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ΕΛΛΗΝΙΚΗ METAL ΣΚΗΝΗ 

Αισθητική Υποκουλτούρα: A collection of Images and Words 

    

Σύλληψη, πρωτοβουλία, οργάνωση, συνεντεύξεις, εκτέλεση, στοχασμοί, 

συμπεράσματα, παραλείψεις, ωρθωγραφηκα / συντακτικά λάθη, όλα του: 

                         

                       themistoklas από 

 

 

 

 

SMALL ATHENS - http://smallathens.gr/  

Ερωτήσεις, απορίες, διευκρινίσεις, προτάσεις, μπινελίκια:   themistoklas@gmail.com 

 

Το όλο εγχείρημα δεν χρηματοδοτείται από κανέναν και από πουθενά, δεν επιφέρει κανένα 
οικονομικό όφελος στο δημιουργό του ή σε λοιπούς παράγοντες, διατίθεται δωρεάν και το 
ζητούμενο είναι να φτάσει στα χέρια όλων όσων θα ενδιαφέρονταν να το διαβάσουν.  Το 
φωτογραφικό υλικό που παρουσιάζεται, είτε έχει παραχωρηθεί από τους καλλιτέχνες που 
εμφανίζονται, είτε είναι σύμφωνο με τους όρους θεμιτής χρήσης (μη κερδοσκοπικός 
εκπαιδευτικός σκοπός). 

 

 

Τεύχος #3   

 Μάρτιος, 2013 

http://smallathens.gr/
mailto:themistoklas@gmail.com
http://smallathens.gr/
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Ιmages and Words 
 
Πόσοι από εσάς όταν πηγαίνατε σχολείο (ή 
και αργότερα, και στο πανεπιστήμιο… και 
αργότερα... και πολύ αργότερα!) 
ζωγραφίζατε οπουδήποτε και οποτεδήποτε 
το logo του αγαπημένου σας 
συγκροτήματος;  Εγώ σίγουρα! Πόσες φορές 
θυμάστε να πιάνατε τον εαυτό σας να 
ζωγραφίζει κιθάρες, σατανάδες, τον 
Hetfield, γυμνές γκόμενες, κρανία, σπαθιά 
και φωτιές σε θρανία, γραφεία, τσάντες, 
βιβλία, τοίχους, ή στο σώμα σας (tattoo); 
Αμέτρητες φορές! Η μουσική που 
καταφέρνει να εκφραστεί με σωστό τρόπο 
σε δισδιάστατο χώρο είναι ένα πανίσχυρο 
μέσο. Για να απεικονίσει κάποιος  τα 
συναισθήματα που πηγάζουν από μια 
πολυδιάστατη τέχνη όπως αυτή της 
μουσικής με χαρτί και μολύβι, χωρίς να χάσει μέρος της ουσίας και του νοήματός  της, 
πρέπει να είναι γνώστης του μουσικού ύφους, άριστος τεχνίτης και πάνω από όλα 
επαγγελματίας. 
 
Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στο record art! Ευελπιστώ να είναι ένα  ενημερωτικό και 
ψυχαγωγικό ταξίδι ανάμεσα στα λόγια και τις εικόνες που μοιράζονται με το e-zine μια 
πλειάδα από  Έλληνες γραφίστες, σχεδιαστές, καλλιτέχνες, tattoo artists και φωτογράφοι.  
Καταξιωμένοι και πεπειραμένοι όλοι στο χώρο τους, δίνουν εμπεριστατωμένα την άποψή 
τους πάνω στη σημασία και στη χρηστικότητα   
 

- της σχεδίασης «σωστών» εξώφυλλων,  
- του προσεγμένου άλμπουμ layout,  
- του καθοριστικού band logo,  
- της  φωτογραφίας, και 
- της αποτύπωσης ενός band logo ή εξώφυλλου στο δέρμα του οπαδού. 

 
Στο κλείσιμο του τεύχους, παρουσιάζεται για πρώτη φορά το logo του Hellenic Metal 
Cluster (HMC) και όλη η ιστορία πίσω από την δημιουργία του. Τέλος, υπάρχει και μια 
ανοιχτή πρόσκληση για όλους  να επισκεφτείτε την σελίδα του HMC στο Facebook! 
  

 themistoklas 
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                           Όψη πίσω μέρους 
                   γράμματος προς το περιο- 
                    δικό Metal Hammer (GR) 
                 κάπου στις αρχές των 00’ς! 
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Viral Graphics  

Athens, Greece / San Francisco, California 

Αλέξανδρος – Κωνσταντίνος 

Email: viralgraphics@yahoo.com 

FB page: www.facebook.com/viral.graphics 

EU store: http://viralgraphics.bigcartel.com 
USA store: http://viralgraphicsus.bigcartel.com 
 
 
Ρίχνοντας μια ματιά στο website σας, βλέπω ότι έχετε δουλέψει με συγκροτήματα όπως 
The Melvins, Dephosphorus, Unearthly Trance, Grief, Electric Wizard, Nebula, Monster 
Magnet, Sons Of Tonatiuh, Samothrace, Keelhaul, Straighthate, Voidhead, Mudhoney, 
Wolves In The Throne Room, Graveyard... Μιλάμε για κολοσσούς στο είδος τους ο 
καθένας! Πώς τα καταφέρατε; Τελικά, αν γίνεται σοβαρή δουλειά, ακόμα και οι πλέον 
δύσπιστοι εμπιστεύονται έναν Έλληνα.  
 
Δεν ξέρω αν υπάρχουν πράγματι “δύσπιστοι” προς τους Έλληνες ή απλά είναι μια 
δικαιολογία που χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους Έλληνες για να καλύψει τυχόν 
ελλείψεις στην ποιότητα της δουλειάς. Αν κάτι είναι καλό, σοβαρό και αγνό, εννοείται θα 
βγει προς τα έξω. Ποτέ δεν μας άρεσε η νοοτροπία του στυλ  “είναι καλοί για Έλληνες”... να 
τοποθετούμε τον πήχη χαμηλότερα δηλαδή μόνο και μόνο επειδή  αυτός που παρήγαγε μια 
δουλειά είναι Έλληνας, και επειδή έκανε κάτι λίγο παραπάνω από το επίπεδο της “σκηνής”, 
να “θεοποιείται” για παράδειγμα. Τα κριτήρια για μας είναι αυστηρά βάσει δουλειάς και 
αυτά και μόνο δίνουμε προς τα έξω. Όσον αφορά στα συγκροτήματα που αναφέρθηκαν - 
θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα καταφέραμε εξαιτίας της ποιότητας της δουλειάς μας και γι' 
αυτό μας επέλεξαν. 
 
Υπάρχει ενδιαφέρον από τα Ελληνικά συγκροτήματα για την οπτικοποίηση της μουσική 
τους; 
 
Υπάρχει, ναι. Πολλές φορές όμως, όπως και με συγκροτήματα του εξωτερικού εννοείται, 
φαίνεται πως δεν αντιλαμβάνονται την πραγματική σημασία του artwork για τη δουλειά 
τους. Για μας δεν είναι κάτι που πρέπει να αφήνεται στην τύχη, εμείς τουλάχιστον δεν 
είμαστε εδώ για να ξεσηκώσουμε την αισθητική μιας άλλης μπάντας για κάποιο demo.  

mailto:viralgraphics@yahoo.com
http://www.facebook.com/viral.graphics
http://viralgraphics.bigcartel.com/
http://viralgraphicsus.bigcartel.com/
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Με ποιές μπάντες της σκηνής έχετε συνεργαστεί; 
 
Αν εννοείς μόνο Ελληνικά συγκροτήματα - Dephosphorus, 
Omega Monolith, Tenderness of Wolves, Amnis Nihili, 
Straighthate, Injekting Khaos, Profane Prayer, Formikation, 
Awe. Η πλειοψηφία της δουλειάς μας γίνεται για 
συγκροτήματα του εξωτερικού. 
 
Από τις μπάντες του εξωτερικού που έχετε δουλέψει μαζί , 
ποιούς ξεχωρίζετε και γιατί; 
 
Όταν δουλέψαμε για Swans και Melvins, ήταν από τις 
στιγμές που πραγματικά χαρήκαμε που επιλέξαμε να 
κάνουμε αυτό που κάνουμε, με τον τρόπο που το κάνουμε. 
 
Ποιό εξώφυλλο δίσκου είναι το αγαπημένο σας; (διάλεξε 
ένα από τα δικά σας και ένα από άλλον καλλιτέχνη)  
 
Α-  Coffins - "Sewage Sludgecore Treatment" από δικό μας 
και από άλλον καλλιτέχνη ας πω το «Morbid Tales» από 
Celtic Frost για σήμερα. 
 
Κ-  To εξώφυλλο για το επερχόμενο LP των Injekting Khaos 
από δουλειές Viral. Από τα άλλα είναι πάρα πολλά για να 
διαλέξω μόνο ένα. 
 
Επηρεάζει την δουλειά σας η σχέση που μπορεί να έχετε με 
τον εκάστοτε μουσικό;  
 
Αυτό που επηρεάζει, είναι το κατά πόσο καλά ξέρουνε την 
ίδια τους την μπάντα και αυτό που θέλουνε. Να έχουν σαφή 
αντίληψη της αισθητικής τους από τη μουσική πλευρά, έτσι 
ώστε εμείς να μπορέσουμε να το οπτικοποιήσουμε 
κατάλληλα. Έχουμε δουλέψει με περίεργα άτομα, που όμως 
ξέρουν τι πρέπει να μας “δώσουν” για να κάνουμε το σωστό 
“artwork”, όπως έχουμε δουλέψει και με καλά παιδιά που 
μας το έχουν κάνει φοβερά δύσκολο να καταφέρουμε το 
σωστό αποτέλεσμα. Από κει και πέρα, είτε γουστάρουμε το 
συγκρότημα μουσικά ή όχι, είτε είναι σε επίπεδο demo ή 
θρύλοι, η δουλειά που θα προσφέρουμε είναι πάντα το ίδιο 
καλή. 
  
Συνήθως ποιά διαδικασία ακολουθείτε; Μιλάτε με τον 
μουσικό, ακούτε κάποια κομμάτια από το δίσκο του και 
εμπνέεστε ή έχετε ήδη κάνει κάποιο έργο από παλιά και 
σας στο ζητάει ο μουσικός για εξώφυλλο; 
 
Όπως τύχει. Δεν έχουμε κάποια συγκεκριμένη απαίτηση για 
να μπορέσουμε να φτιάξουμε το artwork. Αν υπάρχει η 
μουσική του συγκροτήματος διαθέσιμη ή την γνωρίζουμε 

http://dephosphorus.bandcamp.com/
http://www.facebook.com/pages/Omega-Monolith/173566396084123
http://www.facebook.com/amnisnihili
http://www.myspace.com/sxh
http://www.facebook.com/profaneprayer
http://www.myspace.com/formikationgrincore
http://1.bp.blogspot.com/-fMYVPvGcVOo/T-jC4EL4YVI/AAAAAAAAAIw/Yujm4kh5GWI/s1600/coffins-sewage-sludgecore-treatment.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/Morbid_Tales
http://www.facebook.com/injekting.khaos
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από πριν, σίγουρα βοηθάει. Σπανιότερα μας ζητάνε να χρησιμοποιήσουν κάτι από 
παλιότερες δουλειές, κάτι το οποίο συνήθως αποφεύγουμε γιατί προτιμάμε να δουλεύουμε 
κάτι που είναι αυστηρά για τη συγκεκριμένη μπάντα. 
 
Πριν την εποχή του Internet, υπήρχε αρκετός κόσμος που αγόραζε albums μόνο και μόνο 
επειδή του άρεσε το εξώφυλλό τους. Μπορεί ένα σπουδαίο εξώφυλλο ή ένα δουλεμένο 
band logo να κάνει την διαφορά για μια μπάντα σήμερα; Ποιά είναι η σημασία αυτών 
των δυο παραγόντων; 
 
Πριν το net, ο κόσμος ενημερωνότανε και στα δισκάδικα (μεταξύ άλλων), οπότε 
έκρινε/έβλεπε τα εξώφυλλα την ώρα που κυνηγούσε βινύλια… Το “στοίχημα” για το αν κάτι 
είναι καλό συνέβαινε στιγμιαία και εκείνη την ώρα. Τώρα, μπορείς να μελετήσεις τη 
μουσική σε βάθος, πριν καν την αγοράσεις. Οπότε μάλλον δεν κάνει την διαφορά... αλλά, 
αν μέσα στις καλές κυκλοφορίες, υπάρχει κάτι με ελκυστικό “πακέτο”, βλέπε gatefold με 
full artwork κτλ  σίγουρα θα ξεχωρίσει παραπάνω και τελικά ίσως κάνει διαφορά. Όπως και 
να' χει, για μας αν η μουσική είναι καλή και το artwork σωστό, δημιουργείται κάτι 
διαχρονικό σαν αντικείμενο και έτσι πρέπει να είναι. 
 
Πιστεύετε ότι αξίζει για μια νέα μπάντα να αφιερώσει ένα ποσό από τον (μηδαμινό) 
προϋπολογισμό της για να αποκτήσει ένα αντιπροσωπευτικό logo και "σωστά" 
εξώφυλλα; 

Εννοείται. Καταρχάς, μας κάνει εντύπωση που υπάρχουν συγκροτήματα που δεν τους 
νοιάζει. Αυτό είναι τραγικό δείγμα έλλειψης πάθους, μισιακής δουλειάς και τελικά 
καλύτερα τέτοιες κυκλοφορίες να θάβονται. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν πια - πριν 
δεκαετίες, τα εξώφυλλα των Hellhammer ηταν σχεδιασμένα με bic σε σελίδες τετραδίου με 
γραμμές - ο σκοπός του artwork όμως είχε επιτευχθεί. Αν δεν έχεις προϋπολογισμό, κάντο 
μόνος σου στην τελική- αλλά με πάθος και θα βγει σωστά. Επίσης, αν μπορείς να διαθέσεις 
λεφτά για studio και για πετάλια, μπορείς σίγουρα να διαθέσεις και για artwork. 
 
Υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους καλλιτεχνία (εξώφυλλα, layout, artwork) στο μέλλον 
της μουσικής βιομηχανίας; 
 
Η μουσική “βιομηχανία” βρίσκεται σε κατάσταση σήψης... Οι άνθρωποι που 
αντιλαμβάνονται ορισμένα πράγματα πέρα από εφήμερες τάσεις ξέρουν πολύ καλά ότι 
τίποτα δεν πρέπει να αφήνεται στην τύχη. Γιατί στο τέλος, υποτίθεται πως κάνουμε ότι 
κάνουμε γιατί μας αρέσει - δεν είναι αγγαρεία να βρεις καλό artwork. 
 
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Κλείστε όπως θέλετε! 
  
Σ' ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον! 
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George Prasinis 
Website      http://www.last.fm/user/George_Prasinis 
                     http://www.youtube.com/user/georgegrin 
                     http://www.myspace.com/grinpiece 
 
Facebook   http://facebook.com/george.prasinis 

 

Γεια σου Γιώργο! Κάνε μια μικρή εισαγωγή για σένα και πες μου με λίγα λόγια τί σε 

τράβηξε στο χώρο του record art. 

 Ήταν αρχές των 90's και είχα αρχίσει ν' ανακαλύπτω μπάντες όπως οι Iron Maiden. 

Θυμάμαι τον εαυτό μου να χαζεύει κάποια εξώφυλλα τους όπως το "Powerslave" και το 

"Somewhere In Time", θαύμαζα τον τρόπο που ήταν σχεδιασμένα, τα χρώματα και τις 

λεπτομέρειες που είχαν. 

 Στις βόλτες που έκανα σχεδόν κάθε Σάββατο πρωί στα δισκάδικα της τότε εποχής, όλο και 

κάποιο εξώφυλλο θα μου τραβούσε την προσοχή, μπορεί βέβαια να μην είχα τη 

δυνατότητα ν' αγοράσω κάθε δίσκο που μου άρεσε, ή μπορεί να μη γνώριζα καν τι μουσική 

παίζει η μπάντα που μ' εντυπωσίασε το εξώφυλλο της, είχα όμως τη δυνατότητα να χαζεύω 

τα εξώφυλλα όσο ήθελα. 

 Ήταν μια περίοδος που προσπαθούσα ν' ανακαλύψω τον τρόπο που σχεδίαζαν αυτοί οι 

καλλιτέχνες. Έτσι, άρχισα να ξεπατικώνω στην κυριολεξία τον Eddie των Iron Maiden και να 

τον χρωματίζω με ξυλομπογιές ή τέμπερες. Μετά από άπειρες επαναλήψεις, κατάφερα 

πλέον από μονός μου να τον σχεδιάζω σε διάφορες πόζες και να δημιουργώ κάτι έμμεσα 

δικό μου.  Φυσικά μέχρι τότε, δεν είχα σκεφτεί στα σοβαρά ό,τι θα μπορούσα κάποια 

στιγμή να φτιάξω ένα πραγματικό εξώφυλλο για μπάντα, σαν πόθος όμως, υπήρχε. 

 Κάπου προς στις αρχές του 2000, ένας φίλος, ο Κώστας Bαξεβάνος, θα έβγαζε ένα Death 

Metal underground zine, το Repulsive Echo και ήταν αυτός που με προέτρεψε να κάνω το 

logo του zine. Mετά απ 'αυτό, ήρθαν κάποια άλλα logo για μπάντες και τέλος, μου πρότεινε 

να σχεδιάσω το εξώφυλλο για ένα tribute στους Suffocation, που δυστυχώς δεν 

http://www.last.fm/user/George_Prasinis
http://www.youtube.com/user/georgegrin
http://www.myspace.com/grinpiece
http://www.facebook.com/george.prasinis
http://a1.ec-images.myspacecdn.com/images01/52/4e6b8c740fc6e8a49882588b646c293a/l.jpg


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ METAL ΣΚΗΝH 

9 

κυκλοφόρησε ποτέ, ήταν όμως η αιτία για να δουν την δουλειά μου και κάποιοι άλλοι 

άνθρωποι, έτσι ξεκίνησα σιγά-σιγά να σχεδιάζω τα πρώτα μου εξώφυλλα. 

 Αυτό που με τράβηξε και με τραβάει στο χώρο του record art, είναι η κουλτούρα αυτής της 

μουσικής και η δυνατότητα να δημιουργείς κάτι, χωρίς εικαστικούς καθωσπρεπισμούς, 

συμβιβασμούς η απαγορεύσεις. 

Πρέπει ένας graphic designer να είναι και μεταλλάς για να πιάσει το concept της εκάστοτε 

μπάντας, ή αρκεί να είναι μόνο επαγγελματίας; 

 Θεωρώ ό,τι κάθε είδους καλλιτέχνης, είτε μουσικός, είτε γραφίστας, είτε εικονογράφος, 

πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλος και να πειραματίζεται με διαφορετικούς τρόπους ώστε να 

εκφράζει τη δημιουργικότητα του. Ακόμα και όταν αυτοί οι τρόποι είναι νέοι, η "ξένοι" προς 

αυτόν, θα πρέπει να τους θεωρεί ως πρόκληση και να δοκιμάζει. 

Φυσικά κάθε είδος μουσικής έχει και τη δικιά του εικαστική νοοτροπία, αν καταφέρεις 

όμως να πιάσεις το feeling, δεν έχει σημασία αν η αγαπημένη σου μουσική είναι το Metal, η 

το Ambient/Industrial. 

Υπάρχει πιστεύεις  ενδιαφέρον από τα Ελληνικά συγκροτήματα για την οπτικοποίηση της 

μουσική τους;  

 Τα τελευταία χρόνια θα έλεγα πως ναι, τόσο από μουσική αλλά και από εικαστική άποψη 

υπάρχει αναβάθμιση, πράγμα που δείχνει ότι οι μουσικοί ενδιαφέρονται και το ψάχνουν 

περισσότερο ώστε να προσφέρουν ένα πιο ολοκληρωμένο οπτικοακουστικό πακέτο. 

Με ποιές μπάντες της σκηνής έχεις συνεργαστεί; Έχεις δουλέψει με μπάντες του 

εξωτερικού; Αν ναι ποιούς; 

Από ελληνικές μπάντες έχω συνεργαστεί με Mass Infection, Extreme Violence, Naer 

Mataron, Inveracity, Suicidal Angels, Crucifiction, Blood Erection, Birth of Depravity, 

Decomposed Existence, Gospel of Grief, Remnants of Flesh, Virgins or Pigeons, Fleshart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Mass-Infection/129646357120635
http://www.myspace.com/extremeviolence
http://www.facebook.com/pages/Naer-Mataron-official/122029807867493
http://www.facebook.com/pages/Naer-Mataron-official/122029807867493
http://www.facebook.com/pages/INVERACITY/100327655482
http://www.suicidalangels.com/
http://www.youtube.com/watch?v=I4Ecf1g4YPs
http://www.facebook.com/pages/Blood-Erection/132976803443393
http://www.facebook.com/pages/Birth-Of-Depravity/223115467740638
http://www.facebook.com/DecomposedExistence
http://www.facebook.com/pages/Gospel-Of-Grief-Official-/120489531347140
http://www.myspace.com/remnantsofflesh
http://www.facebook.com/pages/Virgins-OR-Pigeons/51605623282
http://www.metal-archives.com/bands/Fleshart/10831
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Από μπάντες του εξωτερικού, Nebulous, Despondency, Gortuary, Kataplexia, Skyclad (πςςς) , 

Heol Telwen, Turbonegro (αυτά είναι), Demolished, Disembowel, Eftos, Intent To Kill, Mindly 

Rotten. 

Ποιό εξώφυλλο δίσκου είναι το αγαπημένο σου; (διάλεξε ένα από τα δικά σου και ένα 

από άλλον καλλιτέχνη)  

 Δικό μου εξώφυλλο πραγματικά δεν μπορώ να διαλέξω. Από άλλους καλλιτέχνες, είναι 

αρκετά τα εξώφυλλα και μου είναι αδύνατον να διαλέξω μόνο ένα. Μπορώ όμως να 

αναφέρω μερικούς καλλιτέχνες που μ' αρέσουν οι δουλειές τους και μ' έχουν επηρεάσει, 

κάποιοι από αυτούς είναι οι Dan Seagrave, Wes Benscoter, Andreas Marschall, Kristian 

Wahlin και Derek Riggs, σίγουρα υπάρχουν και άλλοι, αυτοί είναι όμως οι πρώτοι που μου 

έρχονται στο μυαλό. 

Επηρεάζει την δουλειά σου η σχέση που μπορεί να έχεις με τον εκάστοτε μουσικό; 

 Αν εννοείς ότι θα μπω σε μια διαδικασία, να διαχωρίσω τους μουσικούς με το αν έχουν 

"μεγάλο" όνομα στην σκηνή ή όχι, θα πω πώς κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και δεν επηρεάζει 

την σχέση μας! Πάντα δίνω το 100% του εαυτού μου για να βγει κάτι που να ικανοποιεί τον 

μουσικό, άσχετα με το πόσο "μεγάλο" όνομα μπορεί να είναι. 

Συνήθως ποιά διαδικασία ακολουθείς; Μιλάς με τον μουσικό, ακούς κάποια κομμάτια 

έπο το δίσκο του και εμπνέεσαι ή έχεις ήδη κάνει κάποιο έργο από παλιά και στο ζητάει ο 

μουσικός για εξώφυλλο; 

 Έχει τύχει ν' ακούσω κομμάτια και να διαβάσω στίχους, όπως και το να δώσω κάποιο 

εξώφυλλο που ήταν ήδη έτοιμο. Θεωρώ όμως πολύ σημαντικό, να μιλήσω με τον μουσικό 

και να του ζητήσω να μου πει τι έχει σκεφτεί, ή πώς έχει φανταστεί το artwork, ακόμα και 

τις ιδέες που μπορεί να θεωρεί ανούσιες θέλω να τις ακούσω. Για εμένα αυτό είναι το πιο 

σημαντικό σημείο σε όλη την διαδικασία της δημιουργίας ενός εξωφύλλου. 

Πριν την εποχή του Internet, υπήρχε αρκετός κόσμος που αγόραζε albums μόνο και μόνο 

επειδή του άρεσε το εξώφυλλό τους. Μπορεί ένα σπουδαίο εξώφυλλο ή ένα δουλεμένο 

band logo να κάνει την διαφορά για μια μπάντα σήμερα; Ποιά είναι η σημασία αυτών 

των δυο παραγόντων; 

 Το logo είναι η ταυτότητα μιας μπάντας και είναι αυτό που θα την ακολουθεί σε όλη τη 

μουσική πορεία της, επίσης λειτουργεί σαν σήμα η σημείο αναγνώρισης για τους οπαδούς. 

Σκέψου να έμπαινες σε ένα δισκάδικο και αντί για logo, όλοι οι δίσκοι να είχαν επάνω τους 

τυπωμένη μια απλή Arial γραμματοσειρά, κάτι τέτοιο τουλάχιστον σε εμένα φαντάζει 

τελείως "απρόσωπο" και "άχρωμο". 

 Κακά τα ψέματα, ένα καλό εξώφυλλο μπορεί να τραβήξει το μάτι κάποιου που έρχεται 

πρώτη φορά σε επαφή με την μπάντα, ίσως να είναι το πρώτο πράγμα που θα προσέξει και 

να τον κάνει να ενδιαφερθεί ν' ακούσει και τη μουσική. 

http://www.danseagrave.com/
http://www.wesbenscoter.com/
http://marschall-arts.com/Website/Willkommen.html
http://www.kristianwahlin.se/
http://www.kristianwahlin.se/
http://derek.server311.com/
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 Σήμερα βέβαια, ίσως να είναι δύσκολο να κάνεις τη διαφορά τόσο εικαστικά όσο και 

μουσικά, αλλά αν η μπάντα παράγει καλή μουσική και την ντύσει μ' ένα εξίσου καλό 

εξώφυλλο, τότε σίγουρα είναι ένα extra συν για τον τελικό αποδέκτη. 

 Πιστεύεις ότι αξίζει για μια νέα μπάντα να αφιερώσει ένα ποσό από τον (μηδαμινό) 

προϋπολογισμό της για να αποκτήσει ένα αντιπροσωπευτικό logo και "σωστά" 

εξώφυλλα; 

 Αν έλεγα το αντίθετο μάλλον θα έκανα σαμποτάζ στον εαυτό μου, χαχαχα. Ειλικρινά, όμως 

θεωρώ ότι όταν μια μπάντα θέλει να κάνει κάτι ολοκληρωμένο, δυστυχώς ή ευτυχώς, 

πρέπει να διαθέσει και ένα άλφα budget και γι' αυτόν το σκοπό.  

Υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους καλλιτεχνία (εξώφυλλα, layout, artwork) στο μέλλον 

της μουσικής βιομηχανίας;  

Ακόμα και αν οι δισκογραφικές εταιρίες αποφασίσουν ό,τι θα διαθέτουν την μουσική 

αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή, πάντα  θα υπάρχει ένα εξώφυλλο να κοσμεί την εκάστοτε 

κυκλοφορία. 

Ας πάρουμε για παράδειγμα αυτό που συμβαίνει σήμερα, λίγο-πολύ, όλοι έχουμε αγοράσει 

η κατεβάσει δωρεάν κάποιο δίσκο σε ψηφιακή μορφή. Μαζί με τον δίσκο, θέλουμε όμως 

και το εξώφυλλο για να φαίνεται πιο ολοκληρωμένη η ψηφιακή συλλογή μας. Oπότε ναι, 

όσο υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν και δημιουργούν αυτό το είδος μουσικής, θα 

υπάρχει χώρος και γι' αυτού του είδους την καλλιτεχνία. 

Eυχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Κλείσε όπως θες! 

Εγώ ευχαριστώ για τις ερωτήσεις και την ευκαιρία που μου έδωσες να παρουσιάσω τη 

δουλειά μου. Για όποιον ενδιαφέρεται να δει δουλειές μου η να έρθει σε επαφή μαζί μου, 

μπορεί να τσεκάρει το προφίλ μου στο facebook www.facebook.com/george.prasinis 

 

 

http://www.facebook.com/george.prasinis
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Giannis Remedy Art Nakos 
 
Website http://www.remedyart.com 
Facebook https://www.facebook.com/RemedyArtDesign 
 
 
I got the poison, I got the Remedy!  Πολυάσχολος και πολυπράγμων στη σκηνή. Όποιο 

συγκρότημα και να σηκώσεις, όλο και κάποια σχέση θα έχει με σένα! Να σου πω την 

αλήθεια εγώ σε είχα αφήσει ως φωνή στους Dark Vision, αλλά φαίνεται ότι έχουν γίνει 

πολλές αλλαγές από τότε. Ξεκίνα να λες! 

Έσπασα με Prodigy intro, χαχαχα! Μου αρέσει να είμαι απασχολημένος με πράγματα που 

με κάνουν δημιουργικό οπότε είτε μουσική, είτε γραφική τέχνη θα χωθώ όπου μπορώ. 

Όταν έφυγα από τους DV συνέχισα με τους  Μοrtal Torment και φυσικά με το όλο rem3dy 

art design thingy οπότε ήμουν δραστήριος θα 'λεγα. Παντρεύτηκα κιόλας στο ενδιάμεσο, 

χαχα! Με τον καιρό και με την αντίστοιχη τριβή έχω κάνει και πολλές γνωριμίες και φίλους 

από πολλά εγχώρια σχήματα, οπότε όλο και κάπου θα με βρεις. Πάνω από όλα πάντως 

γουστάρω τη μουσική οπότε ακολουθώ τα δρώμενα όσο μπορώ. Άσε που βοηθάει να 

ξεχαστώ από την τραγική κατάσταση που μας έχουν φέρει τα τελευταία χρόνια οι 

μπάσταρδοι της βουλής. 

Πως τα βλέπεις τα πράγματα; Υπάρχει ενδιαφέρον από τα Ελληνικά συγκροτήματα για 

την καλλιτεχνική πλευρά της μουσική τους; 

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερα σχήματα δίνουν έμφαση στο ολοκληρωμένο 

πακέτο της παρουσίασης της μπάντας τους, είτε αυτό είναι σωστός ήχος είτε μια 

ολοκληρωμένη και σωστή παρουσίαση του οπτικού κομματιού της όλης φάσης. Χαίρομαι 

να βλέπω πρόοδο και αλλαγή. Και από πλευράς νοοτροπίας των μουσικών που θέλουν να 

ντύσουν όμορφα τη μουσική τους αλλά και βλέποντας συναδέλφους στη γραφιστική φάση 

που κάνουν καταπληκτικές δουλειές και εξελίσσουν το όλο θέμα. Καλά πάμε ρε. 

Υπάρχουν ακόμη βέβαια και αρκετοί που το αμελούν αλλά οκ, δε γίνεται να τα έχεις όλα. 

Με χαροποιεί πάντως πάντα να αγοράζω ένα cd που έχει να πει κάτι και αισθητικά πέρα 

από το μουσικό κομμάτι. Πάρε παράδειγμα το digipack των Tardive Dyskinesia, το χαζεύω 

http://www.remedyart.com/
https://www.facebook.com/RemedyArtDesign
http://www.myspace.com/mortaltormentband
http://tardivedyskinesia.bandcamp.com/
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για ώρες λέμε και να σκεφτείς δεν έχει καν booklet! Φοβερή δουλειά από το Μάνθο! 

Με ποιές μπάντες της σκηνής έχεις συνεργαστεί; Έχεις κάνει και συνεργασίες με μπάντες 

του εξωτερικού; 

Έχω κάνει δουλειές για πολλά σχήματα, από "εποχές" myspace που έφτιαχνα profiles και 

λογότυπα μέχρι σήμερα. Τώρα δε μπορώ να ονομάσω όλες τις μπάντες, είναι πραγματικά 

πολλές αλλά θα αναφέρω αυτές των οποίων το αποτέλεσμα προτίμησα. Slavebreed, 

Grassroll, Mahakala, Keado Mores, Meden Agan, Kin Beneath Chorus, Mirror's Deception, 

Acid Death, Vigour, Aegnor, Chronosphere, Bio-Cancer, Daylight Misery, Birth Through Gore, 

Awaken By Blood, Alterself, Abyssus, Mortal Torment, Procreate, Karma Violens, Bring Back 

Persephone, Harsh Demise, Eternal Obscenity, Human Rejection, Terrordrome, Final Words 

of Sorrow, Glimmer Void, Dark Vision, Hostage Of Fate, Null'o'Zero, Razor's Edge, System 

Decay, Shadowcraft και πολλά ακόμα. ΠΟΛΛΑ όμως, το κούρασα ήδη χα χα! 

 

 Έχω συνεργαστεί και με μπάντες από όλο τον κόσμο μέχρι τώρα, είχα την τιμή να φτιάξω 2 

σχέδια για τους Devourment (USA), Viral Load (USA), Suffocate Bastard (DM), Uncleansed 

(USA), Severe Mutilation (Puerto Rico), The Arson Project (Sweden), Sevared Records(USA), 

Oceans of Slumber (USA-τσεκάρετε οπωσδήποτε), Whoresnation (FRANCE), Eye of 

Solitude(UK), Building Temples From Death festival(USA) και πολλούς ακόμα. Ελπίζω με τον 

καιρό να επεκταθώ κι άλλο στο χώρο βέβαια.. 

Ποιό εξώφυλλο δίσκου είναι το αγαπημένο σου; (διάλεξε ένα από τα δικά σου και ένα 

από άλλον καλλιτέχνη) 

Σιγά μη διαλέξω μόνο ένα, χα χα! Αγαπημένο από αυτά που έχω φτιάξει είναι μάλλον το 

εξώφυλλο για No Life Left, Keado Mores και Severe Mutilation. Από εξώφυλλα άλλων 

καλλιτεχνών τώρα δεν ξέρω τί να πρωτοπώ... Master of Puppets, Cause of Death, Killers και 

πολλά κλασσικά έχουν τα στοιχεία που χρειάζεται για να σου μείνει στο μυαλό με τη μία 

ένα εξώφυλλο. Δουλειές του Seth Siro Anton, Viral Graphics, John Dyer B., Travis Smith, 

Rotten Graphics, Bite Radius Designs, Dan Seagrave, George Prasinis και ΠΑΡΑ πολλών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/pages/Slavebreed/193347340717367
http://www.facebook.com/grassroll
http://www.facebook.com/mahakalaband?fref=ts
http://www.facebook.com/KeadoMores
http://www.facebook.com/meden.agan.official
http://www.facebook.com/kinbeneathchorus
http://www.facebook.com/pages/Mirrors-Deception/263285113712029
http://www.facebook.com/AcidDeathGR?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/Vigourgr
http://www.facebook.com/AegnorOfficial
http://www.facebook.com/ChronosphereGr
http://www.facebook.com/BioCancerOfficial
http://www.facebook.com/pages/Daylight-Misery/262166540120
http://www.facebook.com/BirthThroughGore
http://www.facebook.com/pages/Awaken-By-Blood/117056591777433
http://www.facebook.com/alterselfgr
http://www.facebook.com/pages/Abyssus/144338552349700
http://www.facebook.com/mortaltorment
http://www.facebook.com/Procreate.official
http://www.facebook.com/karmaviolens
http://www.facebook.com/harshdemise
http://www.facebook.com/EternalObscenity
http://www.facebook.com/pages/Human-Rejection/110589564062
http://www.facebook.com/Terrordrome
http://www.facebook.com/FinalWordsOfSorrow?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/FinalWordsOfSorrow?ref=ts&fref=ts
http://www.facebook.com/glimmervoidband
http://www.facebook.com/pages/Dark-Vision-Official/171773309559011?ref=ts&fref=ts
http://www.myspace.com/hostageoffate
http://www.facebook.com/pages/NullOzero/281283788601006
http://www.facebook.com/razorsedge.gr
http://www.facebook.com/System.Decay.Official
http://www.facebook.com/System.Decay.Official
http://www.facebook.com/ShadowcraftBand
http://www.facebook.com/oceansofslumber
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άλλων καλλιτεχνών είναι λόγος για να συνεχίζω να γίνομαι όσο πιο καλός μπορώ στη 

δουλειά μου. 

Επηρεάζει την δουλειά σου η σχέση που μπορεί να έχεις με τον εκάστοτε μουσικό; 

Σίγουρα, σε μεγάλο βαθμό αλλά όχι όπως ακριβώς νομίζεις. Πάντα προσπαθώ για το 

καλύτερο αλλά αν η καλλιτεχνική μου ελευθερία περιορίζεται από το "κάνε αυτό, άλλαξε 

εκείνο" έχω σίγουρα αποτέλεσμα... πιεσμένο. Από εκεί και πέρα αν ο καλλιτέχνης είναι 

γνωστός/φίλος μου ή όχι δεν έχει καμία σημασία. Μέγιστο ρόλο παίζει η μουσική που 

παίζει και τι μου βγάζει αυτή. 

Συνήθως ποιά διαδικασία ακολουθείς; Μιλάς με τον μουσικό, ακούς κάποια κομμάτια 

από το δίσκο του και εμπνέεσαι ή έχεις ήδη κάνει κάποιο έργο από παλιά και στο ζητάει 

ο μουσικός για εξώφυλλο; 

Αυτό που τσεκάρω πρώτα είναι το μουσικό ύφος της μπάντας και τον τίτλο του άλμπουμ 

όσον αφορά το σχεδιασμό εξωφύλλου πχ. Από εκεί και πέρα θα ακούσω τις τυχόν οδηγίες 

της μπάντας και αναλόγως θα πράξω. Σίγουρα όμως προτιμώ να έχω το ελεύθερο να βάλω 

το στοιχείο μου στο θέμα. Η διαδικασία μετά είναι διασκεδαστική για 'μένα, είναι μέχρι να 

ζοριστώ να βρω την ιδέα. Από εκεί και πέρα μπορώ να περάσω ώρες ολόκληρες σερί 

μπροστά στην οθόνη μου μέχρι να φτάσω στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Ξενύχτια να 

δεις...Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση που ανάφερες, να έχω κάποιο σχέδιο για πούλημα 

και απλά να το επιλέξει κάποιος. Μια φορά ζήτησα σουβλάκια για πληρωμή πάντως, true 

story. 
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Πριν την εποχή του Internet, υπήρχε αρκετός 

κόσμος που αγόραζε albums μόνο και μόνο επειδή 

του άρεσε το εξώφυλλό τους. Μπορεί ένα 

σπουδαίο εξώφυλλο ή ένα δουλεμένο band logo να 

κάνει την διαφορά για μια μπάντα σήμερα; Ποιά 

είναι η σημασία αυτών των δυο παραγόντων; 

Εύστοχη η ερώτηση, φίλε! Παίζει τρομακτικά μεγάλο 

ρόλο τουλάχιστον στην πρώτη εντύπωση. Είναι 

αλήθεια -καλώς ή κακώς- πως η εκάστοτε εταιρεία 

θα δώσει περισσότερη σημασία στο promo που θα 

σκάσει με ένα όμορφο ντύσιμο παρά στο άσπρο 

χαρτί με το λογότυπο πάνω για εξώφυλλο (τυχαίο 

παράδειγμα). Πέρα απ’ αυτό ναι, υπάρχουν π.χ. 

πολλοί που αγαπούν τη δισκοθήκη τους και 

φροντίζουν να τη συντηρούν/ανανεώνουν συχνά. 

Όταν λοιπόν βγάλουν δίσκο οι Baroness για 

παράδειγμα και σκάσει στη μάπα σου το σχέδιο του John θα τρίβεις τα μάτια σου και σαν 

συλλέκτης που αγαπάει το χόμπι του θα τιμήσεις το ανάλογο "προϊόν". Εννοείται πως η 

μουσική είναι ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ αλλά ο αισθητικός τομέας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της 

όλης φάσης. Είναι η πρώτη εντύπωση, αυτό που σου μένει, αυτό που σου έρχεται στο 

μυαλό όταν λες το τάδε άλμπουμ των τάδε οπότε ναι, παίζει πραγματικά ρόλο αυτή η 

πρώτη εικόνα. Από τα πρώτα δισκογραφικά βήματα των Iron Maiden μέχρι και τις 

τελευταίες δουλειές της μπάντας της γειτονιάς σου, το οπτικό κομμάτι καθορίζει σε ένα 

βαθμό την εικόνα που αφήνεις σαν μουσικός. 

Πιστεύεις ότι αξίζει για μια νέα μπάντα να αφιερώσει ένα ποσό από τον (μηδαμινό) 

προϋπολογισμό της για να αποκτήσει ένα αντιπροσωπευτικό logo και "σωστά" 

εξώφυλλα; 

Καλά δεν υπήρχε περίπτωση να σου πω 

πως δεν αξίζει κάτι τέτοιο, χα χα! Ο,τι 

έγραψα στις προηγούμενες ερωτήσεις 

ισχύει κι εδώ. Δίνεις ένα ποσό για κάτι που 

πραγματικά παίζει ρόλο στη διαμόρφωση 

της εικόνας της μπάντα σου. Ακόμα κι αν 

δεν έκανα τέτοια δουλειά θα έλεγα πως 2 

πράγματα θα πρέπει να έχει κατά νου και 

να δώσει έμφαση κάθε νέος μουσικός 

όσον αφορά το συγκρότημά του: ο 

ήχος/παραγωγή του και η γραφιστική 

αισθητική του. Οπότε, αν θέλεις το 

δημιούργημά σου να έχει μια σωστή 

παρουσίαση/αντίκτυπο σε πρώτο χρόνο 

αυτά τα 2 σκέλη είναι σημαντικά. 
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Υπάρχει χώρος για καλλιτεχνία (εξώφυλλα, layout, artwork) στο μέλλον της μουσικής 

βιομηχανίας; 

Ακόμα κι αν το cd πεθάνει, όπως φημολογείται, πάντα ο αισθητικός τομέας θα υπάρχει εκεί 

για να δίνει χρώμα και βάθος στις μουσικές δημιουργίες έστω και ψηφιακά. Αν και πιστεύω 

πως πάντα θα υπάρχουν αυτοί που συλλέγουν, που γουστάρουν με τα όσα τη μουσική 

αυτή και το προϊόν της (μην πάρεις με στραβό "μάτι" τη λέξη προϊόν). Ήδη το βινύλιο 

βρίσκεται σε μια παράδοξη άνοδο τα τελευταία χρόνια, έτσι και το cd μπορεί να πέφτει 

αλλά δεν παίζει να σβήσει ποτέ. Εδώ μέχρι και κασέτες βλέπεις να κυκλοφορούν μπάντες 

σε DIY πλαίσια. Και ναι, τα σπάμε με κασέτες ρε πούστη μου! Αν και η μουσική βιομηχανία 

εστιάζει στις ψηφιακές μορφές πώλησης πάντα θα υπάρχουν και οι ρομαντικοί. 

Eυχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Κλείσε όπως θες! 

Εγώ ευχαριστώ για το χρόνο και το χώρο σου, συνεχίστε την καλή δουλειά και κεράστε με 

σουβλάκια με την πρώτη ευκαιρία! 
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To LOGO της νέας Black Metal μπάντας σου; 
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Αnestis Goudas 

 

Website www.anestisgoudas.com  

E-mail  mail@anestisgoudas.com  

 
 

Πού σε βρίσκω Ανέστη; Όλα καλά; Πες μου λίγα λόγια για σένα και τι δουλειές έχεις κάνει 

που να αφορούν στο metal. 

Καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση μέσα από τις σελίδες του περιοδικού 

σου. Τα πάντα ξεκίνησαν το 2002, όπου δημιούργησα κάποιο δικό μου Fanzine της εποχής 

σε μορφή website και έτσι μου γεννήθηκε η ιδέα να ασχοληθώ με το Design γενικότερα σαν 

χόμπι. Μέσα από μαθήματα σε κατάλληλη σχολή και αυτοδίδακτος σε πολλά πράγματα, 

πήρα την απόφαση το 2008 να δραστηριοποιηθώ σε πιο επαγγελματικά επίπεδα με το 

Graphic/Web Design.Τα τελευταία χρόνια συνεργάζομαι με αρκετά συγκροτήματα και 

δισκογραφικές εταιρείες από τη χώρα μας και το εξωτερικό, για θέματα που αφορούν 

κυρίως artworks, posters, merchandising αλλά και websites, social customization. 

Πρέπει ένας graphic designer να είναι και μεταλλάς για να πιάσει το concept της εκάστοτε 

μπάντας, ή αρκεί να είναι μόνο επαγγελματίας; 

Αναφερόμαστε σε μια πολύ ιδιαίτερη μουσική, που όλα τα αυτά τα χρόνια στηρίχθηκε και  

http://www.anestisgoudas.com/
mailto:mail@anestisgoudas.com
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στην 

διαφορετικότητα 

της καλλιτεχνικής 

άποψης, όσον 

αφορά το οπτικό 

μέρος, είτε 

πρόκειται για ένα 

εξώφυλλο, 

artwork, είτε για 

κάποιο videoclip, 

σκηνική παρουσία 

κλπ. Επομένως, 

για κάποιον 

designer που δεν 

μοιράζεται το ίδιο 

πάθος για αυτή τη 

μουσική, νομίζω θα ήταν πιο δύσκολο να το αποτυπώσει σε κάποιο έργο του. Όσοι 

κινούμαστε ως designers στο χώρο αυτό, θεωρώ, ότι πρώτα είμαστε fans της μουσικής 

αυτής - εξάλλου αν δεν υπήρχε μέσα μας ως καθημερινότητα δε νομίζω να εργαζόμασταν 

καλλιτεχνικά σε αυτό το ιδίωμα και πόσο μάλλον να ήμασταν fans γενικότερα. Τέλος, ένα 

στοιχείο που διαχωρίζει τα εξώφυλλα της metal μουσικής από τα υπόλοιπα άλλων -πιο 

εμπορικών- μουσικών ειδών, είναι ότι στο metal γενικότερα, τα εξώφυλλα απεικονίζουν 

κάτι πιο surreal, 

fantasy -πάντα 

συναρτήσει της 

μουσικής, στίχων. 

Αυτός πιστεύω ότι 

είναι και από τους 

κύριους λόγους 

που τα εξώφυλλα 

της μουσικής μας, 

είναι μοναδικά και 

είναι άμεσα 

αναγνωρίσιμα! 

Υπάρχει, θεωρείς, 

ενδιαφέρον από 

τις Ελληνικές 

μπάντες για την 

οπτικοποίηση της μουσική τους;  

Φυσικά, τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι έχουν γίνει πολλά θετικά βήματα και δεν 

αναφέρομαι μονάχα στο να παρουσιάζεται ένας δίσκος με ένα πολύ καλό artwork, 

logotype. Το παρατηρώ στα videoclips που γίνονται, το μοντέρνο merchandise, τις 

promotional φωτογραφήσεις αλλά και σε άλλους τομείς, όπως η σκηνική παρουσία του 

συγκροτήματος. Γενικά η σκηνή δεν είναι ίδια όπως πριν 15 χρόνια, όπως δεν θα είναι και 
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σε 10 χρόνια από τώρα. Τα συγκροτήματα παλιότερα έριχναν το βάρος στην παραγωγή και 

τον ήχο τους γιατί εκεί υστερούσαμε σαν σκηνή, αλλά αυτό έχει αλλάξει και βγαίνουν 

σπουδαίες δουλειές. Πλέον το οπτικό μέρος είναι σημαντικό, για να παρουσιάσουν πιο 

επαρκείς δουλειές και το κυριότερο να μπορέσουν να υποστηρίξουν καλύτερα τη μουσική 

τους. 

Με ποιες μπάντες της σκηνής έχεις συνεργαστεί; Έχεις δουλέψει με μπάντες του 

εξωτερικού; Αν ναι, ποιους; 

Αυτά τα 4 σχεδόν χρόνια που είμαι στη σκηνή ως freelance designer, είχα την τύχη να 

συνεργαστώ με αρκετά συγκροτήματα τα οποία και ευχαριστώ που με βοήθησαν 

δείχνοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητες μου. Μερικά από αυτά τα θαύμαζα από μικρός 

και ως fan, γεγονός που με κάνει να νιώθω διπλά χαρούμενος διότι μπόρεσα να 

συνεργαστώ με κάποια από τα πιο γνωστά ονόματα του χώρου! Αναφερόμενος ενδεικτικά 

σε κάποια, έχω δημιουργήσει projects για συγκροτήματα και μουσικούς όπως οι Kreator 

(\m/), οι Riot, για κάποια από τα μέλη των Dimmu Borgir, τους Rotting Christ, τους Mystic 

Prophecy, τους Nightfall, τον Christian Muenzner (Obscura) κα. Φυσικά, οι παραπάνω 

συνεργασίες μαζί τους δεν αφορούσαν αποκλειστικά κάποια εξώφυλλα αλλά και web 

projects ή γενικά γραφιστικά θέματα, αναλόγως.                                                                                                                             

Ποιο εξώφυλλο δίσκου είναι το αγαπημένο σου; (διάλεξε ένα από τα δικά σου και ένα 

από άλλον καλλιτέχνη). 

Πιστεύω ότι κάθε εξώφυλλο/artwork στο χρόνο που δημιουργείται και τελικά κυκλοφορεί 

μαζί με το δίσκο, αποτελεί τη καλύτερη δυνατή προσπάθεια τη δεδομένη στιγμή. Δε θα 

ήθελα να αδικήσω κανένα, διότι ότι δημιούργησα εκείνη τη στιγμή έμοιαζε να είναι σωστό! 

Με την πάροδο του χρόνου θέλω να πιστεύω ότι διαχειρίζομαι καλύτερα κάποιες τεχνικές 

και για το λόγο αυτό θα επιλέξω κάποια από τα τελευταία που κυκλοφόρησαν ή πρόκειται 

κυκλοφορήσουν σύντομα, όπως ο δίσκος των Αυστριακών The Last Warning (‘Progression’) 

που χρησιμοποιήθηκαν 3D τεχνικές όπως και των Καναδών Hellrazer (Operation:Overlord). 

Επίσης, των δικών μας Mahakala (‘Devil’s Music’), όπου για πρώτη φορά έκανα κάτι εντελώς 

διαφορετικό. Όλα όμως είναι μια ξεχωριστή εμπειρία και έχω ανάλογες μνήμες για το 

καθένα χωριστά. Από καλλιτέχνες και designers, εκτιμώ βαθύτατα τις δουλειές του Gyula 

Havancsák αλλά και πολλών άλλων όπως για παράδειγμα του Colin Marks, του Jan Yrlund 

και του Justin Kamerer. Είναι πάρα πολλοί, ο καθένας με το ξεχωριστό του ύφος! 

Επηρεάζει την δουλειά σου η σχέση που μπορεί να έχεις με τον εκάστοτε μουσικό; 

Όχι δε θα το έλεγα, είτε πρόκειται για συγκρότημα κάποιου φίλου, είτε για κάποιον που δε 

γνωριζόμαστε προσωπικά, προσπαθώ πάντα να δίνω ότι καλύτερο μπορώ - να υλοποιηθεί 

ένα project που να ικανοποιεί και τις 2 πλευρές. Πρέπει να λειτουργεί κατ’ αυτό τον τρόπο, 

διότι κάθε δουλειά χαρακτηρίζει και εμένα άλλα και το εκάστοτε συγκρότημα, οπότε πρέπει 

η συνεργασία μας να είναι σε επαγγελματικά πλαίσια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα! 

Υπάρχουν μόνο πιο βατά ως προς την υλοποίηση projects και πιο δύσκολα, ανάλογα! Το 

μόνο που μπορεί να συμβεί είναι ότι αν διατηρούμε μια φιλική σχέση, να μπορώ να έχω 

μια πιο άνετη διαδικασία κατά τη δημιουργία του artwork, ως προς το τι θέλουμε και πως 

μπορεί να γίνει! 

http://www.hjules.com/
http://www.hjules.com/
http://www.rain-song.co.uk/
http://www.darkgrove.net/
http://www.facebook.com/angryblue
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Πιστεύεις ότι αξίζει για μια νέα μπάντα να 

αφιερώσει ένα ποσό από τον (μηδαμινό) 

προϋπολογισμό της για να αποκτήσει ένα 

αντιπροσωπευτικό logo και “σωστά” 

εξώφυλλα; 

Όπως προείπα, νιώθω ότι το οπτικό μέρος 

είναι πλέον αναγκαίο και δε το λέω ως 

designer αλλά ως fan πρώτα. Χαίρομαι να 

ακούω και να βλέπω όμορφα πράγματα. 

Φυσικά κάθε μπάντα κάνει τα σχέδια της 

και αναλόγως πράττει. Αξίζει όμως να δοθεί 

σημασία και σε αυτόν τον τομέα, διότι 

ζούμε στην εποχή της εικόνας οπότε και 

αυτό παίζει το ρόλο του. Όσον αφορά το 

οικονομικό κομμάτι, είμαι υπέρ του να δεις 

τι έχεις και τι μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν 

αρκετοί και καλοί γραφίστες στο χώρο που 

μπορούν να βοηθήσουν, ανάλογα το τι θέλει 

και τι μπορεί να δώσει ο καθένας.  

Συνήθως ποια διαδικασία ακολουθείς; Μιλάς με τον μουσικό, ακούς κάποια κομμάτια 

από το δίσκο του και εμπνέεσαι ή έχεις ήδη κάνει κάποιο έργο από παλιά και στο ζητάει 

ο μουσικός για εξώφυλλο; 

H διαδικασία δεν είναι πάντα η ίδια κάθε φορά και με οδηγεί συνήθως από μόνη της, για 

να δημιουργηθεί ένα εξώφυλλο. Φυσικά, το 

πρώτο πράγμα είναι η άποψη του μουσικού, 

για το τι έχει σκεφτεί και αν έχει κάτι 

συγκεκριμένο κατά νου, μιας και είναι ο 

αρμόδιος να το μεταβιβάσει έχοντας γράψει 

τη μουσική και τους στίχους. Αν όχι, 

επιλέγουμε μια πιο ουδέτερη και γενική 

μορφή ώστε να ταιριάζει στο γενικό του 

στυλ. Η μουσική παίζει το ρόλο της, για να 

μη φύγουμε εκτός και το εξώφυλλο τείνει να 

πάει σε κάποιο άλλο metal ιδίωμα, οπότε 

είτε ακούω το νέο υλικό, είτε κάποιο 

παλαιότερο ως αναφορά. Βοηθά ώστε να 

δούμε επιρροές στον ήχο και να έχουμε ένα 

reference point από άλλες δουλειές ίδιου 

μουσικού στυλ και συγκροτημάτων. Το πως 

υλοποιείται το κάθε εξώφυλλο διαφέρει 

αναλόγως, αλλά το κυριότερο είναι να 

βρούμε τα κατάλληλα συστατικά τα οποία 

απαιτούν χρόνο και κυρίως έρευνα για να 
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γίνει η σύνθεση και η επεξεργασία εικόνας. Πιο σπάνια ζητούν κάτι premade, ήδη έτοιμο 

και κυρίως συγκροτήματα ή μουσικοί που τώρα κάνουν το ντεμπούτο τους με κάποιο 

Demo, EP και για θέμα κόστους κυρίως.                                                                                                                   

Πριν την εποχή του Internet, υπήρχε αρκετός κόσμος που αγόραζε albums μόνο και μόνο 

επειδή του άρεσε το εξώφυλλό τους. Μπορεί ένα σπουδαίο εξώφυλλο ή ένα δουλεμένο 

band logo να κάνει την διαφορά για μια μπάντα σήμερα; Ποια είναι η σημασία αυτών 

των δυο παραγόντων; 

Πάνω από όλα θεωρώ ότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον έχει η μουσική, αλλά υπάρχουν και 

άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το marketing και το promotion. Για παράδειγμα, ένας 

πολύ καλός δίσκος ακόμα και με ένα κακό οπτικό μέρος, θα είναι ακόμα καλός και ο κόσμος 

θα τον δεχτεί. Από την άλλη, αν ένας κακός δίσκος διαθέτει πολύ καλό οπτικό μέρος, 

ενδεχομένως να ανέβει σε κάποιο επίπεδο και να κερδίσει κάποιους επιπλέον πόντους. 

Εφόσον γίνεται μια προσπάθεια από τον μουσικό, την εταιρεία κλπ θα πρέπει να έχει και το 

ανάλογο εξωτερικό εικαστικό περίβλημα να την υποστηρίξει - στο μέτρο που αυτοί κρίνουν 

φυσικά. Το γεγονός είναι ότι ένα καλό εξώφυλλο θα δώσει κάποιους έξτρα πόντους στην 

κυκλοφορία, όπως και να έχει και θα προσελκύσει πιο εύκολα το μάτι στο δισκοπωλείο, 

ανάμεσα στις τόσες κυκλοφορίες. Τα λογότυπα είναι πιο σταθερή αξία μιας και με αυτά σε 

αναγνωρίζει άμεσα ο fan, οπότε κάποιο έξυπνο λογότυπο κάνει τη διαφορά, ως προς την 

άμεση αναγνωρισιμότητα. Κατά το παρελθόν δημιουργήθηκαν λογότυπα που θεωρούνται 

ιστορικά και δημιούργησαν σχολές σχεδιασμού πχ αυτά των Death, Black metal 

συγκροτημάτων. Από την άλλη και ένα απλό λογότυπο με μια γραμματοσειρά μπορεί να 

είναι καλύτερο από κάποιο που δεν είναι όμορφα σχεδιασμένο. 

Υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους καλλιτεχνία (εξώφυλλα, layout, artwork) στο μέλλον 

της μουσικής βιομηχανίας;  

Από τη στιγμή που το downloading αυξάνεται, τα συγκροτήματα δυσκολεύονται να βρουν 

καλά συμβόλαια και συνεπώς χρήματα για την δημιουργία δίσκων. Από τη πλευρά τους οι 

εταιρείες δε βοηθούν στο οικονομικό και έτσι δημιουργείται μια αλυσιδωτή αντίδραση που 

χτυπάει σε όλα τα επίπεδα, παραγωγούς, designers κλπ. Ότι κάνουν οι μπάντες, το κάνουν 

σχεδόν μόνες τους και αυτό είναι κάτι αναγνωρίσιμο. Με κάνει όμως να πιστεύω ότι μπορεί 

να αλλάξει ο τρόπος που ξέρουμε μια κυκλοφορία. Ίσως πάμε μονάχα στην αγορά 

τραγουδιών online όπως το iTunes για παράδειγμα. Θέλω όμως να πιστεύω ότι όπως από 

το βινύλιο περάσαμε στο CD, θα παραμείνουμε σε ένα τέτοιο μοτίβο τεχνολογίας, γιατί 

πραγματικά αγγίζει τον ακροατή ηχητικά και κυρίως οπτικά μέσω του artwork. Δε θέλω να 

φανταστώ ότι απλά θα ακούω ένα mp3 και θα βλέπω ένα εικονίδιο στον υπολογιστή μου 

διαβάζοντας στίχους σε PDF ή online, παρόλο που συμβαίνει ακόμα και τώρα με το 

downloading και όλοι μας έχουμε κάποιο μερίδιο ευθύνης. 

Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Κλείσε όπως θες! 

Ευχαριστώ πολύ και εγώ! Εύχομαι καλή συνέχεια, γιατί χρειαζόμαστε αντίστοιχες 

προσπάθειες σαν και τη δική σου! Καλή δύναμη και υπομονή να έχουμε, με εμπνεύσεις και 

δημιουργικότητα σε όλους τους τομείς! Επισκεφτείτε το portfolio μου αν θέλετε να δείτε 

περισσότερα www.anestisgoudas.com . 

http://www.anestisgoudas.com/
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IOANNIS 
 

Website www.dangerousage.com 

Facebook https://www.facebook.com/DANGEROUSAGEART?ref=hl  

 

Ioannis is an Athens born legendary record cover artist who emigrated with his family to the 

United States… long time ago (therefore, the interview is conducted in English)! He has 

designed over 175 record covers, and singles, for such groups as DEEP PURPLE, URIAH HEEP, 

STYX, BLUE OYSTER CULT, DREAM THEATER, KING CRIMSON, YNGWIE MALMSTEEN, 

BIOHAZARD, SEPULTURA, LYNYRD SKYNYRD, FATES WARNING, QUIET RIOT, DOKKEN, 

JOHNNY WINTER, EXTREME, UFO, OVERKILL, THE TUBES, EDDIE MONEY, VAN ZANT, TREY 

GUNN, SAGA, SKID ROW, among others.  

 

Good evening Ioannis! Before we start the conversation, I would like to say that we are 

honored to have you in our e-zine. I know that you have provided the art for the new book 

Get The Led Out: How Led Zeppelin Became The Biggest Band In The World. I have seen 

some of the artwork through your website and 

it’s really impressive. Tell me the history behind 

this story! How did it happen? Do you have any 

feedback from the band? 

Hello Themistoklas, always an honor to be 

interviewed by media from my homeland. The LED 

ZEPPELIN project came through my good friend 

Denny Somach (the book’s author) who is an 

expert on the band having met them and 

interviewed them many times. He also owns the 

American show GET THE LED OUT (the book is 

based on that) that airs in over 300 rock stations in 

America, it’s an hourly nighttime show hosted by 

famous rock DJ Carol Miller. He approached me 

about the project over a year ago; Zeppelin is one 

of my most 

http://www.dangerousage.com/
https://www.facebook.com/DANGEROUSAGEART?ref=hl
http://www.amazon.com/Get-Led-Out-Zeppelin-Biggest/dp/1402789416
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 favorite bands, however I was way too young when 

they broke up… This was a great opportunity to work 

for them sort of LOL. Me and Denny had worked on 

projects before, so this was a good fit! We are 

currently working next on a BEATLES project. 

Which is your favorite record cover (pick one from 

those you have created and one from another 

artist)?   

That is really a tough call. I am a huge fan of Roger 

Dean, (YES, ASIA, URIAH HEEP, BUDGIE) his art was 

everywhere when I was a teenager and I was heavily 

influenced by him, as a matter of fact he is the 

reason I decided to become a record cover designer. 

However the cover that made the biggest impression 

on me was H.R. GIGER's (ALIEN) painting for 

EMERSON LAKE AND PALMER'S BRAIN SALAD 

SURGERY, I could not get my head around how 

realistic his bio mechanic painting was and how it 

perfectly fit the music, his style was so much copied 

in the years to come especially in the Heavy Metal 

community, and for me a heavy influence in my 

younger years especially when I did the painting for 

FATES WARNING SPECTRE WITHIN. As far as my own 

personal favorite, it s hard as I am different things to 

different genres, the metal community sees me 

different, than the Jam band community, Classic 

Rock, Progressive etc.. FATES WARNING AWAKEN 

THE GUARDIAN is one of my most popular with the 

metal fans, for me I really liked the art I did for 

URIAH HEEP WAKE THE SLEEPER, which the original 

art was recently bought by one of their biggest fans. 

How your relationship with the bands and 

musicians affects the final outcome of your work? 

Is it possible to create your art without taking into 

consideration the personality of the customer? 

The project usually comes from the management of 

the band, or one of the band members themselves, 

they choose you because they really like what you 

do, otherwise what’s the point. So, I am given music 

to listen to and thus come up with ideas, 

collaborating with the band or the member chosen 

to handle that is my favorite way to work because I 

http://www.rogerdean.com/
http://www.rogerdean.com/
http://www.hrgiger.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Brain_Salad_Surgery
http://en.wikipedia.org/wiki/Brain_Salad_Surgery
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find it helps to achieve a great result. As for their personality 

you try to keep it professional, although with a number of acts I 

have developed a great friendship, URIAH HEEP for example, 

and specifically Mick Box. 

Before the Internet era, people were buying albums just 

because they liked their cover art. Can a great record cover, or 

a great band logo make the difference for a band in our 

days?... and what is the importance of those two factors? 

This is a good question; I ask your fans where would IRON 

MAIDEN be without Eddie and the amazing work of Derek 

Riggs? YES, without the paintings of Roger Dean? PINK FLOYD 

without the surrealistic art of Storm Thorgensen and 

Hipgnosis? I can go on forever. Setting up an image for a rock 

band especially in the metal community is so important on so 

many levels, when the pairing is correct it can pay off in very 

lucrative ways especially in merchandising. It doesn't matter 

what the delivery is (Vinyl, CD, internet, stage designs, t-shirts 

etc..), at the end of the day my job is to make them look great 

(the band that is) with whatever tools I am given, it will go on 

as long as rock exists. 

Do you know any Greek metal/rock band? 

To be honest the closest is FATES WARNING, lol, because that 

is what me and Jim Matheos share the most, our greek 

background, and it seems recently that they have built up a 

very strong following in Greece. Would love some suggestions, 

my tastes run old school, BLACK SABBATH, PRIEST, MAIDEN, 

VOIVOD, DEEP PURPLE. (αργότερα μου είπε ότι έχει βέβαια 

στη δισκοθήκη του το Socrates Drank the Conium – 1972) 

 Is there any Greek band that has impressed you with their 

record cover? 

I have seen a few that looked very good actually and I am very 

happy that it’s coming in to its own in GREECE, like the 

Norwegian acts, but at this moment I am drawing a blank, 

sorry mate. 

What is your feeling about the future of the music industry? 

Its evolving, the traditional older companies such as 

UNIVERSAL, SONY, EMI etc… are becoming catalogue houses, 

reissues, and chasing pop singles, music is bigger than ever and 

bands are finding different ways of showcasing their music, 

through touring and merchandising, and film, commercials, 

http://www.uriah-heep.com/newa/index.php
http://derek.server311.com/
http://derek.server311.com/
http://www.rogerdean.com/
http://www.stormthorgerson.com/
http://www.hipgnosiscovers.com/home.html
http://www.fateswarning.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Socrates_Drank_the_Conium_%28album%29
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online games and of course the web, there are a number of new labels that are changing the 

rules. They are getting into a partnership with the act where all revenues are split, including 

touring and merchandise so they aggressively promote the acts. The old labels may go away, 

but for musicians the climate is healthy as the old model is transforming into the new one. 

What "advice" would you give to the Greek bands about their cover art and layout of their 

albums? 

Get a professional to do it or a really good artist who understands that he is creating an 

image that will relate to a lot of media, web, merchandise, stage art, etc.. for god's sake 

don't try to do it yourself with some bootlegged version of Photoshop, it’s amazing to me 

that so many acts take forever to craft a great album, and then spend next to nothing and 

very little time on their cover, it’s the first impression a fan has of what you look like, again 

look to what IRON MAIDEN was able to do. 

Thank you very much for your input Ioannis. Add whatever you want for conclusion. Nα 

'σαι καλά και ευχαριστώ! 

You too my friend this was very enjoyable and I look forward to seeing it, and now for some 

shameless plugs, would love your readers to visit my website, www.dangerousage.com. Also 

if they joined my Facebook it would be great so they can keep up with the several projects I 

am about to do https://www.facebook.com/DANGEROUSAGEART?ref=hl . And finally I am 

making available on my store limited edition prints of my LED ZEPPELIN artwork for GET THE 

LED OUT so please check it out. http://www.dangerousage.com/dagstore/  

Again thank you and hope we can chat again soon.  

Antio file mou, 

Ioannis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dangerousage.com/
https://www.facebook.com/DANGEROUSAGEART?ref=hl
http://www.dangerousage.com/dagstore/
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MANSTER Design 
 

Website http://www.mansterdesign.com/ 

Facebook http://www.facebook.com/mansterdesign 

 

Δεν θα μιλήσουμε για Tardive Dyskinesia σήμερα! Περισσότερο θα επικεντρωθούμε στον 

ρόλο σου ως Μan.ster!  Δουλεύεις πάνω στο τομέα αυτό μια δεκαετία τώρα, σωστά;  Τι 

εμπειρίες έχεις αποκομίσει; 

Η γραφιστική είναι μια τέχνη/δουλειά  η οποία εξελίσσεται διαρκώς. Οι "εμπειρίες" μου 

είναι αρκετές και από τα λάθη μου έχω μάθει να γίνομαι καλύτερος. Έχω δουλέψει σε 

τυπογραφεία, διαφημιστικές και τα τελευταία χρόνια δουλεύω ως freelancer. Μ' αρέσει 

πολύ να μετατρέπω την μουσική σε εικόνα και γι' αυτό αγαπάω το να δουλεύω με καλές 

μπάντες. 

Πως τα βλέπεις τα πράγματα; Υπάρχει ενδιαφέρον από τα Ελληνικά συγκροτήματα για 

την οπτική πλευρά της μουσική τους;  

Όχι πάντα… μερικές μπάντες δεν τις ενδιαφέρει καθόλου  το πώς θα προμοτάρουν την 

δουλειά τους και αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Άλλες πάλι αρκούνται στο ότι το φιλαράκι 

τους ξέρει να δουλεύει λίγο το photoshop και τους κάνει το artwork τσάμπα. Υπάρχουν και 

μπάντες όμως οι οποίες όντως έχουν καταλάβει ότι η εικόνα έχει μεγάλη σημασία για το 

πως θα προσεγγίσεις αυτόν που θα ακούσει τη μουσική σου. Βλέπω πάντως ότι πλέον ο 

αριθμός αυτών που θέλουν προσεγμένες και με concept δουλειές αυξάνεται, που είναι 

καλό αρκεί να μην ξεπερνάει τις προσδοκίες της μπάντας σε σχέση με την μουσική της 

(σωστός!).  

 

http://www.mansterdesign.com/
http://www.facebook.com/mansterdesign
http://tardivedyskinesia.bandcamp.com/
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Με ποιές μπάντες της σκηνής έχεις 

συνεργαστεί; Έχεις κάνει και συνεργασίες με 

μπάντες του εξωτερικού; 

Έχω σχεδιάσει covers, posters, logos, t shirts κτλ 

για τους Αgnes Vein, Serenity Broken, Still 

Falling, Total Riot, Kvazar, Puta Volcano, Tardive 

Dyskinesia (φυσικά), The Voldera Cult, Fliptop 

Box, Sarcastic Obedience, From Zero to Hero, 

Universe 217, Above us the Waves, και για 

πολλούς άλλους. Με μπάντες του εξωτερικού 

δεν έχω συνεργαστεί ακόμα για τον λόγο ότι  η 

full time δουλειά μου δεν μου άφηνε περιθώρια 

χρόνου. Ωστόσο έχω σκοπό στο μέλλον να το 

κυνηγήσω λίγο παραπάνω. Παρ' όλα αυτά η 

συνεργασία μου με την venerate industries 

(booking agency) μου έδωσε πολλές φορές την 

ευκαιρία να σχεδιάσω για πολλές από τις 

αγαπημένες μου  μπάντες όπως οι  Kylesa, 

Sleep, Om, Clutch, Isis, Mono, Intronaut και 

πολλές ακόμα. 

Ποιό εξώφυλλο δίσκου είναι το αγαπημένο 

σου; (διάλεξε ένα από τα δικά σου και ένα  

από άλλον καλλιτέχνη) 

Θα ήταν άδικο να πω κάτι για κάποιo 

αγαπημένο μου cover design γιατί έτσι θα ρίξω 

κάποια άλλα και αυτό δεν είναι πολύ 

επαγγελματικό. Από άλλους designer θα έλεγα 

ότι μου άρεσε πολύ το cover των Intronaut για 

το single "Milk Leg" δεν θυμάμαι όμως τον 

καλλιτέχνη.. 

Επηρεάζει την δουλειά σου η σχέση που 

μπορεί να έχεις με τον εκάστοτε μουσικό; 

Πρέπει ο γραφίστας να είναι και μεταλλάς για 

να αντιληφθεί το metal logo ή άλμπουμ cover;  

Σίγουρα επηρεάζει η πρώτη συζήτηση που θα 

έχω με την μπάντα για να μου εξηγήσει τι 

περίπου έχει στο μυαλό της, το budget και τη 

μουσική που παίζουν. Από εκεί και πέρα, ένας 

γραφίστας που δεν έχει επαφή με την metal  

 

http://www.facebook.com/agnesveinband
http://www.facebook.com/serenitybroken
http://www.facebook.com/stillfallingband
http://www.facebook.com/stillfallingband
http://www.facebook.com/pages/Total-Riot/184889468229097
http://www.facebook.com/pages/Kvazar/167901049901580
http://www.facebook.com/pages/Puta-Volcano/342502897094
http://www.facebook.com/thevolderacult
http://www.facebook.com/Cpfrikis
http://www.facebook.com/Cpfrikis
http://www.facebook.com/pages/Sarcastic-Obedience/194955207212645
http://www.youtube.com/watch?v=ACFL5KjQYOo
http://www.facebook.com/pages/Universe217/128661547232566
http://www.facebook.com/autwband
http://www.venerateindustries.com/
http://www.youtube.com/watch?v=ryAE_j4ntWo
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μουσική ίσως να μην πιάσει εύκολα αυτό που περιμένει να δει η μπάντα, αυτό όμως είναι 

κάπως σχετικό. Εγώ ας πούμε έχω κάνει αρκετές δουλειές με μουσικά συγκροτήματα που  

δεν έχουν καμία σχέση με rock και metal. 

Συνήθως ποιά διαδικασία ακολουθείς; Μιλάς με τον μουσικό, ακούς κάποια κομμάτια 

από το δίσκο του και εμπνέεσαι ή έχεις ήδη κάνει κάποιο έργο από παλιά και στο ζητάει 

ο μουσικός για εξώφυλλο; 

Συνήθως μιλάω με έναν εκπρόσωπο από την κάθε μπάντα, από τον οποίο προσπαθώ να 

πάρω κάθε είδους πληροφορία για το αν έχουν κάτι στο μυαλό τους, ή έχουν φανταστεί 

κάποιο concept. Μερικοί ξέρουν τι θέλουν από την αρχή, κάποιοι όμως δεν έχουν ιδέα τι 

θέλουν και εκεί έχω ένα θέμα… Η αγαπημένη μου διαδικασία πάντως είναι να μου πουν 

απλά τον τίτλο του άλμπουμ, να μου δώσουν να το ακούσω και να κάνω αυτό που νομίζω 

εγώ πως ταιριάζει καλύτερα. Συνήθως αυτές είναι και οι αγαπημένες μου δουλειές. Από την 

άλλη, κάποια covers τα οποία δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για τον άλφα η βήτα λόγο 

βρίσκουν τον δρόμο τους σε κάποια άλλη μπάντα. 

 Πριν την εποχή του Internet, υπήρχε αρκετός κόσμος που αγόραζε albums μόνο και μόνο 

επειδή του άρεσε το εξώφυλλό τους. Μπορεί ένα σπουδαίο εξώφυλλο ή ένα δουλεμένο 
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band logo να κάνει την διαφορά για μια μπάντα σήμερα; Ποιά είναι η σημασία αυτών 

των δυο παραγόντων; 

Ναι,  καταλαβαίνω τι λες…  πιστεύω πως αυτό δεν έχει χαθεί, 

απλά έχει αλλάξει κάπως με τα σημερινά δεδομένα. Εννοώ, 

ότι το cover μιας μπάντας ακόμα και στο pc να ακούς τη 

μουσική της, πάντα το βλέπεις. Βέβαια, υπάρχει και όλο το 

υπόλοιπο με τους στίχους κτλ που χάνεται, αλλά αυτό είναι 

πια μόνο για τους ρομαντικούς και γι' αυτούς που 

γουστάρουν το χειροπιαστό. Από την άλλη, υπάρχουν site 

όπου βλέπεις το γενικό design και artwork της μπάντας 

καθώς και video trailers και lyric videos που παίζουν τον 

τελευταίο καιρό  στο YouTube. Oπότε, όπως και να έχει,  η 

σημασία τις εικόνας για μια μπάντα παίζει σπουδαίο ρόλο 

ακόμα και σήμερα! 

Πιστεύεις ότι αξίζει για μια νέα μπάντα να αφιερώσει ένα ποσό από τον (μηδαμινό) 

προϋπολογισμό της για να αποκτήσει ένα αντιπροσωπευτικό logo και "σωστά" 

εξώφυλλα; 

Ναι. Πιστεύω πως είναι εξίσου σημαντικό για μια μπάντα που σέβεται τη μουσική της και 

αφιερώνει χρόνο και budget για την παραγωγή του δίσκου να αφιερώσει και ένα ποσό για 

τον σχεδιασμό του artwork και του logo της που είναι το σήμα κατατεθέν της.  

Υπάρχει χώρος για τέτοιου είδους καλλιτεχνία (εξώφυλλα, layout, artwork) στο μέλλον 

της μουσικής βιομηχανίας; 

Νομίζω πως η μουσική βιομηχανία πάντα στηριζόταν πιο πολύ στην εικόνα παρά στην ίδια 

την μουσική… η ίδια η μπάντα είναι αυτή που στην τελική κάνει την διαφορά! 

Eυχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Κλείσε όπως θες!   

Ευχαριστώ για την συνέντευξη, Make Art not War! Cheers!    

http://www.mansterdesign.com/   

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mansterdesign.com/
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George LAITMER 
 

Facebook  http://www.facebook.com/pages/Laitmer-Artwork/117085475009527  

Website  www.laitmer.com 

 

Γειά χαρά Laitmer! Honeydive, Engine, engine-V, support σε μπάντες θηρία... κάπου εκεί 

σε είχα αφήσει. Κάνε μια μικρή αναδρομή και φτάσε μας στο σήμερα. 

Έπαιζα για πολλά χρόνια και η μουσική ήταν πάντα βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς 

μου... από το 1991 μέχρι τα τέλη του 2007... άπειρες πρόβες, πολλές ώρες στα studio, live 

και τζαμαρίσματα και άπειρες ώρες στα τηλέφωνα και τα e-mail για συνεντεύξεις, κλείσιμο 

συναυλιών κτλ, κτλ. Υπήρχαν εποχές που κάναμε 4-5 πρόβες την εβδομάδα και είχαμε 3-4 

live το μήνα... χαχαχα, τώρα και μόνο που το σκέπτομαι πονάν αυτιά μου και το κεφάλι 

μου...! Το ROCK ήταν και θα είναι 

πάντα η μεγάλη μου λατρεία, πώρωση, 

εκτόνωση, τρέλα... και όπως αλλιώς 

μπορείς να το πεις... Παράλληλα, 

όμως, έκανα και μια δουλεία που 

ξεκίνησε από πειραματικό επίπεδο σα 

hobby και έφτασε σε τρελά 

προχωρημένα στάδια (ευτυχώς 

βέβαια...) με ότι αυτό συνεπάγεται... 

Πολύ βαρύ πρόγραμμα, πολλές ώρες στις σκάλες και τις σκαλωσιές, αγχωτικές προθεσμίες 

παράδοσης και γενικά πολλή πίεση παράλληλα με τη δημιουργία βέβαια... (κάτι που επίσης 

δεν τελειώνει πότε, αφού πάντα χρειάζεσαι παραπάνω χρόνο να βελτιωθείς, να 

πειραματιστείς, να κάνεις πράγματα για σένα εκτός αυτών που σου ζητάν οι πελάτες σου, 

για να είσαι πάντα σε ένα ανταγωνιστικό και υψηλό επίπεδο δουλειάς...). Όπως 

καταλαβαίνεις,  είχα φτάσει σε ένα σημείο που έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στη μουσική 

και τη ζωγραφική, γιατί το καθένα ήθελε πολύ χρόνο για να γίνει όπως έπρεπε... 

http://www.facebook.com/pages/Laitmer-Artwork/117085475009527
http://www.laitmer.com/
http://www.youtube.com/watch?v=aMX-YVnaExs
http://www.youtube.com/watch?v=BMfZpEAjx8w
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 και ο συνδυασμός των δυο ομολογώ ότι με είχε κουράσει... Η αερογραφία με κέρδισε για 

πολλούς λόγους και μετά από πέντε χρόνια είμαι σίγουρος ότι έκανα τη σωστή επιλογή, 

γιατί έχω μια δουλειά που την αγαπάω πολύ και στην τελική κάνω κάτι που κάποτε ήταν 

όνειρο... Αρκετές φορές αναπολώ τις μέρες που η μουσική είχε την προτεραιότητα στη ζωή 

μου, όμως μπορώ να σου πω ότι είμαι αρκετά χορτασμένος απ΄ όλη αυτήν τη φάση και 

τελικά νομίζω  πως ότι ήθελα να κάνω με τις μπάντες μου το έκανα... από κάποιο σημείο 

και μετά ήταν επανάληψη και κούραση... 

Το τεύχος είναι αφιερωμένο σε record art, οπότε θα μιλήσουμε για την ιδιότητά σου ως 

air-brusher αν το λέω σωστά. Αρχικά τι είναι το airbrushing και σε τι επιφάνειες 

εφαρμόζεται;  

Airbrushing - αερογραφία... custom painting... ζωγραφική σε κάθε επιφάνεια και κάθε 

αντικείμενο... σε τοίχους σπιτιών, επαγγελματικών χώρων, παιδικών δωματίων, σε 

αυτοκίνητα, φορτηγά, μηχανές, κράνη, έπιπλα, pc, laptop, δερμάτινα είδη, ρούχα, body 

painting... οι εφαρμογές είναι πολλές και διαφορετικές... πάντως έχει χρησιμοποιηθεί πολύ 

και   στην  εικονογράφηση,   όποτε  σε  αρκετά  από  τα  αγαπημένα  μας   εξώφυλλα   έχει  
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συμβάλλει και ο αερογράφος...  

Από την μεγαλύτερη τιμή που 

μπορεί να αποδώσει ένας οπαδός 

προς ένα συγκρότημα είναι να 

θέλει να το αποτυπώσει στα 

καθημερινά του αντικείμενα 

(σπίτι/αμάξι/υπολογιστή...). Σου 

ζητάει κόσμος να του 

ζωγραφίσεις εξώφυλλα, band 

logos κτλ; Για πες καμιά τέτοια 

περίπτωση... 

Εννοείται ότι έχω ζωγραφίσει άπειρα band logos, γνωστά εξώφυλλα δίσκων... με διάφορα 

τα πιο πολλά είναι Motorhead... χαχαχα!!!  

Tι ήταν το πιo extreme που σου έχουν ζητήσει;  

Από extreme άλλο τίποτα... δεν ξέρω τι να σου πρωτοαναφέρω... από Motorhead σε βυτία 

και σε κράνη... μέχρι και πορτραίτο της Βανδή σε καπό ΙΧ έχω κάνει... τι να λέμε τώρα!!! 

Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να απεικονιστεί στις επιφάνειες που δουλεύεις ένα σχέδιο 

που κάποιος άλλος έχει σχεδιάσει σε καμβά ή με κάποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα σε 

υπολογιστή; 

Μπορώ να σου πω ότι με την εμπειρία μου στη δουλεία αυτή όλα γίνονται!!!Βέβαια, η 

τεχνική που χρησιμοποιεί ένας καλλιτέχνης παίζει πολύ μεγάλο ρόλο... όταν κάποιος έχει 

δουλέψει full με υπολογιστή ή πινέλο και λάδια, δεν είναι τόσο εύκολο να αποδόσεις το 

ίδιο αποτέλεσμα με ένα τόσο διαφορετικό μέσο, όπως ο αερογράφος... Προσπαθείς στην 

πορεία να συνδυάσεις μέσα και τεχνικές ώστε να έρθεις τελικά στο επιθυμητό 

αποτέλεσμα... Πάντως, άλλοτε ευκολότερα και άλλοτε με λίγο περισσότερο κόπο το έργο 

γίνεται! 

Ποιό είναι το αγαπημένο σου εξώφυλλο;  

Δεν μπορώ να πω εύκολα πιο είναι το καλύτερό μου εξώφυλλο, ειδικά τα τελευταία χρόνια 

που έχουμε πήξει στα mp3 και 

τα i-pod πολλά ωραία 

εξώφυλλα χαραμίζονται, ή τα 

βλέπεις πολύ καιρό μετά, αφού 

έχεις ήδη ακούσει τα 

κομμάτια... έτσι από νοσταλγία 

θέλω να σου πω ότι ακόμα κι αν 

η αισθητική των 80ς δε μου 

πολυαρέσει, τίποτα δεν μπορεί 

να συγκριθεί με αυτό που 

παθαίναμε πιτσιρικάδες όταν 

βλέπαμε στο δισκάδικο τον 
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Εddie στα πρώτα των Iron Maiden... ή το Master of Puppets... το αγαπημένο μου εξώφυλλο 

ήταν πάντα το Electric Ladyland του Hendrix. 

Αν σου ζήταγαν να διακοσμήσεις την βουλή, ποιό εξώφυλλο θα διάλεγες να κάνεις; 

Metallica - Κill' em All (εύκολα). 

Eυχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Κλείσε όπως θες! 

Κι εγώ σ' ευχαριστώ πολύ!!! Θα ήθελα να σου δώσω site, mail και τηλέφωνοl σε περίπτωση 

που κάποιος θέλει να δει δουλειές ή να επικοινωνήσει... 

 

www.laitmer.com  

info@laitmer.com 

6936457344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

http://www.laitmer.com/
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Chris Kissadjekian 
Metal Hammer/Greece Photo Editor 
Member of the Union Of Press Photographers Of Greece since 1983 
P.R. Events, tel: (0030) 210 8651775 
 
Website  www.livephotographs.com 
 
Τόσα χρόνια στη γύρα... το αρχείο σου πρέπει να  περιέχει όλες τις ζωντανές εμφανίσεις 

συγκροτημάτων εν Ελλάδι! Περιέγραψέ μου με λίγα λόγια ποιά είναι για σένα η δύναμη 

της φωτογραφίας. Τι σημαίνει φωτογραφία; 

Κι όμως. Δυστυχώς, δεν τις περιέχει όλες. Λόγω ηλικίας, νιώθω ναι μεν πολύ τυχερός που 

πρόλαβα το άνοιγμα των συνόρων της Ελλάδας στα 1979, ως θεατής και οπαδός. Για έντεκα 

χρόνια βλέπεις, μετά την επεισοδιακή εμφάνιση των Rolling Stones στο Καλλιμάρμαρο το 

1968, οι πόρτες τις χώρας μας ήταν κλειστές σε μετακλήσεις συγκροτημάτων. Εγώ μπήκα 

στο Φωτορεπορτάζ αργότερα, το 1983, και ως το 1989 που ξεκίνησα την εξειδίκευσή μου 

στη Συναυλιακή Φωτογραφία που ανέκαθεν αποτελούσε το μεγάλο μου όνειρο, έχασα 

αρκετές εμφανίσεις λοιπόν… Δεν παραπονιέμαι όμως, αφού από τότε έως και σήμερα, 

αισίως, έχω φωτογραφήσει πάνω από έξι χιλιάδες ονόματα (καλλιτέχνες ή συγκροτήματα). 

Και αν σκεφτούμε πως τους Saxon π.χ. τους έχω απαθανατίσει δεκατρείς φορές, ε, μιλάμε 

για αρχείο. Η δύναμη της φωτογραφίας εγγυάται στις μοναδικές ιστορίες που αφηγείται 

στον εκάστοτε θεατή παγώνοντας στιγμές. Και αυτή της η δύναμη την κάνει από θελκτική 

έως και αποσβολωτική!     

 

                                                                                                Εδώ που δείχνει το δάχτυλο…. ο Chris! 

http://www.livephotographs.com/
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Πώς τα βλέπεις τα πράγματα; 

Υπάρχει ενδιαφέρον από τα 

Ελληνικά συγκροτήματα για 

την οπτικοποίηση της μουσική 

τους και του ύφους τους; 

Πλέον κάθε μουσικό σχήμα 

που σέβεται τους κόπους του 

και έχει ένα όραμα, θα κάνει 

μια φωτογράφηση που θα 

παραπέμπει στο ύφος του, και 

θα γυρίσει ένα video-clip έστω 

και με μέσα πενιχρά στις μέρες 

μας… Με το υστέρημά του ο 

καθένας, θα κοιτάξει να «δηλώσει» την παρουσία του και να εκθέσει δημόσια την 

«υπογραφή» που ευελπιστεί να αφήσει πίσω του. 

Έχεις συνεργαστεί επαγγελματικά με συγκροτήματα της σκηνής; Ανέφερε μερικά... 

Επίσης, ξέρω ότι έχεις κάνει και συνεργασίες και με συγκροτήματα του εξωτερικού (μου 

έρχονται οι Iced Earth από το Alive in Athens). Με ποιούς άλλους έχεις δουλέψει; 

Παρότι Έλληνας -«Ελλάδα που πνίγεις τα παιδιά σου» και τα συναφή- κατάφερα με κόπο, 

υπομονή, πάθος και επιμονή, να έχω ήδη στο ενεργητικό μου δεκάδες καίριες συνεργασίες 

ως “rock ‘n’ roll” φωτογράφος. Και τούτο διότι μέσα από τη δουλειά μου στα μεγαλύτερα 

μουσικά έντυπα & webzines της χώρας μας (Ποπ + Ροκ, Metal Hammer, Zoo, Jazz & Τζάζ, 

Sonik, Δίφωνο, Ποπκόρν,Rocking.gr, Avopolis, Babylon.gr κλπ), έγινα σιγά-σιγά γνωστός στο 

σύνολο της rock κοινότητας και οι δισκογραφικές εταιρίες με πρότειναν ανεπιφύλακτα σε 

κάθε ενδιαφερόμενο, ξένο ή ντόπιο. Έτσι, το portfolio μου περιέχει cd & dvd releases μα και 

photo sessions για διεθνείς καλλιτέχνες & μπάντες όπως οι Ozzy Osbourne, Serj Tankian, 

Iced Earth, Cradle Of Filth, Nevermore, Porcupine Tree, Gamma Ray, Fates Warning, 

Candlemass, Kamelot, Evergray, Ozric Tentacles κ.α. Επίσης, σχεδόν όλα τα μεγάλα ονόματα 

της Ελληνικής σκηνής-και όχι μόνο- έχουν περάσει μέσα από το φωτοφράχτη μου κάποια 

στιγμή. Firewind, Spitfire, Rotting Christ, Septic Flesh μα και ελληνόφωνοι όπως οι Διονύσης 

Σαββόπουλος, Πυξ Λάξ κ.λπ. 

Ποιά φωτογράφιση είναι η αγαπημένη σου;  

Ως εμπειρία μοναδική, είναι προφανές πως πρέπει να διαλέξω τη φωτογράφηση του Ozzy 

που έκανα για το Metal Hammer το Καλοκαίρι του 1996 στην έπαυλή του, στις εξοχές του 

Birmingham… Τον έβγαλα στον κήπο, ξυπόλητο, παρά τις διαρκείς και έμμονες 

παρατηρήσεις του management να τον φωτογραφίσω επί τόπου, στον καναπέ που καθόταν 

όταν τελείωσε η συνέντευξή του με το Χάκο ώστε να μην τον ενοχλήσω. Όμως, ο τολμών 

νικά όπως λέει η σοφή παροιμία, αφού στο εξώφυλλο του ιστορικού τεύχους τον έχω με 

την πουράκλα του να μου κάνει το σήμα της νίκης, με λιακάδα και ευκρίνεια που με την 

καμία δε θα είχα μέσα στο σκοτεινό δωμάτιο…   
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Επηρεάζει την δουλειά σου η σχέση που μπορεί να έχεις με το εκάστοτε συγκρότημα; 

Είναι αυτονόητο πως όταν γνωρίζω τα μέλη της μπάντας που φωτογραφίζω, ή έστω και 

έναν από αυτά, ο «πάγος» στο φωτογραφικό πλατό σπάει πιο γρήγορα. Όμως είναι απλά 

θέμα χρόνου ούτως ή άλλως. Οπότε και εντελώς άγνωστοι να ήμαστε όλοι μεταξύ μας, με 

λίγο «παιχνίδι» και μουσική, οι συμβαλλόμενοι αποκτούν οικειότητα και το πράγμα 

απογειώνεται.   

Συνήθως ποιά διαδικασία ακολουθείς; Μιλάς με τον μουσικό, ακούς κάποια κομμάτια 

από το δίσκο του και εμπνέεσαι για το στήσιμο και το concept της φωτογράφισης ή 

υπάρχει κάποιο άλλο "πρωτόκολλο"; 

Όχι, αυτό ακριβώς που ανέφερες είναι το καλύτερο που έχει να κάνει το team εκατέρωθεν. 

Προηγείται πάντα μια εκτενής κουβέντα, «συστήνεται» ο ένας στον άλλον, ακούω και 

αφουγκράζομαι το «όραμα» του εκάστοτε σχήματος, παίρνω γεύση από το μουσικό τους 

προφίλ, μου λένε ξεκάθαρα και κάποια επιπλέον ζητούμενα τους και έτσι, μπαίνοντας στο 

studio, έχουμε όλοι τον κατάλληλο εξοπλισμό. Οι μουσικοί τα ρούχα και τα αξεσουάρ που 

θέλουν, κι εγώ τα φόντα και τους φωτισμούς που χρειάζονται 

 

Πριν την εποχή του Internet, υπήρχε αρκετός κόσμος που αγόραζε albums μόνο και μόνο 

επειδή είδε μια φωτογραφία του συγκροτήματος σε κάποιο έντυπο και του έκανε το 

"κλικ" που λέμε. Μπορεί μια καλή, σωστή φωτογράφηση να κάνει την διαφορά για μια 

μπάντα σήμερα; 

Εννοείται! Και δεν το λέω αυτό 

υστερόβουλα για να αποκτήσω 

τυχών πελατεία, μην 

τρελαθούμε! Δε θα ξεχάσω 

ΠΟΤΕ τον εαυτό μου πιτσιρικά, 

να πηγαίνω με τις ώρες στα 

μεγάλα δισκάδικά της Αθήνας 

και να χαζεύω εξώφυλλα. Τις 

μισές φορές, τότε που ακόμη 

υπήρχαν λεφτά, τα μισά albums 

που αγόραζα ήταν 
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«πειραματισμοί» μου υποκινούμενοι από ένα πανέμορφο εξώφυλλο, ή από το image τις 

μπάντας στο οπισθόφυλλο. Ε, σε πληροφορώ πως με τα χρόνια και την πείρα, εννιά στις 

δέκα φορές έπεφτα μέσα στα μουσικά μου γούστα!  

Πιστεύεις ότι αξίζει για μια νέα μπάντα να αφιερώσει ένα ποσό από τον (μηδαμινό) 

προϋπολογισμό της για να κάνει μια αντιπροσωπευτική και "σωστή" φωτογράφιση; 

Γιατί; 

Φυσικά. Διότι η φωτογραφία της είναι η «Συστατική της Επιστολή» στον εν δυνάμει οπαδό 

της! Ακόμη και σήμερα που το YouTube και το άκρατο, ελεύθερο downloading επιτρέπει σε 

πολύ μεγαλύτερο βαθμό από παλιά στους ακροατές να αποκτήσουν μια πρώτη άποψη για 

το «προϊόν» που πρόκειται να αγοράσουν, όλα τα προωθητικά μέσα (internet, TV, 

περιοδικά) εκτός από το ράδιο, έχουν «σύμμαχό» τους μια καλή Εικόνα προς τα έξω. Και 

όσο περνούν τα χρόνια, ο πήχης ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά. Και αν δεν είσαι 

«ανταγωνιστικός» ως προς κάθε 

εισαγόμενο συνάδελφό σου, έχασες το 

παιχνίδι από τον πρώτο κιόλας γύρο… 

 

Υπάρχει χώρος για καλλιτεχνία 

(φωτογραφίες, εξώφυλλα, layout, 

artwork) στο μέλλον της μουσικής 

βιομηχανίας; 

Παρότι τα έντυπα κλείνουν ένα-ένα, 

πάντα θα υπάρχει χώρος για να 

εκφραστεί ο καθένας μας καλλιτεχνικά. Ναι. Αλλάζουν τα format. Αλλάζουν οι κανόνες του 

παιχνιδιού δραματικά. Μπορεί να εξαφανισθούν τα cds και τα βινύλια; Θα πάρει τη θέση 

τους κάτι άλλο. Η βιομηχανία θα γίνει βιοτεχνία. Ακόμη καλύτερα λέω εγώ, αφού πλέον οι 

δημιουργοί θα έχουν προσωπική επαφή. 

Τι θέλω να πω; Άπαξ και μπαίνεις στο χώρο (και στο «χορό») ως δημόσια «εκτιθέμενος» 

δημιουργός και διεκδικείς το χειροκρότημα, θα θες πάντοτε δίπλα σου έναν άρτιο 

συνεργάτη για να σου σχεδιάσει και να σου γεννήσει όλα τα παραπάνω! 

Eυχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Κλείσε όπως θες! 

Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία σας. Και επειδή φέτος τον Αύγουστο μετρώ τριάντα 

συναπτά έτη στο χώρο (!!) του Φωτορεπορτάζ, να κλείσω παραθέτοντας την ηλεκτρονική 

διεύθυνση του official website μου για κάθε ενδιαφερόμενο, αφού πέρα από τα 

Indoor/Outdoor Photo Sessions, προσφέρω και φωτογραφίες συναυλιών που τυπώνω σε 

τελαρωμένο ζωγραφικό καμβά μεγέθους 30X45cm, έτοιμου προς ανάρτηση. 

www.livephotographs.com 

Επίσης… 
 
Infidel http://infidelgr.bandcamp.com/  (bass) 
What’s the Buzz?  http://www.youtube.com/watch?v=Rp6U4sl8COA  (bass) 

http://www.livephotographs.com/
http://infidelgr.bandcamp.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Rp6U4sl8COA
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Bloodline Tattoo 
Facebook http://www.facebook.com/BloodlineTattooAndPiercing  

 

Γεια χαρά παιδιά! Να ευχηθώ ότι καλύτερο στο Βloodline Tattoo στούντιο και καλές 

δουλειές. Aπό την εμπειρία σας, υπάρχει κόσμος που ζητάει να χτυπήσει tattoo με 

εξώφυλλα από άλμπουμς και band logos στο σώμα του; Έχετε κάνει τέτοιου είδους 

tattoo; Ποιές μπάντες; 

Σταύρος (Στ1) – Ευχαριστούμε και ανταποδίδουμε τις ευχές. Σίγουρα ναι, αν και καινούργιο 

studio έχουμε χτυπήσει slayer και τον άνθρωπο που φαίνεται στο logo των the haunted. 

Ετοιμάζουμε εξώφυλλο Burzum και γραμματοσειρά Opeth. Ελπίζουμε και σε ακόμα 

καλύτερη (και πιο μεταλλική) συνέχεια. 

Στέργιος (Στ2)-  Γεια χαρά ! Είμαι ο Στέργιος, χαίρομαι που σε γνωρίζω… Στη 18χρονη, 

tattoo πορεία μου, λίγες είναι οι περιπτώσεις. Όμως, έχω κάνει tattoo τον EDDY απ’ το 

ΤROOPER-KILLERS που είναι και ο πιο δημοφιλής. Tα ονόματα των MOTORHEAD, 

METALLICA, IRON MAIDEN, TOOL, AC/DC κλπ, είναι επίσης, ήδη, σε κάποια σώματα. 

Έχω κατασταλάξει στο γεγονός ότι η ύψιστη 

τιμή (και διαφήμιση) για ένα συγκρότημα είναι 

να υπάρχει κόσμος που να θέλει να χαράξει το 

logo τους στο σώμα του. Kατά πόσο 

συμφωνείτε/διαφωνείτε; 

Στ1-  Σίγουρα πολλά συγκροτήματα είναι 

περήφανα για τους οπαδούς τους. Δεν μπορούμε 

να διαφωνήσουμε.  

Στ2- Συμφωνώ !!!  

http://www.facebook.com/BloodlineTattooAndPiercing
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Ποιό εξώφυλλο άλμπουμ ή band logo σας πωρώνει τόσο, ώστε να σκεφτόσασταν να το 

χτυπάγατε  στο σώμα σας; 

Στ1- Μακάρι να ήμασταν γίγαντες. Motorhead, Slayer, Tool, Iron Maiden, AC/DC, King 

Diamond........ δεν περιγράφω άλλο. 

Στ2-  Α, καλά! Η μπάντα που γουστάρω είναι οι LED ZEPPELIN, δυστυχώς όμως, τα θέματά 

τους δεν με ενθουσιάζουν. Αν όμως έφτιαχνα κάτι, θα έψαχνα για ένα θέμα που θα 

αναφερόταν στο ιδεατό της αγαπημένης μου μπάντας! (ΙΕΕΕΕΕ) 

Πόσο δύσκολο ή εύκολο είναι να απεικονιστεί στο δέρμα ένα σχέδιο που κάποιος άλλος 

έχει σχεδιάσει σε καμβά ή με κάποιο σχεδιαστικό πρόγραμμα σε υπολογιστή; 

Στ1- Εύκολο δεν μπορείς να το πεις. Έτσι όσο (περισσότερο) χώρο δώσεις από το δέρμα σου 

τόσο καλύτερες οι λεπτομέρειες που θα αποτυπωθούν. 

Στ2- Δυσκολίες πάντα προκύπτουν. Όταν όμως υπάρχει διάθεση, τα πάντα  συμβαίνουν!!! 

Ποιό είναι το πιο extreme σχέδιο που σας έχει ζητηθεί να κάνετε; 

Στ2- Λοιπόν , η προσωπογραφία ενός μωρού που έχει φύγει απ’ τη ζωή, και που ο πατέρας 

του μου ζήτησε να χρησιμοποιήσουμε τη στάχτη του ανακατεύοντάς την με τη μελάνι για 

να αποδοθεί το tattoo. H σταχτή προερχόταν από τη καύση του μωρού!!!! ΜΠΡΡΡΡ....... 

Από τους πελάτες σας, τι ποσοστό (περίπου) είναι metalers; Πιστεύεις ότι υπάρχει μια 

ιδιαίτερη αλληλεξάρτηση μεταξύ των metalάδων/rockάδων και των tattoo; 

Στ1-  Όπως είπαμε και παραπάνω σαν καινούργιο studio που είμαστε εδώ θα απαντήσουμε 

κάπως εμπειρικά. Σίγουρα το tattoo είναι rock αλλά πλέον ο κόσμος που θέλει ένα tattoo 

πάνω του είναι περισσότερος από παλιότερα, έτσι είναι δύσκολο να πούμε για κάποιο 

ποσοστό. 

Στ2- Ένα 5%... Κοίτα, οι ταμπέλες δεν μ' αρέσουν. Οι άνθρωποι γενικότερα, γουστάρουν 

tattoo. Ειδικά όταν μελή, απ’ τις αγαπημένες τους μπάντες, ροκ, μέταλ κλπ , έχουν ταττού. 

Γουστάρω Bon Scott ,AC/DC, καμπανιόλα, και ταττού σεβεντίλα !!!! 

Eυχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις. Κλείστε 

όπως θέλετε! 

Στ1-  Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βρείτε και 

δείτε δουλειές μας ή γίνετε και φιλαράκια 

μας στο 

facebook.com/BloodlineTattooAndPiercing. 

STAY METAL & GET INKED!!! 

Στ2-  Χαρά μου...  Εύχομαι, η μουσική  να 

είναι ένας απ’ τους λογούς, που θα κάνει 

κάποιον να αποκτήσει ένα ταττού (Μεγάλη 

σοφία αυτό – υποκλίνομαι) !! 
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Hellenic Metal Cluster 
 
Κάνοντας πράξη όλα αυτά που μας συμβούλεψαν τα παιδιά που φιλοξενούνται στο τεύχος, 

αποφάσισα να εκφράσω την ιδέα του Hellenic Metal Cluster (ΗΜC) με ένα σύμβολο (για 

όσους μας γνώρισαν μέσω αυτού του τεύχους, να πω ότι το HMC είναι μια σκέψη που 

συνοδεύει τo e-zine και τελειοποιείται σταδιακά τεύχος-τεύχος).  Ήθελα, λοιπόν, ένα 

δυνατό σύμβολο που να ξεχειλίζει metal και να συνδέεται κάπως με την Ελλάδα, χωρίς 

όμως να παραπέμπει σε σλόγκαν υπουργείου πολιτισμού, ούτε να συνδέεται με metal 

κλισέ, ούτε με σύμβολα που αφήνουν περιθώρια για δεύτερες σκέψεις… 

Ήθελα ένα logo μικρό και ευδιάκριτο που να υποδεικνύει "metal quality" αν υπάρχει 

τέτοιος όρος! Ένα καλαίσθητο σήμα που κάποιος να θέλει το χρησιμοποιήσει. Σκοπός μας 

άλλωστε είναι να κυκλοφορήσει το logo αυτό ανάμεσα στα συγκροτήματα και τους φορείς 

που συνεργάζονται με το HMC και να επιδεικνύεται σε κάθε αφίσα, flyer, προφίλ 

κοινωνικής δικτύωσης (FaceBook, Youtube, Twitter…), και κυρίως σε κάθε εξώφυλλο ή 

οπισθόφυλλο των album τους. 

Αναζητώντας το βέλτιστο logo για το HMC, έπειτα από προτροπή του φίλου μου Alex από 

το Irrational Anthems, ήρθα σε επικοινωνία με έναν ταλαντούχο, δουλευταρά νεαρό…  ἕναν 

ἀνεκτίμητον καὶ ἀνεξάντλητον θησαυρόν… μια ανερχόμενη δύναμη στο χώρο του σχεδίου 

που εικάζω πως θα μας απασχολήσει με τις δουλειές του και αργότερα, εν ονόματι  Nikos  

(Monotheist). Ο Νίκος, όντας και μεταλλάς, κατανόησε αμέσως το concept του logo και η 

συνεργασία μας ήταν άψογη. Κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά έχω την τιμή να 

σας παρουσιάσω το σήμα του Hellenic Metal Cluster! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Σχήμα 1. H ασπίδα (logo) του Hellenic Metal Cluster - ©  2013  Nikos  (Monotheist). 

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: 

Όπως και να χρησιμοποιηθεί 

το logo, από όποιον και να 

χρησιμοποιηθεί, δεν πρέπει 

να παραποιηθεί σε καμία 

περίπτωση! Παραποίηση 

νοείται οποιαδήποτε 

παραμόρφωση σε σχήμα, 

χρώμα, σχέδιο... Όποιο 

συγκρότημα, καλλιτέχνης ή 

φορέας επιθυμεί  να 

χρησιμοποιήσει το logo, 

παρακαλείται να έρθει σε 

επικοινωνία μαζί μας πρώτα 

(themistoklas@gmail.com). 

http://irrationalanthems.blogspot.gr/
mailto:themistoklas@gmail.com
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ! 
 

Ευκαιρίας δοθείσης, σας καλωσορίζω και στο FaceBook προφίλ του 

Hellenic Metal Cluster. 

Πατήστε στον παραπάνω σύνδεσμο και κάντε ένα like στη σελίδα για να κρατάμε επαφή, 

να γνωριστούμε και να μετρηθούμε! Πλέον όλες οι ενημερώσεις και τα τεύχη θα 

αναρτούνται εκεί. Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε είναι η αγγλική, ώστε να αποκτήσει η 

σελίδα φίλους από όλες τις μεριές του πλανήτη. Μέρος του σκοπού του HMC είναι να 

διαδώσει και στον υπόλοιπο κόσμο την αξία της σκηνής μας, οπότε η χρήση της αγγλικής 

γλώσσας είναι υποχρεωτική. Τα τεύχη του περιοδικού θα συνεχίσουν να γράφονται στα 

ελληνικά και τα συμπεράσματα που θα προκύπτουν θα μεταφράζονται και θα 

ενσωματώνονται στο μανιφέστο του HMC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/HellenicMetalCluster
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Φίλοι και Υποστηρικτές… 
 

 

Αυτό το blog έχει να κάνει με τον σκληρό ήχο (με την πολύ ευρεία έννοια του όρου) και ότι 

σχετίζεται μ' αυτόν. Οι δημιουργοί και συντελεστές του δεν είναι επαγγελματίες 

αρθρογράφοι ή συνεργάτες, αλλά μια παρέα φίλων που θέλουν να μοιραστούν τις 

μουσικές τους αναζητήσεις, αναμνήσεις, εμπειρίες κτλ.  

http://irrationalanthems.blogspot.dk/ 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Mr. DOOM - HEAVY METAL IS THE LAW  
(έχει της Παναγιάς τα μάτια μέσα) 
 

http://www.youtube.com/user/666MrDoom 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Το ραδιόΦωνο με έμφαση στη 

Thrash και Death Metal μουσική 

όπως Rotting Christ, Suicidal 

Angels, Inveracity, Mass Infection, 

Head Cleaner, Released Anger, 

BioCancer, Exarsis, Incineration, 

Obsecration,  Slavebreed κ.α. 

http://www.facebook.com/FrozenInMetal 

http://frozeninmetalradio.listen2myradio.com/ 

http://irrationalanthems.blogspot.dk/
http://www.youtube.com/user/666MrDoom
http://www.facebook.com/FrozenInMetal
http://frozeninmetalradio.listen2myradio.com/

