
Όταν φωτογραφίζεις γίνεσαι αυτό που βλέπεις, γίνεσαι η 
ατμόσφαιρα στην οποία βρίσκεσαι, και αν το καταφέρεις, 
που σημαίνει ότι το ενσωματώνεις βαθιά μέσα σου, τότε 
και μόνο τότε μπορείς να το μεταφέρεις στους άλλους. 
Αυτό κάνει ο φωτογράφος, ο ζωγράφος ή ο μουσικός: 
ονειρεύεται με τα μάτια ανοικτά και μας αφηγείται το τι 
βλέπει. 

Ernst Haas 

Εδώ και χρόνια, ο Θανάσης Ζέκος φωτογραφίζει τις 
νυχτερινές μουσικές σκηνές της Αθήνας. Ακολουθώντας 
συνεργάτες του στο μουσικό χώρο, ανθρώπους που τον 
εμπιστεύονται και αφήνουν την υποστήριξη της δουλειάς 
τους στα έμπειρα χέρια του, ο Θανάσης ξεκίνησε να πα-
ρακολουθεί τις συναυλίες από νεαρή ηλικία. Κάθε φορά, 
μετά την ολοκλήρωση της εργασίας του, παρέμενε στο 
χώρο, έβγαζε τη φωτογραφική μηχανή και μετατρέπο-
νταν σε ένα σιωπηλό παρατηρητή της μουσικής.

Γιατί, πράγματι, η φωτογραφική του καταγραφή προ-
δίδει έναν θεατή που υπερβαίνει κατά πολύ την απλή 
ακρόαση. Ο Θανάσης φωτογραφίζει την μουσική, τους 
ερμηνευτές και τη νυχτερινή ατμόσφαιρα που γεμίζει τις 
μουσικές σκηνές με ένα τρόπο που θυμίζει περισσότε-
ρο την προσεκτική συλλογή στιγμών και ήχων παρά την 
απλή καταγραφή γεγονότων, που αποτελεί το περιεχό-
μενο των συνηθέστερων φωτογραφιών συναυλιών και 
εκδηλώσεων.

Σε κάθε συναυλία, κάθε μουσική σκηνή, φορά με τη 
φορά, μετατράπηκε σταδιακά σε ένα ανταποκριτή αυτού 
του ιδιαίτερου κόσμου που μας μεταφέρει, ως παθια-
σμένος συλλέκτης, τις ποιότητες και τις λεπτές αποχρώ-
σεις του, που δεν αποκαλύπτονται στον περιστασιακό 
επισκέπτη παρά μόνο στον αφοσιωμένο ακόλουθό τους.

Παρατηρούμε, μέσα από το φωτογραφικό του φακό, 
την ερμηνεία των μουσικών και χορευτών από την απα-
ραίτητη απόσταση που επιβάλει με τη διακριτικότητα της 
ματιάς του. Κοιτάζουμε τις λεπτομέρειες στα πρόσωπά 
τους καθώς εισέρχονται στον εσωτερικό εκείνο κόσμο 
που απαιτεί η μουσική ερμηνεία, μακριά από οποιονδή-
ποτε περισπασμό ή ενόχληση, και θα μπορούσε να ισχυ-
ριστεί κανείς ότι το βλέμμα του Θανάση απομακρύνει 
τους τελευταίους ακόμα περισσότερο. Η ματιά του φαί-
νεται να προστατεύει τους ερμηνευτές και να αποφεύγει 
να τους παρενοχλήσει στην πιο κορυφαία και πλέον προ-
σωπική τους στιγμή.

Επιλέγει το χρώμα στις εικόνες του, όπως οι μουσικοί 
επιλέγουν τις νότες στις εκτελέσεις τους: σαφές, ξεκά-
θαρο αλλά ταυτόχρονα να επιτελεί το σκοπό του και να 
υποτάσσεται ως μέρος της σύνθεσης στη δημιουργική 
του παλέτα. Ταυτόχρονα με τους μουσικούς και τους 
χορευτές, την στιγμή της κορύφωσης της δημιουργικής 
ερμηνείας τους, ο Θανάσης κλείνει τα μάτια του, μετα-
τρέπει την εμπειρία που λαμβάνει χώρα μπροστά του σε 
προσωπικό βίωμα και τα ανοίγει και πάλι για να μας

την αφηγηθεί.
Ο Θανάσης Ζέκος μας προσκαλεί να τον ακολουθή-

σουμε στις νυχτερινές του μουσικές περιπλανήσεις, με-
ταφράζοντας τους ήχους σε χρώματα και καλώντας μας 
να τα ανασυνθέσουμε σε μελωδίες.
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