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Αντιμέτωπος με το κατακλυσμό, την αφθονία αλλά και την εξαΰλωση των 
εικόνων στον 21ο αιώνα, ο Jean-Vincent Simonet φιλοδοξεί να αναβιώσει την 
αύρα και τη σωματικότητά τους. Με τα παραισθησιογόνα χρώματα, τα υγρά 
σχήματα και τα μεταβαλλόμενα περιγράμματα, οι φωτογραφίες του νεαρού 
Γάλλου είναι ευδιάκριτα ζωγραφικές: η αστικότητα διαλύεται σε 
φαντασμαγορικούς ουρανούς που φωτίζονται από τα φώτα της πόλης, τα 
πέταλα γίνονται υγροί λεκέδες που στάζουν το ένα πάνω στο άλλο, τα γυμνά 
σώματα μοιάζουν με cyborgs ή κούκλες με υπερφυσικές λάμψεις και 
αποχρώσεις, ενώ οι βιομηχανικές μηχανές περιορίζονται στην αφαίρεση, ένα 
συνονθύλευμα θολών και αντίθετων στοιχείων. 

 
 
Η πρακτική του Simonet συνδυάζει αναλογικές εικόνες, ψηφιακές τεχνικές, 
κολάζ και μοντάζ με αξιοσημείωτη ρευστότητα. Το έργο του διαποτίζεται από 
μια αίσθηση  πληθωρικότητας και εντροπίας. Σώμα και ντεκόρ, φύση και τέχνη, 
πόζες και συναισθήματα συγκρούονται και συγχωνεύονται στην ποιητική της 
υπερβολής που αποτελεί τη βάση της έρευνας του φωτογράφου. 



 

 
Στο καλλιτεχνικό του έργο, ο Jean-Vincent Simonet ωθεί τα όρια του 
φωτογραφικού μέσου και αναπτύσσει τεχνικές για την αλλαγή των εικόνων και 
τη μεταμόρφωση της φωτογραφικής επιφάνειας. Αντλώντας έμπνευση τόσο 
από την ποπ όσο και από το πανκ, με αρκετούς δεξιοτέχνες της ιαπωνικής 
φωτογραφίας μεταξύ των βασικών επιρροών του, η προσέγγιση του Simonet 
στη φωτογραφία είναι ενστικτώδης, οδηγώντας τον να δημιουργήσει μια 



εντυπωσιακή και ποικίλη συλλογή εικόνων, ένα πραγματικό αρχείο των παθών 
του που καλλιεργήθηκαν με την πάροδο του χρόνου.  
 
 

 
 
 
 
Book Watercolors 
 
Μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου 2021, ο φωτογράφος παρήγαγε με το χέρι 
2.376 εικόνες κάθε μια 32×44cm σε ενα μεγάλου φορμα injekt εκτυπωτή. Η 
δημιουργική διαδικασία που αναπτύχθηκε από τον καλλιτέχνη για αυτό το έργο 
περιελάμβανε τη χρήση του μηχανήματος με τρόπο αντίθετο με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό του. Εισήγαγε ψευδείς ρυθμίσεις και χρησιμοποίησε ένα 
αδιάβροχο συνθετικό χαρτί, συνήθως ακατάλληλο για αυτού του είδους τις 
εκτυπώσεις. Μέρος του μελανιού στην επιφάνεια του χαρτιού παραμένει πολύ 
υγρό όταν βγαίνει από τον εκτυπωτή, και ο Simonet εφαρμόζει μια σειρά από 
τεχνικές στεγνώματος. Αλλάζει την ένταση και τη διάρκεια του στεγνώματος, 
στη συνέχεια ξεπλένει την περίσσεια χρωστικής ουσίας αλλοιώνοντας το 
αποτέλεσμα με κάθε βήμα. Τα βιβλία αυτής της σειράς συγκεντρώνουν ένα 
σύνολο εξήντα έξι μοναδικών εικόνων και η τιμή του βιβλίου ανέρχεται στα 
1.350€. 



 
 
Waterworks, hardcover slipcase // Edition of 30 unique copies // hand signed and numbered 
 
https://rvb-books.com/products/jean-vincent-simonet-waterworks 
https://delpireandco.com/en/produit/waterworks/ 



"Σήμερα, κατα κάποιο τροπο όλοι είναι φωτογράφοι με ένα iPhone. Φυσικά 
υπάρχουν κάποιοι φωτογράφοι που μπορούν να χρησιμοποιήσουν το μέσο 
παραδοσιακά προς όφελος τους, αλλά αυτό δεν ισχύει για μένα. Θέλω να 
ξεφύγω από αυτό, να έχω τη δική μου γραφή όταν χρησιμοποιώ αυτό το μέσο. 
Για μένα, η φωτογραφία είναι ένα πρώτο βήμα παραγωγής, όπως, ας πούμε, 
ένα μολύβι όταν σχεδιάζεις.  
Όταν προσπαθείς να αναπτύξεις το μέσο, να το ωθήσεις προς κάποια 
κατεύθυνση, όπως τη γλυπτική ή τη ζωγραφική ας πούμε τότε το μέσο θα γίνει 
πιο υβριδικό.  
Σήμερα, πρέπει να συνεργαστείς με την υβριδική φύση της φωτογραφίας και 
για μένα είναι λογικό να πάω προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης μου αρέσει το 
γεγονός ότι στη πρακτική που εφαρμόζω χάνεις τη δυνατότητα 
της  αναπαραγωγής, κάτι που είναι εγγενές στη φωτογραφία. Κάθε κομμάτι 
είναι μοναδικό, έτσι, από αυτή την άποψη, είναι παρόμοιο με τους πίνακες." 
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 
Ο Jean-Vincent Simonet γεννήθηκε το 1991 στη Γαλλία. Αποφοίτησε με υψηλές 
διακρίσεις από το ECAL το 2014 πριν ξεκινήσει την καριέρα του με τη μίξη της 
editorial, της μόδας και της πειραματικής φωτογραφίας. Η προσωπική του 
δουλειά εκτέθηκε στο Pla(t)form 2015 στο Fotomuseum Winterthur. Κέρδισε 
επίσης τo βραβείo Swiss Design στη Βασιλεία. Ζει και εργάζεται μεταξύ 
Παρισιού και Ζυρίχης, όπου κάνει ταχυδακτυλουργίες μεταξύ editorial 
φωτογραφίσεων κατα παραγγελία στο χώρο της μόδας και προσωπικών 
εξερευνήσεων. 
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 1.Η École cantonale d'art de Lausanne (ECAL) είναι ένα πανεπιστήμιο τέχνης και σχεδίου που βρίσκεται στο 
προάστιο Renens της Λωζάνης, στην Ελβετία. Ιδρύθηκε το 1821 και είναι συνδεδεμένο με το Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών της Δυτικής Ελβετίας. Διευθυντής του ECAL είναι ο σχεδιαστής Αλέξης 
Γεωργακόπουλος. 
 
2. PLAT(T)FORM είναι μια διεθνούς προβολής  portfolio review διοργάνωση που παρουσιάζει νέους 
ανερχόμενους Ευρωπαίους φωτογράφους. To PLAT(T)FORM 2015 ήταν υπό τη νέα διεύθυνση των Duncan 
Forbes και Thomas Seelig. Το Fotomuseum Winterthur κάλεσε 42 φωτογράφους να παρουσιάσουν τη δουλειά 
τους για δύο ώρες στο κοινό και μια επιλεγμένη ομάδα ειδικών. Οι συμμετέχοντες είχαν επιλεγεί ανάμεσα σε 
περίπου 150 υποψήφιους φωτογράφους. Το PLAT(T)FORM απευθύνεται σε επαγγελματίες όπως επιμελητές, 
ιδιοκτήτες γκαλερί, εκδότες, συντάκτες και φωτογράφους. Ταυτόχρονα, η εκδήλωση προσφέρει στους 
ενδιαφερόμενους επισκέπτες την ευκαιρία να ανακαλύψουν τη δουλειά νέων φωτογράφων και καλλιτεχνών 
και να τους γνωρίσουν από κοντά.   http://editingstandard.com 
 
3. Το Fotomuseum Winterthur είναι ένα μουσείο φωτογραφίας στο Winterthur της Ελβετίας. Το μουσείο 
ιδρύθηκε το 1993 και είναι αφιερωμένο στη φωτογραφία ως μορφή τέχνης, ντοκουμέντο και ως 
αναπαράσταση της πραγματικότητας. Σύγχρονοι φωτογράφοι και καλλιτέχνες που έχουν εκθέσει στο 
Fotomuseum Winterthur περιλαμβάνουν τους Lewis Baltz, William Eggleston, Nan Goldin, Andreas Gursky, Roni 
Horn και Boris Mikhailov. Lange, Lisette Model, Albert Renger-Patzsch, August Sander και 
αλλοι.  https://www.fotomuseum.ch/en/ 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 



links: 
https://www.jeanvincentsimonet.com 
https://www.youtube.com/watch?v=RB8i4oqfRg8 
https://www.itsnicethat.com/articles/jean-vincent-simonet-photography-200120 
https://pen-online.com/arts/psychedelic-tokyo-captured-by-photographer-jean-
vincent-simonet/?scrolled=1 
https://selfpublishbehappy.com/2018/12/exhibition-and-printing-performance-by-
jean-vincent-simonet-at-webber-gallery/ 
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το Monday picks θα είναι μια σειρά μειλ που αφορούν τη φωτογραφία, χωρις κανόνες.  
 


