
Deviantistii
Prelucrarea digitala a fotografiilor a dat nastere unei noi arte, devianta pentru conservatori .
  Pentru impatimitii de fotografie, viitorul are un nou sens prin DeviantArt.
  DeviantArt este de fapt un grup de oameni care impartasesc idei comune. A pornit de la exprimarea
nonconformista a imaginilor fotografice prin rafinare digitala. Conservatorii au considerat-o o deviatie.
Acum isi are locul ei in arta postmoderna.
  DeviantArt nu este axat doar pe fotografie. Este rezultatul curentelor artistice generale si un initiator
puternic de trenduri. Toti membrii au pornit de la un hobby si au ajuns la a forma un grup unde relatiile
dintre oameni au mai multe sanse decat in alte forme de comunitate.
  
  Un business original
  Extrem de populara in Statele Unite, comunitatea artistica virtuala DeviantArt a fost lansata acum sase
ani de catre doi americani, Scott Jarkoff si Matthew Stephens. Dintr-o idee originala pusa pe picioare de o
echipa de informaticieni care au lucrat pe baza de voluntariat, DeviantArt a ajuns o corporatie si o afacere
extrem de profitabila. Din 2000, si-a sporit permanent numarul de membri din intreaga lume, ajungand sa
aiba doar in SUA aproape 20 de milioane de utilizatori. Zilnic, pe site-ul oficial al comunitatii
DeviantArt sunt postate 30.000 de imagini noi.
  
  De la psihologie si sociologie la fotografie
  In Sibiu am depistat cinci "devianti", dar se pare ca numarul lor e undeva pe la 15. Nu se cunosc cu totii
intre ei, dar isi stiu lucrarile si tin legatura pe Internet prin intermediul galeriei lor virtuale.
  
  Diana Micu (www.seasonal-weeds.net) are 23 de ani, este absolventa de psihologie si lucreaza la o
agentie de publicitate. Nu-i place sa fie fotografiata, in schimb fotografiaza tot ce prinde, acest hobby
fiind pentru ea un mod de relaxare. 
  
  Eugen Gheorghiu (www.kriegdesigns.com) are 24 de ani, este student in anul III la
Sociologie-Etnologie si a ajuns la "deviatii" din pricina muzicii Dark Metal (care se rasfrange in imagine
si in lirica). " Apreciez fotografia clasica, pentru ca cere un efort mai mare, dar pentru manipularea
fotografica digitala e nevoie de mai multe cunostinte si ofera mai multe posibilitati. Sunt convins ca
acesta e viitorul", spune Eugen.
  
  Conform "demonului launtric"
  Cu ajutorul Internetului am reusit sa-l gasesc pe Bogdan Moga (www.zamolxe.deviantart.com). Are 25
de ani, este absolvent de stiinte Economice, are un master in marketing & comunicare si de doi ani e Art
Director la o agentie de publicitate. " Sunt oameni care tin ca fotografiile lor sa nu fie atinse de 
calculatorului. E dreptul lor. Eu costientizez puterea creativa pe care o ofera computerul si ma folosesc de
ea cum cred de cuviinta si cat pot de bine. Fiecare este liber sa isi aleaga atitudinea conform  care il
mistuie. Asa cum nu a murit radioul cand a aparut televiziunea, nu va muri nici filmul clasic. Cele doua
curente vor continua sa existe", mi-a scris Bogdan, omul pe care inca nu l-am vazut la fata, dar care a
raspuns cu mare bucurie la solicitarea SIBIANULUI de a spune cateva cuvinte despre DeviantArt.
  
  Arhitectul si plasticianul
  Bogdan Veseli are 34 de ani si se pare ca e cel mai cunoscut dintre sibienii "devianti". El are trei premii
"Deviatia zilei" la activ (2005), dar pentru moment face o scurta pauza, dedicandu-se meseriei lui,
arhitectura. Prin amabilitatea lui, am reusit sa-i depistez pe ceilalti. Cel de care am dat in ultimul moment
este Alex Modi, 24 de ani, student la Arte Plastice in Timisoara.
  Cine are senzatia ca in galeria virtuala a grupului aste acceptata orice imagine se insala. Exista un filtru.
Imaginile porno sau cele considerate prea dure nu sunt acceptate. Pe langa acestea, nici cele "incorecte
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politic" nu au ce cauta. Unul dintre marile tabuuri este perioada 1933-1946. 
  
  Summit-ul "deviantilor"
  In 2005 s-a organizat primul summit DeviantArt, in Statele Unite, la Hollywood Palladium in
California, unde s-au intalnit sute de "devianti" din toate colturile lumii, ale caror "deviatii" au fost
expuse pe un ecran gigantic. Tot aici s-a deschis si o Academie a deviantilor (DeviantArt Academy), unde
expertii predau cursuri de grafica, design, efecte speciale de film, informatica, fotoshop si tehnica
digitala.
  
  Devianti de elita
  Omul din spatele afacerii DeviantArt este Angelo Sotira, actualul director al corporatiei, un tanar de
doar 24 de ani, care administreaza comunitati on line de la varsta de 12 ani. Angelo lucreaza cu o echipa
formata din absolventi de Harvard, experti in tehnologia informatica, productie de film si fotoshop
design.
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