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Oltin Dogaru
Oltin Dogaru, unul din cei mai apreciati fotografi romani de fashion. Zona de "acoperire": Bucuresti si Milano.
"Unul dintre fotografii complecsi ?i novatori ai genera?iei actuale, Oltin Dogaru crede c? fotografia de mod?
porne?te de la haine – subiectul principal – peste care se adaug?, treptat, celelalte “elemente”: modelul, machiajul,
coafura, accesoriile, luminile, decorurile etc. Fotograful este dirijorul ?i, pentru ca fotografia s? ias? bine, el trebuie
s? rezoneze cu întreaga construc?ie.

Sunt de parere c? fotograful trebuie s? provoace o situa?ie, care apoi s? se desf??oare de la sine, ca o melodie
cântat? live într-un jam session. Sigur, aceasta este doar una din abord?rile posibile, dar este aceea care mi se
potrive?te. Vorbesc de pove?ti, personaje, via??, pentru c? asta m? inspir? ?i asta caut s? aduc în fotografia mea, o
fotografie în care fotograful s? fie mai mult o prezen??, un personaj al pove?tii, nu un zeu care a?eaz? lucrurile ?i
oamenii cu mâna, acolo unde, din punct de vedere compozi?ional, se potrivesc.
De aceea, fotografii care m? inspir? sunt cei care reu?esc s? te transporte, ca privitor, acolo, în poveste, s? ai
senza?ia c? participi cumva la ce se întâmpl? în cadru. A? da câteva nume, din cele mai cunoscute, cum ar fi
Steven Meisel, Eugenio Recuenco ?i românii Gabi Hirit sau Adrian Parfene. Fotografia lor poate fi extrem de
elaborat? sau extrem de simpl?, în ambele situa?ii reu?ind s? redea, în câteva cadre, o lume reala sau imaginar?,
care te atrage în?untrul ei cu u?urin??, pe nesim?ite. Dac? vorbim acum de resursele cu care fiecare din ei
reu?e?te s? construiasc? aceste lumi, aceste pove?ti, dac? vorbim de bugete, a? fi tentat s? spun c? trebuie mai
întâi s? meri?i un buget substan?ial ?i c? mai întâi trebuie s? înve?i s? te descurci cu ce ai, s? te adaptezi ?i s? fii
creativ, s? dovede?ti c? sim?i ?i prive?ti lucrurile într-un fel care nu e neaparat legat de material, de resurse. Apoi
vor veni ?i resursele, po?i avea un studio imens ca Recuenco, în care s? construie?ti decoruri impresionante sau
po?i s? te deplasezi cu întreaga echip? în locuri care s? te inspire, sau po?i lucra cu cele mai bune modele ?i
makeup arti?ti sau stili?ti. Dar e san?tos s? ai toate aceste lucruri abia dup? ce ?tii ce sa faci cu ele. În România,
mi-a? dori în primul rând s? se acorde mai mult timp ?i energie unor proiecte, mai pu?in bugete substan?iale. Aici
lipse?te de multe ori pofta, nu mancarea."
sursa: designyourself.ro
site: www.oltin.ro
blog: http://oltin.blogspot.com
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