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good to go   photography
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Potret Perfek
tiga instagramer mengisahkan foto yang paling berkesan dari perjalanan mereka.  

oleh Reza IdRIs

VenesIa 
Oleh Kirsten alana (@kirstenalana)

Pembicara, penulis lepas, dan fotografer 
profesional, Kirsten adalah wanita multi- 
talenta yang rutin berkontribusi untuk me- 
dia internasional semacam Harper’s Ba-
zaar, Daily Mail, serta Huffington Post. Dia  
mengawali kariernya sebagai fotografer 
pernikahan, kemudian memasuki dunia 
travel pada 2010 usai merilis blog Aviators 
& a Camera. Tempat yang paling berkesan 
baginya adalah Libreria Acqua Alta, se-
buah toko buku berusia 72 tahun yang  
berlokasi di Venesia. “Saya gemar mem- 
baca dan mengoleksi buku,” ujarnya. “Tak 
disangka, foto tangga yang disusun dari 
tumpukan buku dan karpet Persia usang 
ini menjadi foto kedua dengan jumlah 
likes terbanyak di akun Instagram saya.”

/ Kamera / Cetak CePat
Di zaman ketika foto menjadi benda digital yang diunggah dan 
disebar di dunia maya, Polaroid (polaroid.com) justru mengajak 
orang kembali mencetak foto di atas kertas. Usai menciptakan 
Zip Instant Photoprinter, peranti yang bisa mencetak foto yang 
dikirimkan via Bluetooth dari telepon genggam, Polaroid melansir 
Snap Camera, kamera 10MP yang sanggup mencetak foto berukuran 
2x3 langsung dari tubuh kamera—tanpa menggunakan tinta setetes 
pun. Rahasianya terletak pada teknologi inovatif yang disebut Zero 
Ink. Ketajaman gambarnya diklaim setara dengan Canon PowerShot 
G12, sementara hasil cetaknya tak mudah luntur meski terciprat air. 
Istilah “afdruk” sepertinya kini memiliki definisi baru.—RI

GununG semeRu 
Oleh aditya zulizar Trianata (@aditzt)

Aditya mengoleksi sekitar 2.000 foto ber-
tema lanskap di akun Instagram-nya. Hasil 
bidikannya memikat banyak orang, hing- 
ga dia sukses meraup lebih dari 200.000 
pengikut di akunnya. Salah satu karyanya 
yang paling berkesan diambil saat men-
daki Gunung Semeru, Jawa Timur, persis-
nya ketika dia melepas lelah di titik per-
istirahatan di tepi danau menawan Ranu 
Kumbolo. “Alam di sekitar Ranu Kumbolo 
menghipnotis setiap mata pendaki Gunung 
Semeru,” ujar pria penggemar iPhone dan  
kamera Nikon ini. “Pantulan sinar mata- 
hari hangat, dikombinasi dengan udara  
dingin khas pegunungan, adalah sensasi  
tersendiri saat pagi hari. Sebuah peman-
dangan yang mengagumkan.”

PaRIs 
Oleh Leah Walker (@leahtravels)

Dari semua tempat yang pernah disam-
banginya, Leah menempatkan Paris seba- 
gai destinasi yang paling memikat. “Sudut 
paling menarik untuk melihat Paris ada- 
lah Boulevard Haussmann, persisnya di  
atap mal Printemps. Tempat di jantung  
kota ini menawarkan panorama lanskap  
360 derajat,” ujar penulis asal Amerika  
yang memulai kariernya sebagai guru ba- 
hasa Inggris dan pelatih bola basket ini.  
Dari atap Printemps, kita bisa menyaksi-
kan begitu banyak landmark Paris, salah 
satunya Palais Garnier, gedung opera ber- 
sejarah yang dikonstruksi pada 1862.  
“Tiap teman yang mengunjungi saya, se-
lalu saya ajak ke sini, dan pengalaman- 
nya tidak pernah membosankan.”


