κέβιν
κέβιν
κέβιν κάρτερ
ο κέβιν κάρτερ γεννήθηκε στη νότιο αφρική το 1960
το 1960 ήταν η χρονιά της σφαγής του σάρπβιλ
η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών
που διαμαρτύρονταν κατά του απαρτχάιντ
69 άνθρωποι σκοτώθηκαν

και η ένοπλη αντίσταση κατά του απαρτχάιντ ξεκίνησε
κέβιν
κέβιν κάρτερ
αφού εγκατέλειψε τις σπουδές του στη φαρμακευτική
κατατάχθηκε στις ένοπλες δυνάμεις της νοτίου αφρικής
τις οποίες περιφρονούσε
μια μέρα υπερασπίστηκε έναν μαύρο σερβιτόρο
απέναντι σε άλλους στρατιώτες
τον αποκάλεσαν kaffir-boetie
(εραστή των αράπηδων)
τον χτύπησαν σοβαρά
το 1980 έφυγε χωρίς άδεια
οδήγησε μια μοτοσικλέτα μέχρι το ντέρμπαν και έγινε dj
αλλά έχασε τη δουλειά του
προσπάθησε να αυτοκτονήσει
πίνοντας δηλητήριο για ποντίκια
επέζησε
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περισσότεροι από 300 τραυματίστηκαν
το αφρικανικό εθνικό κογκρέσο βγήκε εκτός νόμου
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και επέστρεψε στον στρατό,
στην πρετόρια, να ολοκληρώσει
τη θητεία του
το 1983 τραυματίστηκε εν ώρα υπηρεσίας από
μια βόμβα που σκότωσε 19 ανθρώπους
επέζησε και ολοκλήρωσε
τη θητεία του
κέβιν
κέβιν κάρτερ
βρήκε δουλειά
σε ένα κατάστημα επιδιορθώσεων φωτογραφικών μηχανών
σταδιακά ασχολήθηκε
με το φωτορεπορτάζ
άρχισε να εργάζεται για το johannesburg star το 1984
κατέδειξε την αγριότητα του απαρτχάιντ
κατέγραψε αρκετές από τις ταραχές που ξέσπασαν
στις κοινότητες των μαύρων
ήρθε πολύ κοντά με άλλους τρεις λευκούς φωτογράφους
πήραν πολλά ρίσκα
συνελήφθησαν αρκετές φορές
τους αποκαλούσαν the bang bang club
υπήρξαν μάρτυρες πολλών δολοφονιών
επέζησαν από πάρα πολλές δολοφονίες
κέβιν
την 1η μαρτίου του 1993,
ο κέβιν κάρτερ ταξίδεψε
βόρεια στο σουδάν
στόχος του ήταν να καταγράψει
το επαναστατικό κίνημα

το σουδάν είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες στον κόσμο
το σουδάν μαστίζεται από ολέθριους λιμούς

Ο κέβιν πέταξε για το χωριό αγιόντ,
το επίκεντρο του λιμού
από τη στιγμή που προσγειώθηκε το αεροπλάνο του, άρχισε να
φωτογραφίζει τα θύματα του λιμού
είδε με τα μάτια του αμέτρητους ανθρώπους να λιμοκτονούν
πήρε δεκάδες φωτογραφίες
εξαντλημένος,
περιπλανήθηκε σε ένα ξέφωτο
άκουσε ένα απαλό μουρμουρητό
είδε ένα μικροσκοπικό κορίτσι να προσπαθεί να φτάσει σε ένα από τα
κέντρα σίτισης
έκανε κίνηση να τη φωτογραφίσει
αλλά ένας γύπας προσγειώθηκε μπροστά του
ήταν αρκετά προσεκτικός να μην ενοχλήσει το πουλί
προσπάθησε να βρεί την καλύτερη γωνία λήψης
περίμενε είκοσι λεπτά
αλλά δεν το έκανε
πήρε μερικές φωτογραφίες
και έδιωξε το πουλί μακριά
παρακολούθησε το μικρό κορίτσι να συνεχίζει τον αγώνα του
κάθισε κάτω από ένα δέντρο
και άναψε ένα τσιγάρο
μίλησε στον Θεό
και έκλαψε
Κέβιν
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το 80% του πληθυσμού εξαρτάται από προγράμματα σίτισης
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Κέβιν
οι new york times αγόρασαν
τη φωτογραφία
και τη δημοσίευσαν στις 26 μαρτίου του 1993
περιοδικά και εφημερίδες σε όλον τον κόσμο
αναπαρήγαγαν την εικόνα
χιλιάδες κόσμος έγραψε για να ρωτήσει τι απέγινε το παιδί
γιατί δεν βοήθησε το μικρό κορίτσι αναρωτήθηκαν
«ο άντρας που προσάρμοσε τον φακό του για να βρει το κατάλληλο
κάδρο του κοριτσιού να υποφέρει
»υπήρξε και ο ίδιος ένα αρπακτικό,
»ένας ακόμα γύπας στη σκηνή» έγραψε ένας κριτικός
Τον απρίλιο του 1994, ο κέβιν κάρτερ έλαβε το βραβείο πούλιτζερ
γι’ αυτή τη φωτογραφία
ο κέβιν κάρτερ αυτοκτόνησε
τον ιούλιο του 1994
συνέδεσε έναν σωλήνα
στην εξάτμιση του κόκκινου φορτηγού του
και εισέπνευσε το καυσαέριο μέχρι θανάτου
«λυπάμαι πραγματικά» έγραψε
«είμαι στοιχειωμένος από τις ζωντανές μνήμες των θανάτων
»και των πτωμάτων
»και του θυμού
»και του πόνου
»της πείνας
»ή των πληγωμένων παιδιών […]»
«ο πόνος της ζωής υπερισχύει της χαράς σε σημείο που η χαρά παύει
να υπάρχει»
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η φωτογραφία ανήκει στη megan patricia carter trust
τα δικαιώματα της φωτογραφίας ανήκουν στην corbis
η corbis ανήκει στον bill gates
η corbis είναι το μεγαλύτερο φωτογραφικό πρακτορείο στον κόσμο
η corbis ελέγχει σχεδόν εκατό εκατομμύρια φωτογραφίες
ο αριθμός αναφοράς της φωτογραφίας είναι corbis 0000295711-001
κανείς δεν γνωρίζει τι απέγινε το παιδί
τέλος
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ο κέβιν κάρτερ επιβιώνει μέσω της κόρης του της μέγκαν

