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Ο Georges Rousse είναι αναμφισβήτητα φωτογράφος αλλά είναι ταυτόχρονα 
και ζωγράφος, γλύπτης και αρχιτέκτονας, έχοντας την ίδια σχέση με τα 
εργοτάξιά του όπως ο ζωγράφος με τον καμβά του ή ένας γλύπτης με τον πηλό 
ή το μάρμαρο του. Η πρώτη του ύλη είναι ο Χώρος, ο χώρος των ερημικών 
κτιρίων. Εχοντας έμπνευση απο την αρχιτεκτονική ποιότητα ενός χώρου και το 
φως που βρίσκει εκεί διαλέγει γρήγορα ενα κομμάτι και δημιουργεί μια mise 
en scene, έχοντας κατα νου τον απώτερο στόχο του, τη δημιουργία μίας 
φωτογραφικής εικόνας. Σε αυτούς τους άδειους χώρους ο Georges Rousse 
κατασκευάζει ενα είδος ουτοπίας που προβάλει το όραμα του για τον 
κόσμο, το φανταστικό του σύμπαν. 
 

 
 
Η δημιουργία του εκφράζει τις καλλιτεχνικές του προθέσεις και έρχεται σε 
συμφωνία με τις εντυπώσεις του για τον τόπο, την ιστορία και τον πολιτισμό 
του. Τελικά, καταλήγει σε μια φωτογραφία, ένα φλατ επίπεδο, έτσι τα σχήματα 



που ζωγραφίζει και σχεδιάζει και οι όγκοι και οι αρχιτεκτονικές κατασκευές που 
δημιουργεί σε αυτούς τους τεράστιους χώρους φαίνονται σπασμένα ή 
χωρισμένα σε διαφορετικά επίπεδα. Η φωτογραφία του συνδυάζει 
αριστοτεχνικά τη ζωγραφική, την αρχιτεκτονική και το σχέδιο.  
Χαράζει έναν νέο χώρο στον οποίο ο φανταστικός κόσμος του καλλιτέχνη 
γίνεται ορατός. Στο επίκεντρο αυτής της αμφισβήτησης του ορισμού της 
τέχνης, το έργο του πραγματεύεται τη σχέση μας με τον Χώρο και τον Χρόνο. 
 

 
 
Στις φωτογραφίες του, ο Georges Rousse μας αναγκάζει να διαβάζουμε την 
αρχιτεκτονική ως στατική, τις εικόνες ως ακίνητες, και στη συνέχεια 
μεταμορφώνει σταδιακά την αντίληψή μας για το Χώρο και την 
Πραγματικότητα. Η τελική φωτογραφική εικόνα διαταράσσει τις οπτικές μας 
συνήθειες και πεποιθήσεις παρουσιάζοντας τρία είδη χώρου: τον πραγματικό 
χώρο, όπου κάνει τις εγκαταστάσεις του ; ενα φανταστικό ουτοπικό χώρο, τον 
οποίο ο καλλιτέχνης επινοεί και στη συνέχεια χτίζει προσεκτικά στην τοποθεσία 
που έχει επιλέξει και τέλος ένας νέος χώρος που είναι ορατός μόνο από ένα 
συγκεκριμένο σημείο όταν κάνει κλικ στο κλείστρο της κάμερας και υπάρχει 
μόνο στη φωτογραφία. 
Η σύγκλιση αυτών των χώρων ξεπερνά ένα οπτικό παιχνίδι: Σαν μια αίθουσα με 
καθρέφτες, αινιγματική και ιλιγγιώδης, αμφισβητεί τον ρόλο της φωτογραφίας 
ως πιστή αναπαραγωγή της πραγματικότητας και διερευνά τις αποστάσεις 
μεταξύ αντίληψης και πραγματικότητας, μεταξύ φανταστικού και 
συγκεκριμένου. 
 



 
 
 
Ο Ζωρζ Ρουσ όταν ήταν 9 έλαβε τη θρυλική κάμερα της Kodak Brownie ως 
χριστουγεννιάτικο δώρο, έκτοτε η κάμερα δεν έφυγε ποτέ από το πλευρό του. 
Ενώ φοιτούσε στην ιατρική σχολή στη Νίκαια, αποφάσισε να σπουδάσει 
επαγγελματική φωτογραφία και τεχνικές εκτύπωσης και στη συνέχεια άνοιξε το 
δικό του στούντιο αφιερωμένο στην αρχιτεκτονική φωτογραφία. Σύντομα, το 
πάθος του για το μέσο τον οδήγησε να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη 
φωτογραφία. 
 
Αφού ανακάλυψε τη Land Art και το Μαύρο τετράγωνο του Malevich (Malevich 
Black Square) , ο Georges Rousse άλλαξε τη σχέση του με τη φωτογραφία, 
επινοώντας μια μοναδική προσέγγιση που μετατόπισε τη σχέση της 
ζωγραφικής στο διάστημα. Άρχισε να φτιάχνει εγκαταστάσεις σε ερειπωμένα ή 
εγκαταλελειμμένα κτιρια που τον έλκουν από καιρό - δημιουργώντας εφήμερα, 
μοναδικά έργα τέχνης και μετατρέποντας αυτές τις τοποθεσίες 
σε εικονιστικούς (pictorial) χώρους που είναι ορατοί μόνο στις φωτογραφίες 
του. 
 
 



Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 και μετά, ο Ζωρζ Ρους επέλεξε να 
προβάλλει τις φωτογραφίες του σε μεγάλη κλίμακα, ώστε οι θεατές του να 
συμμετέχουν στο έργο και να βιώνουν την αίσθηση του χώρου με 
συναρπαστικό τρόπο. Καταρρέοντας τους συνήθεις περιορισμούς μεταξύ των 
καλλιτεχνικών μέσων, το μοναδικό του έργο άφησε γρήγορα το στίγμα του στον 
κόσμο της σύγχρονης τέχνης. Από την πρώτη του έκθεση στο Παρίσι, στη 
Galerie de France το 1981, ο Georges Rousse συνέχισε να δημιουργεί τις 
εγκαταστάσεις του και να παρουσιάζει τις φωτογραφίες του σε όλο τον κόσμο, 
στην Ευρώπη, στην Ασία (Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα, Νεπάλ.), στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, στο Κεμπέκ και στη Λατινική Αμερική. 
Έχει συμμετάσχει σε πολλές Biennale (Παρίσι, Βενετία, Σίδνεϊ) και έχει λάβει 
πολλά αναγνωρισμένα βραβεία.  
Εκπροσωπείται από πολλές ευρωπαϊκές γκαλερί και τα έργα του 
περιλαμβάνονται σε πολλές μεγάλες συλλογές σε όλο τον κόσμο. 
 
Ο Georges Rousse γεννήθηκε το 1947 στο Παρίσι, όπου σήμερα ζει και 
εργάζεται. 
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1.Η Brownie ήταν μια σειρά από κάμερες που κατασκευάστηκε από τον Eastman Kodak. 
Κυκλοφόρησε το 1900,[1] παρουσίασε το στιγμιότυπο στις μάζες. Ήταν μια βασική 
φωτογραφική μηχανή από κουτί από χαρτόνι με απλό κυρτό-κοίλο φακό που τραβούσε 2 
τετράγωνες φωτογραφίες 1/4 ιντσών σε φιλμ σε ρολό νο.117 Σχεδιάστηκε και κυκλοφόρησε 
για πωλήσεις ταινιών ρολού Kodak. Λόγω των απλών χειριστηρίων και της αρχικής τιμής του 
1 $ (που ισοδυναμεί με 33 $ το 2021) καθώς και της χαμηλής τιμής του φιλμ σε ρολό Kodak 
και της επεξεργασίας, η κάμερα Brownie ξεπέρασε τον στόχο 
μάρκετινγκ.[2].  https://en.wikipedia.org/wiki/Kodak_Brownie 
 
2.Το Black Square, επίσης γνωστό ως Το Μαύρο Τετράγωνο ή το Μαύρο Τετράγωνο του 
Μάλεβιτς είναι ένας εμβληματικός πίνακας του Kazimir 
Malevich.   https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Square_(painting) 
 
πηγή www.georgesrousse.com 
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Gallery 
 
https://www.georgesrousse.com/ 
https://www.artnet.com/artists/georges-rousse/ 
https://www.catherineputman.com/fr/artistes/oeuvres/25/georges-rousse 
 
 
Video 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vSQtrKtdYEg 
https://artdesigntendance.com/art-contemporain/georges-rousse/ 
(French with English subs) 
https://www.youtube.com/watch?v=oXDMRxsOzeE 
Espace(s) : Métamorphoses Poétiques (French with English subs) 
https://www.youtube.com/watch?v=NvVjhjHsvvA 
détournement de fonds (french) (about his artistic process) 
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το Monday picks θα είναι μια σειρά μειλ που αφορούν τη φωτογραφία, χωρις κανόνες.  


