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Ο Ντάβιντ Κλέρµπαουτ γεννήθηκε στο Βέλγιο το 1969.  Ανήκει 
στους σύγχρονους βιντεοκαλλιτέχνες που στα έργα τους πειρα-
µατίζονται µε τον χρόνο και τη διάρκεια. 

Η έννοια του χρόνου έχει απασχολήσει πολλούς καλλιτέχνες 
και ανθρώπους που ασχολούνται µε τον κινηµατογράφο. Με την 
ανακάλυψη της κινούµενης εικόνας, η έννοια του χρόνου άλλαξε 
και δόθηκαν ευκαιρίες για νέους πειραµατισµούς. Τα τελευταία 
χρόνια, µε τις νέες ψηφιακές τεχνολογικές εξελίξεις, οι καλλι-
τέχνες διαπραγµατεύονται τον χρόνο µε πολλούς τρόπους: επι-
βραδύνουν και επιταχύνουν τα έργα, τα παρουσιάζουν σε συνε-
χή επανάληψη, τα παίζουν σε αντίστροφη κίνηση, παγώνουν τις 
εικόνες τους κ.τ.λ. Με αυτόν τον τρόπο δίνουν νέο νόηµα στην 
αναπαράσταση της πραγµατικότητας. Ο Ντάβιντ Κλέρµπαουτ δη-
µιουργεί έργα που συνδυάζουν στοιχεία από τη φωτογραφία και 

Λίγα λόγια για τον David Claerbout 
(Ντάβιντ Κλέρµπαουτ)

τον κινηµατογράφο, µε τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. 
Χρησιµοποιεί εικόνες που έχει βρει, φωτογραφίες από προσω-
πικά αρχεία, ιστορικές φωτογραφίες, τις οποίες επεξεργάζεται 
ψηφιακά ενσωµατώνοντας νέο υλικό και δίνοντας κίνηση σε µια 
συγκεκριµένη περιοχή της αρχειακής φωτογραφίας. Για να το πε-
τύχει αυτό, χρησιµοποιεί ψηφιακά µέσα που του επιτρέπουν να 
αποµονώσει το σηµείο και στη συνέχεια να αλλάξει τις ψηφίδες 
της ηλεκτρονικής εικόνας.

Τα έργα του Κλέρµπαουτ κινούνται ανάµεσα στη φωτογραφία και 
στον κινηµατογράφο, στην ακινησία και στην κίνηση, στο παρελ-
θόν και στο παρόν.



Cat and Bird in Peace, 1996
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Το έργο Cat and Bird in Peace (2006) είναι ένα µονοπλάνο. Ο 
καλλιτέχνης βιντεοσκοπεί µια γάτα και ένα πουλί που κάθονται 
ειρηνικά το ένα δίπλα στο άλλο για επτά περίπου λεπτά. Μέσα σε 
αυτό το διάστηµα δεν συµβαίνουν πολλά. Ωστόσο, η ηρεµία που 
επικρατεί δηµιουργεί µια τροµερή ένταση λόγω της πιθανής βίας 
που µπορεί, ανά πάσα στιγµή, να ξεσπάσει ανάµεσα στα δύο ζώα. 
Η ήρεµη συνύπαρξη που αναφέρεται στον τίτλο του έργου (Γάτα 
και Πουλί σε ειρηνική συνύπαρξη), υπαινίσσεται και το αντίθετο 
λόγω της επικινδυνότητας της κατάστασης.



The Stack, 2002
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Στο The Stack, ο χρόνος µοιάζει να περνάει πολύ αργά καθώς η 
κίνηση στην εικόνα είναι σχεδόν ανεπαίσθητη. Ο θεατής χρειάζε-
ται να παραµείνει για ώρα µπροστά στην προβολή, προκειµένου 
να εντοπίσει το θέµα του Κλέρµπαουτ στο έργο. 

Για τριάντα έξι λεπτά παρατηρούµε το ηλιοβασίλεµα µέσα από 
ένα σύµπλεγµα οδικών αερογεφυρών του Τέξας. Καθώς ο ήλιος 
φωτίζει το τσιµεντένιο αρχιτεκτονικό τοπίο, η σκιά του φωτός µε-
τακινείται µε την κίνηση του ήλιου, µέχρι που κάποια στιγµή δι-
ακρίνουµε έναν άστεγο να κοιµάται στο πρώτο επίπεδο της σύν-
θεσης. Ο άνθρωπος αυτός φανερώνεται µόνο ενάµισι λεπτό, την 
ώρα που η σκιά του ήλιου τον προσπερνάει και τον αποκαλύπτει. 

Ο καλλιτέχνης λέει για το έργο αυτό:
«Αποπειράθηκα να χρησιµοποιήσω ένα θέµα προβληµατικό στη 
ζωγραφική, τον άστεγο, έναν άνθρωπο που η κοινωνία τον απορ-
ρίπτει και έρχεται αντιµέτωπος µε την ουδετερότητα του χρόνου 
που περνά. Και όµως, η στιγµή που τον αγγίζει ο ήλιος δεν είναι 
αρκετά µεγαλειώδης ώστε να τον αναγάγει σε πραγµατικό θέµα. 
Το ερώτηµά µου είναι το ακόλουθο: πώς το πέρασµα του χρόνου 
συνεργεί µε µια ανάγνωση της ιστορίας;»



Piano Player, 2002
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Στο έργο Piano Player παρακολουθούµε µια γυναίκα να τρέχει 
µέσα στη βροχή πηγαίνοντας προς το σπίτι της. Την ώρα που ανε-
βαίνει τις σκάλες για να πάει στο διαµέρισµά της, έλκεται από 
τη µουσική που ακούγεται, κοντοστέκεται και µπαίνει στο δια-
µέρισµα απ’ όπου προέρχεται η µουσική. Εκεί βλέπει µια νεαρή 
κοπέλα να παίζει πιάνο. Την παρατηρεί µε προσοχή για λίγη ώρα 
και µετά αποχωρεί κάπως ταραγµένη, βγαίνοντας πάλι έξω στη 
βροχή. Στο επτάλεπτο αυτό βίντεο δεν καταλαβαίνουµε γιατί η 
κοπέλα αποφάσισε να αλλάξει προορισµό. Μπορούµε να υποθέ-
σουµε ότι η µουσική του πιάνου άλλαξε την ψυχολογία της, ή να 
δώσουµε οποιαδήποτε άλλη ερµηνεία, αλλά στην πραγµατικότητα 
δεν µπορούµε να γνωρίζουµε την αιτία της δράσης της. 

Είτε πρόκειται για µια φωτογραφία, είτε για µια ταινία µικρού µή-
κους, ο Κλέρµπαουτ δεν προσδιορίζει µε σαφήνεια το θέµα του 
έργου του στον θεατή αλλά τον αφήνει να αναζητήσει τις δικές 
του πιθανές αφηγήσεις.



Bordeaux Piece, 2004
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Το Bordeaux Piece είναι ένα έργο, όπου το βασικό θέµα είναι το πέ-
ρασµα του χρόνου και έχει τα στοιχεία µιας κινηµατογραφικής ται-
νίας. ∆ιαρκεί δεκατρείς ώρες και σαράντα τρία λεπτά κατά τα οποία 
επαναλαµβάνεται η ίδια ιστορία η οποία έχει γυριστεί µέσα στη δι-
άρκεια της ηµέρας,  από νωρίς το πρωί µέχρι τη δύση του ήλιου. 

Τρεις ηθοποιοί παίζουν µια σκηνή αγάπης και προδοσίας ανάµε-
σα στον πατέρα, στο γιο και στην ερωµένη του γιου. Αυτή η σκηνή 
επαναλαµβάνεται καθώς η µέρα προχωράει. Λόγω της συνεχούς 
επανάληψης και καθώς τίποτα το διαφορετικό δεν συµβαίνει, 
αυτή η υπόθεση φαίνεται ασήµαντη. Τελικά αυτό το οποίο είναι 
σηµαντικό στο έργο είναι η αλλαγή της ατµόσφαιρας που επιβάλ-
λει το πέρασµα του χρόνου. Το φως και η φύση γίνονται τα κυρί-
αρχα στοιχεία της ταινίας και όχι η ιστορία που εκτυλίσσεται. 

Ο ήχος στο έργο αυτό περιλαµβάνει δυο στοιχεία. Ένας θεατής 
που θέλει να σταθεί και να δει µπορεί να βάλει ακουστικά και να 
αποµονωθεί, όπως σε µια κινηµατογραφική αίθουσα· ενώ ο θεα-
τής-περιπατητής ακούει τον ήχο από τα µεγάφωνα στην αίθουσα. 
Σ’ αυτό το δεύτερο ήχο, ακούγονται κελαηδήµατα πουλιών, από 
την περιβάλλουσα εξοχή.



Shadow Piece, 2005
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Για το έργο Shadow Piece (2005) ο ίδιος ο Κλέρµπαουτ σε µία 
συνέντευξή του λέει: 
«Έχω µια συλλογή ανώνυµων φωτογραφιών, ανάµεσα στις οποίες 
αναζητούσα µια εικόνα της νεωτερικότητας µε πολύ ισορροπηµέ-
νη σύνθεση. Επεξεργάστηκα κάποιες λεπτοµέρειες της εικόνας 
αυτής και τη χώρισα στα δυο: το πάνω µέρος και το κάτω µέρος. 
Το κάτω µέρος δεν το άγγιξα, µόνο το πάνω. Πράγµατι, κινηµατο-
γράφησα κάποιους ανθρώπους στο στούντιό µου, προκειµένου να 
ενσωµατώσω τα πλάνα αυτά στο πάνω µέρος. Το αποτέλεσµα αυ-
τής της µείξης σε ένα πρώτο επίπεδο είναι ότι βλέπετε κάποιους 
ανθρώπους να προσπαθούν να µπουν σε ένα γυάλινο, εντελώς 
διάφανο κτίριο (αλλά και σε µια παλιά φωτογραφία επίσης). Στην 
πραγµατικότητα όµως, τα µόνα αντικείµενα που καταφέρνουν να 
µπουν είναι οι σκιές τους.». 



Sections of Happy Moment, 2007
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Στο Sections of a Happy Moment (2007) 180 ασπρόµαυρες φωτο-
γραφικές εικόνες συνθέτουν µια προβολή διαφανειών. Οι φωτο-
γραφίες παρουσιάζουν µια οικογένεια Κινέζων να παίζουν µπάλα 
στον υπαίθριο χώρο ενός συγκροτήµατος κατοικιών.

Ο Κλέρµπαουτ, όπως το συνηθίζει, βρήκε κάποιες φωτογραφίες 
που τον ενδιέφεραν, επισκέφτηκε το µέρος που απεικονίζεται και 
στη συνέχεια φωτογράφισε τη δράση των ανθρώπων στο στούντιό 
του. Μετά, επεξεργάστηκε τις φωτογραφίες της δράσης και τις 
ενσωµάτωσε στις φωτογραφίες του χώρου.

Στο έργο ο καλλιτέχνης θέλει να συλλάβει µια συγκεκριµένη χρο-
νική στιγµή. Εδώ, ο χρόνος µοιάζει µετέωρος, σαν να έχει στα-
µατήσει προσωρινά. Παρόλο που ο τίτλος του έργου θα µπορού-
σε να µεταφραστεί «Αποσπάσµατα µιας ευτυχισµένης στιγµής», 
η ατµόσφαιρα που εκπέµπει το έργο είναι  αρκετά µελαγχολική 
ενώ οι άνθρωποι φαίνονται να µην είναι εναρµονισµένοι µε το 
περιβάλλον τους και τελικά αυτή η στιγµή να µην είναι και τόσο 
ευτυχισµένη.



Long Goodbye, 2007
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Το Long Goodbye είναι ένα έργο που ‘ενώνει’  δύο διαφορετικούς 
χρόνους. Μια γυναίκα που βγαίνει από ένα σπίτι κινηµατογρα-
φείται σε αργή κίνηση ως τη στιγµή που κάνει ένα νεύµα στην 
κάµερα και, ξαφνικά, η εγγραφή επιταχύνεται. Όσο προχωράει η 
ταινία, οι σκιές των δέντρων µεγαλώνουν καθώς πέφτουν πάνω 
στον τοίχο του σπιτιού, µέχρι που και οι τελευταίες σκιές χάνονται 
µέσα στο σκοτάδι. 

Από οχτώ ώρες γύρισµα έχουν µείνει 45 λεπτά προβολής, που 
δείχνουν τις σκιές, τις φυλλωσιές των δέντρων σε γρήγορη κί-
νηση, ως την ώρα που πέφτει η νύχτα και το απόλυτο σκοτάδι. 
Στο έργο αυτό συνυπάρχουν δύο διαφορετικοί χρόνοι: ο φυσικός 
χρόνος και ο χρόνος στον οποίο εκτυλίσσεται το θέµα του έργου. 



Dancing Couples, 2008

20 21

Στο έργο παρακολουθούµε νεαρά αγόρια να χορεύουν σε µία 
πολύ αργή κίνηση. 

Ο Κλέρµπαουτ εµπνεύστηκε για το συγκεκριµένο έργο από µία 
φωτογραφία του 1940 η οποία δείχνει δύο ζευγάρια να χορεύουν 
αντικρυστά. Αυτό που τον ενδιέφερε στη συγκεκριµένη φωτογρα-
φία ήταν το βλέµµα των αγοριών που χορεύουν αλλά και το φως 
από το φλας της φωτογραφικής µηχανής που φαίνεται ξεκάθαρα. 

Αποφάσισε να χρησιµοποιήσει αυτό το φως του φλας, να το ζω-
ντανέψει και να το ρίχνει στα πρόσωπα των αγοριών µε ελάχιστες 
κινήσεις και αλλαγές, καθώς αυτά χορεύουν.  ∆ηµιουργεί έτσι µε 
το φως την αίσθηση της κίνησης και του περάσµατος του χρόνου. 

Το έργο όµως αποπνέει µια µυστηριώδη αίσθηση µελαγχολίας, 
όπως νιώθουµε όταν χάνουµε παλιά πράγµατα, µία φωτογραφία, 
ένα αντικείµενο, κάτι αγαπηµένο.



<  Για ποιο λόγο πιστεύετε πως ο Κλέρµπαουτ προτιµά να εν-
σωµατώνει µία αργή και ανεπαίσθητη κίνηση στα έργα του; 
Πόσο διαφορετικά πιστεύετε ότι θα ήταν αυτά αν έπαιζαν σε 
κανονική ταχύτητα; 

<  Συγκρίνετε τα έργα του Κλέρπµαουτ µε τις εικόνες που βλέπε-
τε καθηµερινά στην τηλεόραση. Σκεφτείτε πώς ο καλλιτέχνης 
αντιστέκεται στην ταχύτητα τηλεοπτικής οθόνης και πώς υπο-
βάλλει τον θεατή του έργου του σε έναν άλλο ρυθµό.  

<  Στο έργο Bordeaux Piece το ηλιακό φως που αλλάζει γίνεται 
πρωταγωνιστής. Ο καλλιτέχνης θέλει να συλλάβει τις αλλα-
γές στο φως της ηµέρας και να δηµιουργήσει ατµόσφαιρα στο 
έργο του. Με παρόµοιο τρόπο δούλευαν και οι Ιµπρεσιονιστές 

Θέµατα για συζήτηση
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ζωγράφοι, ζωγραφίζοντας το ίδιο τοπίο σε διαφορετικές στιγ-
µές της ηµέρας στην προσπάθειά τους να αιχµαλωτίσουν την 
κίνηση του χρόνου. 

  <  Ποια σχέση µπορεί να έχει το έργο του Κλέρµπαουτ µε τη 
ζωγραφική;

  <  Πιστεύετε ότι το Bordeaux Piece είναι ένα “ιµπρεσιονιστι-
κό έργο”;

<  Παρατηρήστε τα έργα που έχουν έντονο αρχιτεκτονικό στοι-
χείο, όπως το Shadow Piece και το Sections of Happy Mo-
ment. Ποια συναισθήµατα σας δηµιουργούν τα κτίρια στα 
έργα; Ελευθερίας ή εγκλωβισµού; Πώς εντάσσονται οι άνθρω-
ποι µέσα σε αυτά; 
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