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JOANNA 
NOTTEBROCK
 Greece
is in a tunnel
without seeinG

 liGht

FAMILY TRIP
A family that lived in the 
village of Nea Moudania in 
Greece packed its belongings, 
said farewell to its relatives 
and headed towards a more 
hopeful future.
Text Susan Villa

 A family with a German mother, Greek 
father and two children was living perma-
nently in Greece where the clouds of the 
financial crisis were looming ever darker. 
The future looked so disconcerting that 
the parents took the painful decision to re-
locate the family to Germany.

It was autumn 2011. Mother Claire, fa-
ther Panagiotis, daughter Karla and son 
Polymenos were preparing to leave their 
familiar life behind and start from the be-
ginning. Meanwhile, Joanna Nottebrock 
from Hannover was feverishly looking for 
an idea for the final project of her photog-
raphy studies. 

A friend told Nottebrock about the fam-
ily and her interest was awakened. Maybe 
here was a story that needed someone to 
tell it! Nottebrock wanted to follow the 
family when it arrived in Germany and 
started building a new life.

The family agreed to her request quite 
easily. In addition to their mutual friend, 
the project was helped along by the fact 
that both Nottebrock and the mother were 
German, making communication smooth 
from the start.

VERY CLOSE
The story of the series Greece is in a tunnel 
without seeing light is not unusual, nor is it 
startling on a global scale. For the family, 
however, this was a situation that trans-
formed their whole life.

Nottebrock’s series delves deep into the 
internal experience of one family in their 
new home country. Viewers get to share 
the private moments of Claire, Panagiotis, 
Karla and Polymenos: a hug between fa-
ther and daughter, the son in a new nurs-
ery school, the mother’s tears, the whole 
family being hopeful when looking for a 
place to live.

“The family let me in very close very 
quickly.”

Although the background to the fam-
ily’s story is the tough economic situation 
affecting Europe, Nottebrock did not pro-
duce the series from a crisis perspective.
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“Everyone already knows about the 
economic situation and many stories 
have been made about it. In this series 
the family is at the centre. I wanted to 
think about how it is possible to achieve 
something as a family. Family and rela-
tives are very important.”

DIFFICuLT ENDINg
When the series was completed, the 
family was disappointed. They had 
clearly expected more artistic images.

“Especially the mother criticised my 
work with strong words and asked ‘why 
have you done it like this’.”

It was a difficult situation for the 
photographer. She felt that she had suc-
ceeded and achieved much more with 
her images than she had dared to hope 
for.

Nottebrock hoped that the family’s 
attitude would change when they saw 
the pictures at the Lumix photography 
festival in Hannover last June.

“I wish they were proud of the pic-
tures.”

However, the parents were afraid of 
people seeing the family and the pic-
tures in a negative way. The fear was 
unfounded.

“Many people have been deeply 
touched by the images and some have 
cried when looking at them. But I didn’t 
consciously make the series to be emo-
tionally appealing.”

Nottebrock followed the family’s life 
intensively for about half a year, becom-
ing especially close with the children. It 
was hard to stop taking pictures.

“Despite my hopes, the parents have 
still not agreed to continue the project. 
They would like a happier ending for 
the series.”

A light at the end of the tunnel.

www.joanna.nottebrock.de
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PERHEMATKA
Kreikkalaisessa Nea 
Moudanian kylässä 
asunut perhe pakkasi 
omaisuutensa, hyvästeli 
sukulaisensa ja lähti 
kohti toiveikkaampaa 
tulevaisuutta.
 
Teksti Susan Villa

Saksalaisen äidin, kreikkalaisen isän ja 
kahden lapsen perhe asui vakituisesti 
Kreikassa, jonka taivaalle talouskriisi 
kasasi yhä synkempiä pilviä. Tulevaisuus 
näytti huolestuttavalta. Vanhempien oli 
pakko tehdä kipeä ratkaisu: perheen pi-
täisi muuttaa Saksaan. 

Äiti Claire, isä Panagiotis, tytär Karla 
ja poika Polymenos olivat jättämässä 
kaiken tutun taakseen ja valmistautuivat 
aloittamaan alusta.

Elettiin alkusyksyä 2011. Hannoverilai-
nen Joanna Nottebrock etsi kuumeisesti 
ideaa valokuvausopintojensa lopputyötä 
varten. Ystävä vinkkasi hänelle perheestä, 
jonka tarina saattaisi kiinnostaa.

Nottebrockin kiinnostus alkoikin he-
rätä. Ehkä tässä olisi tarina, joka kaipaisi 
kertojaa. Nottebrock halusi seurata per-
heen elämää, kun se saapuisi Saksaan ja 
aloittaisi uuden arjen rakentamisen.

Hänen ilokseen perhe suostui kuvaus-
pyyntöön melko helposti. Alkuun pääse-
mistä vauhditti yhteisen tuttavan lisäksi 
se, että perheen äiti ja Nottebrock olivat 
kumpikin saksalaisia ja kommunikointi oli 
heti sujuvaa.

”Claire on myös hyvin järjestelmällinen 
ihminen. Hänestä oli paljon apua pitkien 
ja intensiivisten kuvausten järjestämi-
sessä.”

HYVIN LäHELLä
Greece is in a tunnel without seeing light 
-kuvasarjan tarina ei ole poikkeuksellinen, 
eikä se hätkäytä maailman mittakaavassa. 
Perheelle kyse oli kuitenkin koko elämän 
mullistavasta tilanteesta.

Nottebrockin kuvasarja pureutuu 

yhden perheen sisäiseen kokemukseen 
uudessa kotimaassa. Se ottaa katsojan mu-
kaan Clairen, Panagiotisin, Karlan ja Po-
lymenosin yksityisiin hetkiin: isän ja tyt-
tären halaus, poika uudessa päiväkodissa, 
äidin kyyneleet, koko perhe toiveikkaana 
asunnonhaussa. 

”Perhe päästi minut hyvin nopeasti hy-
vin lähelle.”

Vaikka perheen tarinan taustalla on 
vahvasti Eurooppaa ravisteleva talousti-
lanne, ei Nottebrock tehnyt sarjaansa krii-
sin näkökulmasta.

”Taloustilanteen nyt tietävät kaikki, ja 
siitä on tehty jo lukuisia juttuja. Sarjani 
keskiössä on perhe. Halusin pohtia sitä, 
miten voi perheenä saavuttaa jotain. Perhe 
ja läheiset ovat hyvin tärkeitä.”  

VAIKEA LOPPu
Kun kuvasarja valmistui, perhe oli petty-
nyt. Perheenjäsenet olivat selvästi odotta-
neet taiteellisempia kuvia.

”Erityisesti äiti arvosteli työtäni kovin 
sanoin ja tivasi, ’miksi olet tehnyt näin’.” 

Tilanne oli kuvaajalle raskas. Hän koki 
onnistuneensa ja tavoittaneensa kuvillaan 
paljon enemmän kuin alussa uskalsi aja-
tella.

Nottebrock toivoi, että perheen suhtau-
tuminen muuttuisi, kun he saivat nähdä 
kuvat Lumix-valokuvafestivaaleilla Han-
noverissa viime kesäkuussa.

”Toivoin, että he voisivat olla ylpeitä 
kuvista.”

Perheen vanhemmat kuitenkin pelkä-
sivät, että katsojat ajattelisivat kuvista ja 
heistä kielteisesti. Pelko oli turha.

”Monia kuvat ovat koskettaneet syvästi, 
ja jotkut ovat itkeneet niitä katsoessaan. 
En kuitenkaan tietoisesti tehnyt sarjasta 
tunteisiin vetoavaa.”

Nottebrock seurasi tiiviisti perheen 
elämää puolisen vuotta. Samalla hän tuli 
läheiseksi varsinkin lasten kanssa. Kuvaa-
mista oli vaikea lopettaa.

”Toiveestani huolimatta perhe ei ole 
vielä suostunut jatkamaan kuvauksia. To-
sin vanhemmatkin haluaisivat antaa sar-
jalle iloisemman lopun.”

Valon tunnelin päähän.

www.joanna.nottebrock.de
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