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Α ν και έχουμε ξαναγράψει για ζωγραφική σώματος, Δεκ. 
2013, δεν αντιστάθηκα στον πειρασμό να μοιραστώ μαζί 

σας την απόλαυση της τεχνικής αυτής μέσα από τα εφήμερα 
έργα του καλλιτέχνη Duong Quoc Dinh, από το Βιετνάμ, που 
άρχισε αυτή τη μορφή τέχνης από το 1967 σε εφηβική ηλικία.

Πανέμορφα φυτικά 
μοτίβα κοσμούν το γυ-
μνό σώμα του μοντέλου 
και φύλλα φυσικά και 
άνθη συμπληρώνουν 
το στολισμό του σώ-
ματος, ενώ το σύνολο 
τοποθετείται συνήθως 
σε φυσικό περιβάλλον, 
στο οποίο εντάσσεται 
αρμονικότατα. 

Επειδή η όλη σύνθε-
ση με το ζωγραφισμένο 
μοντέλο σε συνδυασμό 
με φυτικά στοιχεία και 
τον περιβάλλοντα φυ-
σικό χώρο είναι επιμέ-
λεια του καλλιτέχνη, 
όπως επίσης και ο ιδι-
αίτερος φωτισμός που 
αναδεικνύει το θέμα 
και δημιουργεί το κα-
τάλληλο εφέ και ύφος, 
ο δημιουργός υπηρετεί 
όχι μόνο την τέχνη της 
ζωγραφικής, αλλά ταυ-
τόχρονα και της καλλι-
τεχνικής φωτογραφίας.

Ένα πρόβλημα της ζωγραφικής σώματος είναι ότι ο καλ-
λιτέχνης δεν μπορεί να οργανώσει εκθέσεις έργων του, τα 
οποία δημιούργησε αντιμετωπίζοντας δυσκολίες, όπως η 
πολύωρη ακινησία του μοντέλου κατά την εκτέλεση αλλά 
και κατά την έκθεση στο κοινό. Δεν μπορεί να οργανώσει 
επίσης εκθέσεις, επειδή δεν προλαβαίνει να παραγάγει αρ-
κετά για έκθεση έργα και επειδή το έργο τέχνης στο σώμα 
του μοντέλου μπορεί να διατηρηθεί το πολύ δύο μέρες! Έτσι 
αυτό που μένει είναι η φωτογραφία κάθε έργου, που, όπως 
διαπιστώνουμε, αποτελεί η ίδια έργο τέχνης! Ο καλλιτέχνης, 
λοιπόν, για να παρουσιάσει ένα αξιόλογο αριθμό των έργων 
του σε έκθεση, θα μπορούσε να εκθέσει μόνο τις φωτογρα-
φίες των έργων ζωγραφικής σώματος, αλλά δεν μπορεί να 
πουλήσει τις φωτογραφίες αντί των έργων του ούτε όμως, 
για ευνόητους λόγους, και τα ίδια τα έργα… Ασκεί λοιπόν 
την τέχνη του, επειδή αυτή τον ικανοποιεί και ποτέ για να 
κερδίσει χρήματα από αυτή. 
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