РЕНЕК А РН А Ц ІЯ
R ENEcarnation
У ШВЕДСЬКОМУ МІСТІ ГАЛЬМСТАД В МУЗЕЇ MJELLBY ART MUSEUM 30 ВЕРЕСНЯ СТАРТУЄ ВИСТАВКА RODNEY SMITH, ПРИСВЯЧЕНА ТВОРЧОСТІ
ВИД АТНОГО АМЕРИК АНСЬКОГО ФОТОГРАФА-СЮРРЕАЛІСТА РОДНІ СМІТА. ЙОГО ЕКСЦЕНТРИЧНІ РОБОТИ ПОРІВНЮВАЛИ З ТВОРЧІСТЮ
БЕЛЬГІЙСЬКОГО СЮРРЕАЛІСТА РЕНЕ МАҐРІТТА. НА СТОРІНКАХ PANORAMA СПРОБУЄМО ПОБАЧИТИ СВІТ ОЧИМА РОДНІ СМІТА — ІЗ ГУМОРОМ,
ОПТИМІЗМОМ ТА ГРАЦІЄЮ, ПОПРИ ВСЮ ЙОГО ЖОРСТОКІСТЬ.
ON SEPTEMBER 30 THE RODNEY SMITH EXHIBITION WILL START AT THE MJELLBY ART MUSEUM IN THE SWEDISH TOWN OF HALMSTAD. RODNEY
SMITH WAS A PROMINENT PHOTOGRAPHER, WHOSE ECCENTRIC WORKS ARE OFTEN COMPARED TO THOSE OF THE BELGIAN SURREALIST RENÉ
MAGRITTE. LET’S TRY TO SEE THE WORLD THROUGHT THE EYES OF MR. SMITH – – WITH HUMOR, OPTIMISM AND GRACE.

Родні Сміт / Rodney Smith,
rodneysmith.com
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Мої фото переносять у світ, якого, можливо, не існує, та завдяки нашим крихітним
зусиллям він міг би з’явитися. Якби ми могли
стати такими, якими бажаємо, бути максимально щирими, то і я б зміг досягти всіх своїх цілей
на фото.

I think my pictures take you to a place
that perhaps does not exist but with just a little
effort on our part, could exist. If we could be
all we wanted to be, if we are capable of being
ourselves at our very best, all my pictures would
be possible.

© The ESTATE OF RODNEY SMITH owns all of the copyrights owned by Rodney. Smith at the time of his death in 2016 and is the sole entity authorized to license those copyrights.
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Я весь час зіштовхувався з проблемами
на шляху до мистецтва фотографії. Я терпів
злидні, але ніколи не продавав свої роботи за
мізерні гроші. Люди, які сьогодні бачать мій
будинок, думають: «Цей чоловік надзвичайно
успішний!» Але протягом 35 років я не заробив ані копійки. Я був по обидва боки успіху, і
найбільшим даром для мене стало розуміння
важливості грошей: коли вони справді необхідні,
а коли — ні. На жаль, багато кому це невідомо.
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I have fought the battle for photography for so long.
Nothing has ever, ever been easy for me, I mean people
come to my house and they think, «This guy does really
well». But for 35 years I never made a penny. I mean, I
struggled just to eat, and I wouldn’t sell my work when
people wanted to pay me very little for it. So I’ve been quite
poor for a number of years and I’ve been successful for a
number of years. But I think one of the greatest gifts I’ve
received is knowing what money can do and what money
can’t do. I think many people unfortunately don’t know that.

Ніколи не вгадаєш, які саме фотознімки
виявляться на вагу золота. Весною 1995 року я
отримав завдання від журналу New York Times
зробити знімок. Єдиною вимогою було показати
на фото горизонт Нью-Йорка.
Ми знайшли досить велику баржу, щоб розмістити в ній команду, й відправилися в центр
річки Гудзон. У день зйомок пішов дощ. Попри
сумніви художнього редактора, вирішили знімати. Я завжди любив дощ. Він робить довкілля
таємничим, об’ємним та неоднозначним. Поки
баржа із моделями повільно рухалася по воді,
у мене виникло бажання дочекатися миті, коли
капелюх чоловіка опиниться між вежами-близнюками. Я зробив кілька кадрів і робота була
закінчена. Цей знімок і до 11 вересня 2001 року
був надзвичайно популярним, a з того часу став
мало не символом.
Фотографія завжди має свою історію.
Вона фіксує час та місце і здатна, хоча й лише
на секунду, затримати перебіг життя. Серед усіх
зроблених мною знімків, саме фото Нью-Йорка
найбільш незгладимо пов’язане із цим моментом. Це і хроніка, і горизонт, і види.

One never knows which pictures will strike
gold. In the spring of 1995, I was commissioned
by the New York Times Magazine to make a
picture. The only directive was to have the New
York skyline in it. We found a barge that was large
enough to put the crew in the middle of the Hudson
River. The day of the shoot, it was raining, and the
art director asked me if we should reschedule for
another day. But I have always liked rain. It makes
things enigmatic, dimensional, and unresolved. I
found myself waiting, as the barge drifted slowly,
for just the right moment, when the man’s hat fell
between the Twin Towers. I took a few frames and
the job was done. This one, even before 9/11, was
extremely popular, and since then it has become
almost an icon.
A photograph always has a history. It
captures a time and a place, and is able to halt
life, if only for a second. Of all the pictures
I have taken, this one is the most indelibly
connected to its moment. It is a timeline as well
as a skyline.

9/2017
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Мене завжди приваблювала сільська місцевість. Такі місця
укриті серпанком древності. Від них віє старовиною та надзвичайністю. Я завжди шукаю унікальне освітлення. Пам’ятаю, як у
Брюсселі знімав портрет, і несподівано подумав: «Це просто дивовижно! Тепер я розумію фламандських художників!» Мене дуже
приваблює Єрусалим своєю культурою та Англія своєю красою.
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I’m always attracted to a pastoral location, one where the hand of man is
apparent and has years of history to it. There’s a patina. It feels old and very
special. I’m not attracted to wild untouched landscapes like the American West.
I am always looking for unique light. I remember being in Brussels and taking
a portrait and all of a sudden thinking, «Oh, my God, now I understand the
Flemish painters!» I admire Jerusalem for its culture, and England for its beauty.

На третьому курсі коледжу, де я вивчав
релігієзнавство я завітав до Музею сучасного
мистецтва, щоб ознайомитися із роботами Юджина Сміта, Доротеї Ланж, Маргарет Бурк-Уайт.
Я дивився і думав: «Я також можу це зробити».
В мене не було думки, що я зможу творити саме
так, як і всі ті фотографи, роботи яких оточували мене в музеї, і які дотепер викликають у
мене найбільше захоплення. Скоріше, я усвідомлював, що можу переносити свої враження
на двомірний лист паперу. Я був напористим,
упертим, але така перешкода могла стати й перевагою: я міг застосувати свої глибокі почуття
у середовищі імпульсів та енергій. На той час
фотографами ставали ті, кому було чим поділитися зі світом. Відтоді я й вирішив обрати свою
нинішню професію.

Something happened in my junior year of
college as a religious studies major. I went to the
permanent photography collection of the Museum
of Modern Art. I remember looking at Gene
Smith, Dorothea Lange, Margaret Bourke-White
and thinking, «I can do this». My realization,
surrounded by the works of the photographers
whom I still admire most, was not that I could do
exactly what they did. Rather, I realized that I was
capable of taking my feelings and translating them
onto a two-dimensional sheet of paper. I was an
intense, anxiety-driven person, but that liability
could be an asset: I could put my strong feelings
to use, in a medium built on impulse and energy.
At the time, when the options for photography as
a career were far more limited than they are today,
you became a photographer in the way that you
became a painter. You became a photographer
because you had something to say about the
world. From that moment on it was what I wanted
to do with my life. I started thinking, «I’ll study
theology but with the intention of becoming a
photographer».

9/2017
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Я віддав серце і душу фотографії. Майже
протягом п’яти десятиліть не випускав із рук
фотокамеру. Моє життя набагато краще через
те, що я маю вдачу бути фотографом. Я відкрив
для себе багато нових місць та людей, яких би
за інших обставин ніколи не зустрів, і паралельно з цим почав більше розуміти самого себе.
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For almost five decades, I have been devoting
my heart and soul to making pictures. My life is far
better as a result of having the excuse that I am a
photographer. I have discovered many new places
and people I would never have met, and along the
way I have also discovered myself. I have led an
examined life, thanks to the small gift of the camera.

MUST SEE
У моїх роботах я намагаюся сказати
величезне «Так!» життю. Я хочу довести світові
існування певної витонченості та елегантності,
духу фантазії та гумору. По суті, мої знімки —
підтвердження цього. Я створюю їх разом із
навколишнім світом. На мій погляд, найсучасніші фотографії дуже нігілістичні, негативні та
дещо безпристрасні, і всі вважають, що це круто.
Більшість критиків із захопленням вказують на
їхню проникливість та оригінальність. Та я бачу
в цьому велику недоречність. Я зосереджуюсь
на красі, композиції та взаєминах — на відчутті
гармонійності. Цей світ здається мені незрозумілим та несистематичним, і моя робота як
фотографа полягає в спробах знайти в ньому
певний порядок та гармонію.

PANORAMA ЗАВДЯЧУЄ РОДИНІ
ФОТОГРАФА ЗА НАДАНІ АРХІВНІ
МАТЕРІАЛИ.
With my photography, I’m trying to affirm a
giant «Yes!» to life. I want to show that there’s a
certain grace and elegance to the world. There’s
a sense of whimsy and humor. My pictures are
basically an affirmation of this. I’m co-producing
these pictures with the world around me. I think
that most contemporary photography is very
nihilistic and negative and kind of dispassionate,
and everyone thinks it’s so cool to be that way.
Most art critics applaud this as insightful and
original. I think that’s very misplaced. My interest
is in beauty, composition, and relationship —
when things feel harmonious. For me, the world
is unclear and unresolved, and my job as a
photographer is to try and find some order and
harmony within it.
SPECIAL THANKS TO THE PHOTOGRAPHER’S
FAMILY FOR THE ARCHIVAL MATERIALS
PROVIDED.
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