Hola nama saya Caecilia,
Saya seorang ibu rumah tangga biasa, yang bermukim di salah satu kepulauan Canary - Spanyol,
tepatnya di pulau Tenerife hampir 10 tahun. Tenerife adalah salah satu tujuan berlibur untuk orang
eropa daratan, terlebih disaat musim dingin melanda untuk mencari matahari, ya buat mereka yang
biasa menghadapi salju, suhu 15 drajat sudah panas tapi buat kami yang tinggal disini rasanya sudah
dingin. Foto di bawah ini (foto kiri atas) adalah Gn.Teide, gunung tertinggi di Spanyol dengan
ketinggian 3718m, para pengunjung bisa mencapai puncak dengan menggunakan kereta gantung.

Saya tinggal hanya bersama suami tercinta dan seekor anjing kesayangan kami yang saya beri nama
LILU.

Kami berdua sangat menyayangi lilu karena dia seekor anjing yang sangat lucu, pengertian, pintar
dan lincah, hanya satu kekurangannya “tidak bisa bicara” jadi apapun yang dia inginkan dia
menggerakkan dengan bahasa tubuhnya. Ya lilu inilah foto model saya yang pertama, disaat saya
mulai mempelajari fotografi tahun 2008. Ya, saya seorang ibu rumah tangga yang punya hobby
memotret, dan belajar secara otodidak dari internet dan majalah photography, karena masih dalam
tahap belajar dan belajar jadi saya tidak (kalau bisa di bilang belum) mempunyai category apa yang
ingin saya perdalam, karena banyak sekali category di bidang photography ini, jadi saya masih
mencari jati diri saya kemana arah yang akan saya ambil.

Apa yang menginspirasi saya menyukai fotografi??
Pada awalnya saya menyenangi fotografi, disaat saya menamani eks teman seprofesi saya yang ingin
mengunjungi saya disini, saya menjemputnya di Madrid dan berkeliling di kota Madrid dan
memperkenalkannya, seperti “El Retiro” dibawah ini :

Kemudian kami lanjut ke Barcelona yang terkenal dengan Cathedral Sagrada Familia nya (maaf
saya tidak punya foto yg pantas di pajang karena belum ke Barcelona lagi dengan camera yg bagus ),
dan tentunya dengan bermodalkan hanya sebuah camera pocket biasa. Setelah beberapa lama, saya
kirim foto2 kami berdua hasil jepretan saya, kepada teman saya itu. Dan apa yang di katakan teman
saya itu (tepatnya suaminya yg menilai) kalau saya mempunyai bakat di bidang fotografi,
ufhh....sudah pasti saya merasa tersanjung lah yaaa... di puji begitu. Setelah itu saya sampaikan ke
suami saya penilaian dari teman saya itu, dan gak lama kemudian saya di belikan camera yang lebih
canggih beserta lensanya...oohh..bahagianya saya. Ya sejak itulah saya menggali ilmu photography
dari internet dan berlangganan majalah fotografi, serta mengikuti grup2 fotografer di alam maya.
Jenis Camera apa yang saya gunakan sekarang??
Jenis camera yang saya gunakan sekarang adalah Olympus DSLR E520 beserta 4 lensa yang
berbeda, sesuai category yang ingin saya ambil. Kenapa saya pilih Olympus, pertama2 Olympus
adalah merk camera yang selalu mempunyai perkembangan teknologi yang pertama (penemu)yang
selalu diikuti oleh merk2 lainnya, yang kedua yang gak kalah pentingnya Olympus mempunyai
warna2 yang kuat dan asli (tidak perlu di oprek atau di perbaiki lagi dengan photoshop), dan yang
terakhir alasan saya kenapa memilih Olympus, karena dari awal saya pegang/punya camera...ya
Olympus, jadi saya tidak ingin pindah kelain hati (kecuali kepepet :-) )

Selain fotografi, apa kegiatan saya lainnya??
Wah apa ya, kegiatan saya yang lainnya?? barangkali bisa dibilang memasak mungkin, kenapa
mungkin? Ya karena setelah menetap disini saya baru rajin masuk dapur dan memasak. Sebab
waktu saya masih tinggal di negara tercinta Indonesia, tuntutan pekerjaan yang gak kenal waktu
membuat saya jarang pergi ke dapur...kadang2 saja kalau kebetulan libur dan mood memasak lagi
datang, selebihnya udah tau donk...angkat telfon, tunggu tukang jualan lewat rumah atau pergi ke
restoran/warung di mall sambil cuci mata. Nah setelah tinggal di negara suami ini...sampe bongkok
pun nungguin tukang jualan yang lewat, gak akan pernah ada yang lewat..oohhh..kalau sudah
begini baru kerasa negara kita itu memang surganya makanan, mau jam berapapun kita lapar
makanan siap didepan mata (ini yang membuat saya rindu akan kampung halaman). Belum lagi
bahan2 baku memasak yang sulit di dapat di awal2 saya tinggal disini oohh..lengkap sudah
penderitaanku. Tapi untungnya ( itu untungnya jadi orang jawa, selalu untung)...saya punya teman2
yang baik yang tinggal di Belanda dan Jerman yang mau berbaik hati mengirimkan saya bumbu2
dan keperluan lainnya. Kadang disaat mereka berlibur ke rumahpun, buah tangan mereka ya
bumbu2 dan keperluan dapur saya. Jadi sejak saat itu saya sudah tidak pernah lagi merasa ngiler
seperti orang ngidam untuk makan, makanan di tanah air, semua bisa saya buat sendiri. Dan
mengenai resep2nya tentu saja saya ambil dari internet, dunia teknologi memang sudah canggih
apapun bisa didapat disini, terima kasih teknologi. Ini saya tampilkan foto2 masakan saya :

Dan gak ketinggalan, kumpul2 bareng teman2 yang bermukim disini, gak banyak sih kita cuma ber
5 tapi mungkin ibu Ogez akan bergabung soon...bukan begitu bu Ogez..?! :-)

Selain memasak tentunya saya juga suka sekali traveling, yah dengan camera, kita bisa
mengabadikan keindahan alam dan isinya di tiap2 negara. Dan dari fotolah kita bisa menjadikan
sebuah memori yang indah yang dapat kita lihat2 dan ingat setiap saat, bahwa kita pernah
berkunjung ke tempat tersebut. Yaa... untuk kita ceritakan ke anak cucu (gak ada anak/cucu, ya
ponakan/ cucu ponakan bisa juga kan...;-) ). Dan perlu di ketahui setiap saya traveling saya benar2
menikmati alam dan situasinya, saya lebih baik uang habis untuk melihat2 tempat wisata dan puas
daripada berbelanja. Dengan back pack camera dan sebotol air (tentunya dengan uang disakulah ya
buat makan, kalo gak makan ntar pengsan lagi :-p..), saya mengelilingi tempat2 indah dan
mengabadikannya.

Rencana 10 tahun kedepan??
Wah bicara angan2 saya 10 tahun kedepan, yang pasti semoga selalu diberi kesehatan yang prima,
dan berharap bisa keliling dunia (lagi, tapi kali ini dengan biaya sendiri ;-( )dan mengabadikannya
di camera saya. Semoga tidak muluk2 dan terwujud kelak, terima kasih mau mampir dan membaca
kisah saya ini, saya ucapkan terima kasih juga buat Ritney Ogez yang sudah mau mempublish di
webnya, oya silahkan mampir di web foto2 saya di :
http://micamerayyo.blogspot.com/. Salam sejahtera selalu dari saya. Caecilia.

