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Is the best light in the world truly in Paris, 
as you once said? What about Athens?
Each place is special. I discovered Paris in my teens because I was a big fan 
of Van Gogh. Greece has a beautiful, magical light. The first time I came to 
Greece was with Linda Evangelista and Carré Otis for a Vogue USA story on 
Santorini. I love Greece and will come back soon.

When does a photographer become an artist?
I do not believe in labels and categories. I think if a sculpture, a photograph, 
a video touches you, you may consider it art but someone else might not. 
As for fashion photography, some fine art snobs said it was not art as it was 
commissioned work, but what is the difference between that and, for exam-
ple, Titian, who was adapting his style only to please the aristocracy?

Do you feel like a photography star?
Not at all. It all pretty much happened by accident, but I am passionate 
about what I do. I feel very lucky to still be able to do what I like the most, 
meeting people, travelling and taking pictures.

What are the most vivid memories from your travels?
So many, it’s difficult to pick just one. I went to many amazing places. Of 
course I remember beautiful landscapes, but I must say what I prefer is al-
ways that “end of day” moment, apéro and dinner, when you relax with fam-
ily and friends and just enjoy the moment. That is very precious.

Of all the people you have photographed,
 who had the most apparent star quality?
I will always remember the first time I worked with Milla Jovovich. She was 
13. She was so confident and knew exactly where she was going. I believed 
her and knew she would become a star. She is a real artist, she writes poems, 
dances, acts, write songs and sings.

Do you miss the era of the supermodels?
No. It was fantastic, but it was something that society needed socially in the 
context of the end of the 1980s. Socially, women were seen differently, they 
had high positions in big companies, in governments etc. They were empow-
ered. Almost all of the supermodels still work, so I cannot miss them as I still 
see and work with them.

What advice would you give to a young 
photographer dreaming of a career like yours?
Never become the assistant of a famous photographer. It is very difficult af-
ter to find your own aesthetics.

Please complete the sentence: Peter Lindbergh is... 
Still taking pictures!

InfO: Gagosian Gallery, 3 Merlin St, Athens, tel. 210-36.40.215, till 23/04, 
www.gagosian.com

Έχετε πει ότι το Παρίσι έχει το ομορφότερο 
φως στον κόσμο. Ισχύει; Και η Αθήνα;
Το φως του Παρισιού το ανακάλυψα στους πίνακες του Βαν 
Γκογκ, τον οποίο λατρεύω. Η Ελλάδα έχει ένα υπέροχο, μαγικό 
φως. Ήρθα για πρώτη φορά πριν από χρόνια με τη Λίντα  
Εβανγκελίστα και την Κάρε Ότις, για μια φωτογράφιση για την 
αμερικανική Vogue στη Σαντορίνη. Αγαπώ την Ελλάδα, θα έρ-
θω ξανά σύντομα.

Πότε ένας φωτογράφος γίνεται καλλιτέχνης;
Δεν πιστεύω σε ταμπέλες και κατηγορίες. Αν ένα γλυπτό, μια 
φωτογραφία, ένα βίντεο σε αγγίξει και το βρεις ενδιαφέρον, 
μπορείς να το θεωρήσεις τέχνη. Κάποιος άλλος ίσως όχι. Όσο 
για τη φωτογραφία μόδας; Κάποιοι σνομπ υποστηρίζουν ότι δεν  
έχει καλλιτεχνική αξία, γιατί γίνεται επί παραγγελία. Αλλά μή-
πως και ο Τιτσιάνο το ίδιο δεν έκανε για τους ευγενείς;

Αισθάνεστε σταρ της φωτογραφίας;
Καθόλου. Όλα έγιναν μάλλον κατά τύχη, αλλά είμαι παθιασμέ-
νος με αυτό που κάνω, νιώθω τυχερός που μπορώ ακόμα να  

ασχολούμαι με αυτό που περισ-
σότερο αγαπώ, να γνωρίζω αν-
θρώπους, να ταξιδεύω και να 
φωτογραφίζω! 

Τι θυμάστε πιο έντονα από 
τα ταξίδια σας;
Είναι τόσο πολλά, πώς να διαλέ-
ξω; Έχω δει πάρα πολλά υπέρο-
χα μέρη και όμορφα τοπία, αλλά 
τελικά αυτό που προτιμώ είναι 
να χαλαρώνω με την οικογένειά 
μου και φίλους, απολαμβάνο-
ντας ένα απεριτίφ και έπειτα το 
δείπνο. Είναι κάτι πολύτιμο.

Από όλους τους ανθρώπους 
που έχετε 
φωτογραφίσει ποιος ήταν ο 
πιο λαμπερός σταρ;
Πάντα θα θυμάμαι την πρώτη 
φορά που δούλεψα με τη Μίλα 
Γιόβοβιτς. Ήταν 13 ετών, αλλά 
και τόσο σίγουρη για τον εαυτό 

της. Την πίστεψα. Ήξερα πως θα γίνει σταρ. Είναι πραγματική 
καλλιτέχνις: γράφει ποιήματα, χορεύει, ασχολείται με την υπο-
κριτική, γράφει τραγούδια και τραγουδά.

Σας λείπει η εποχή των σούπερ μόντελ;
Όχι. Ήταν υπέροχα, αλλά ήταν κάτι που η κοινωνία είχε τότε  
ανάγκη. Οι γυναίκες άρχισαν να αντιμετωπίζονται διαφορετικά, 
αναλάμβαναν υψηλόβαθμες θέσεις σε μεγάλες εταιρείες, σε κυ-
βερνήσεις κ.λπ. Αποκτούσαν δύναμη. Από την άλλη, τα περισσό-
τερα σούπερ μόντελ εκείνης της εποχής εργάζονται ακόμα, άρα 
πώς μπορούν να μου λείψουν αφού εξακολουθώ να τις βλέπω;

Συμπληρώστε τη φράση: ο Peter Lindbergh...
...ακόμα φωτογραφίζει!

info: Gagosian, Μέρλιν 3, Αθήνα, τηλ. 210-36.40.215, έως 
23/04, www.gagosian.com

interview Photography

Ανάμεσα στα έργα του στην γκαλερί Gagosian στην Αθήνα 
/ With his works at the Gagosian Gallery in Athens

Jessica Chastain, 2011
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