράδυ. Με
περίμενε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου με την
ατζέντισσά της, μια πολύ ευγενική Βρετανίδα.
Θέλω να πιστεύω ότι διάλεξαν εμένα γιατί τους
άρεσαν τα πορτρέτα μου», καταλήγει ◆
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