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Πάντοτε είχα την περιέργεια του ncbs να είναι άραγε να περπατά5 ανάμεσα στα
μοναστήρια

και tous av6pconous του Αγίου Opous Μια απορία που δεν θα μου γίνει
ποτέ προσωπικό βίωμα όμω προσπαθώ να αντλώ πληροφορίε από ανθρώπου
που έχουν επισκεφτεί την Αθωνική πολιτεία Είχα λοιπόν την τιμή να κάνω μια συζήτηση

με τον κύριο Στράτο Καλαφάτη έναν άνθρωπο που έχει Tis εμπειρίε pias ζωή5

μέσα από τα ταξίδια του και Tis επισκέψεΐ5 του στον ιερό αυτό τόπο

ΡΗΟΤΟΝΕΤ 49
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Ο καταξιωμένο5 δημιουργό μου μίλησε για την αρχή Tns αγάπη5 ίου με
τη φωτογραφία τα ταξίδια του για το project A0a>s αλλά και για τα
έντονα συναισθήματα που του δημιούργησε αυτή η αναζήτηση

Ασχολείστε με τη φωτογραφία από tis apxés ins δεκαετίας
του 80 Πώΐ και πότε καταλάβατε την αγάπη aas για την
τέχνη
Όταν ήμουν φοιτητή στο Τμήμα Duales Αγωγή5 στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο

παρακολούθησα από κοντά Tis πρώτε οργανωμένε φωτογραφικέ

δράσει στην πόλη tus θεσσαλονίκη Ήταν η εποχή που

ξεκινούσε η Φωτογραφική Συγκυρία και η προσπάθεια Tns δημιουργία
ενόί φωτογραφικού μουσείου Πολλέ εκθέσει νέοι φωτογράφοι και

ομάδεδ δημιουργούσαν ένα γόνιμο σκηνικό Στο τέλοί των σπουδών

μου είχα ήδη μεταφέρει την αγάπη μου από τον αθλητισμό στην τέχνη
Tns φωτογραφία Ξεκίνησα ένα πρώτο ταξίδι στην Ευρώπη ακολού¬

θησε ένα δεύτερο otis ΗΠΑ και επέστρεψα στην Ελλάδα éxovras αποφασίσει

τι θα γίνω όταν μεγαλώσω

Πείτε pas λίγα λόγια για το πρόσφατο και δυνατό aas project
Άθω Τα χρώματα Tns nicrrns

Για την ολοκλήρωση aums Tns εργασία χρειάστηκαν πέντε χρόνια και
είκοσι έξι συνολικά ταξίδια στην Αθωνική Πολιτεία Σε αυτό το διάστημα

επισκέφτηκα και φωτογράφησα σχεδόν στο σύνολο ms την Επικράτεια

του Αγίου Opous Όλα ξεκίνησαν από ένα ταξίδι με τον φίλο
και συνεργάτη μου Αρσένιο Τοπτσίδη με σκοπό να φωτογραφήσουμε
tous μαθητέ5 Tns Αθωνιάδοδ Ακαδημία Τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα

αυτή τη πρώτη φωτογράφηση δημιούργησαν τι συνθήκε για
τη συνέχεια Το Άγιο Όροδ έχει μια Βαριά ιστορία μια Βαθιά θρησκευτικότητα

και μια δική του λογική Αυτά δεν μπορεί να τα αγνοήσει κα
νείΐ Σαν φωτογράφο κινήθηκα με απόλυτο σεβασμό npos tous

ît'PHOTOi
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ανθρώπου5 και τον τόπο και την ίδια στιγμή έμεινα moros otis φωτογραφία

μου πεποιθήσεΐΐ Το αποτέλεσμα που προκύπτει περιγράφει
ένα προσωπικό Αγιο Όρθ5 που δεν αγνοεί και δεν απορρίπτει

Ποια στιγμή μέσα σε αυτά τα 5 χρόνια διεξαγωγής tou project

θα aas μείνει αξέχαστη
Μου είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω κάτι από το μεγάλο αυτό ταξίδι

Έζησα ένονα κάθε στιγμή γνωρίζοντα5 κάθε μέρα Kaivoupyious ronous

και véous ανθρώπου

χρειάστηκε σχεδόν μια δεκαετία πολύ σημαντική και έντονη από τα σαράντα

στα πενήντα μου χρόνια Το ταξίδι αυτό δεν μπορεί να απομονωθεί

από την υπόλοιπη ζωή μου Ωρίμασα cos àv0pconos και cos

φωτογράφο5 είδα τα παιδιά μου να μεγαλώνουν έγινα περισσότερο
υπομονετικόε και otcoikôs

θα ήθελα με 5 λέξει να μου περιγράψετε τα πιο έντονα συναισθήματα

aas για το project
Περιέργεια επιμονή έκπληξη χαρά αγάπη

Τι μάθατε για τον εαυτό aas σαν φωτογράφο και σαν
avGpconos μέσα από το ταξίδι aas στα Χρώματα τη
πίστη
Η φωτογράφιση και η παρουσίαση Tns εργασία5 του Αγίου Opous

neos θα λέγατε ότι συμβάλλει η χρήση του έντονου χρώμα
ras στην απόδοση του συναισθήματο στην εικόνα aas
Η φωτογραφία και γενικότερα η τέχνη έχει να κάνει περισσότερο με τη

συγκίνηση και όχι με τα συναισθήματα Το χρώμα είναι ένα πολύ Βα
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σικό στοιχείο qxSppas μεταφέρει άμεσα την πληροφορία Το έντονο

χρώμα βοηθάει στην απομάκρυνση από μια φαινομενική πραγματικότητα

και πλησιάζει περισσότερο στην υπαινικτική φύση του φωτογραφικού

μέσου

neos προσεγγίζετε ένα καινούριο φωτογραφικό project
όταν έχετε να κάνετε μι την αποτύπωση ms ζωή και τη
σύνδεση oas με κανούριου άνθρωποι
Όλα μου τα πρότζεκτ αν εξαιρέσει κανει την τελευταία εργασία του

Αρχιπελάγου5 συμπεριλαμβάνουν τη φωτογράφιση ανθρώπων Η παρουσία

tous είναι αναγκαία και αναπόσπαστη για τη λειτουργία Tns

αφήγηση5 Βλέποντα κανεί5 us φωτογραφίε από το Ημερολόγιο Tns

Σκοπέλου την Ιαπωνία και την Αθωνική Πολιτεία διαπιστώνει ότι η
προσέγγιση

και η οπτική μου παραμένει ίδια Δεν πιστεύω ότι το περιεχόμενο

εν05 θέματο5 θα πρέπει να αλλάζει τη γλώσσα του δημιουργού
κατά περίπτωση

Τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον από coàs
Μόλΐ5 έχω ολοκληρώσει το βιβλίο του Αρχιπελάγου5 με Tis εκδόσε

Άγρα Η ίδια εργασία θα παρουσιαστεί σύντομα με μία αντίστοιχη έκθεση

από το Μορφωτικό Ιδρυμα Tns Εθνική5 Τράπεζα5 Παράλληλα
ολοκληρώνω ένα καινούργιο πρότζεκτ στα Τενάγη των Φιλίππων το

οποίο 8nions προγραμματίζεται να εκδοθεί από us εκδόσε Άγρα σε

συνεργασία με το Δήμο Κα6άλα5 το καλοκαίρι του 201 8

TéXos onus πάντα oris συνεντεύξει μου θα ήθελα να oas
ζητήσω να μαs χαρίσετε λίγα λόγια έμπνευση για tous
νέου καλλιτέχνε που τώρα κάνουν τα πρώτα tous Βήματα
στο κόσμο ms φωτογραφία και την ρεαλιστική καταγραφή
pias κοινωνία
Δεν υπάρχουν μαγικέ5 συνταγέ5 Η φωτογραφία σήμερα έχει μια μεγάλη

ευκολία και ταχύτητα λόγω ms τεχνολογίαβ Οι νεότεροι φωτογράφοι

πρέπει να μάθουν τη γλώσσα του μέσου μελετώντα5 το έργο
σπουδαίων φωτογράφων Η δουλειά που κάνουμε απαιτεί συστηματική
φωτογράφιση μετριοπάθεια και υπομονή

JtJPHOTOS
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Η έκθεση Αθως Τα χρώματα ms nioms oc παραγωγή ταυ Μορφωτικού Ιδρύματος

ms Εθνική Τραπέζι φιλοξενείται στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισα
Μεγάλοι Εκθεσιακοί Χώροι Αίθουσα Ειρήνη Γ Κατσίγρα μέχρι Tis 29 Απριλίου

Παράλληλα κυκλοφορεί και η επανέκδοση του ομότιτλου Βιβλίου από Tis

εκδόσεις Αγρα αναθεωρημένου με vccs εικόνες

Περισσότερα για το δημιουργό θα Βρείτε στην προσωπική του ιστοσελίδα
www.stratoskalafatis.com I

Όλες οι vtts
φωτογραφικέ
εκθέσει εδώ
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