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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

Лицата со посебни
потреби кампуваат за да
бидат видени и слушнати

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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ИЗЛОЖБА

ФОТОПОЕМА НА ЖЕНСКОТО ТЕЛО

КАТЕРИНА БОГОЕВА

Ликовниот критичар Небојша Вилиќ и поетот Ефтим Клетников неделава

посветија дел од своите размисли за да и' ја претстават на публиката во

Мултимедијалниот центар „Мала Станица“ првата самостојна изложба на

фотографии со женски актови на Владимир Арсовски.

Клетников во текстот под наслов „Екстатична

фотопоема на женското тело“, меѓу другото,

посочи дека „на изложбата голото женско

тело целосно е извлечено од стапицата на

натурализмот, која неминовно демне

секогаш кога е предмет на фотографијата.

Напротив, не само што тоа е избегнато туку

на фотографиите на Арсовски мотивот на

женското тело целосно е поетизиран и

кристализиран, извлечен на светлината на

денот од хаосот и ноќта на егзистенцијата“. 

Во текстот, пак, на каталогот, Небојша Вилиќ

во својот есеј за односот меѓу фотографот и

моделот посочи на двојната дискурзивност

која се отвора во низата од различни

формати, шест црно-бели и 17 фотографии

во боја. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

СДСМ најавува битка за принципи, не за
ресори

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ПОЛИЦИСКИОТ СИНДИКАТ БАРА КОМАНДНА
ОДГОВОРНОСТ

СЈО ИНСИСТИРА НА ПРИТВОР ЗА КОЧАН -
МОЖЕ ДА ГО ПОВТОРИ ДЕЛОТО

МАКЕДОНСКАТА ПОЕЗИЈА И ПРОЗА НА САЕМОТ
ВО ВАРШАВА

РЕВИЈАЛНА ТРКА "ВОЗИ ПРАВО, ВОЗИ ЗДРАВО"

ИТАЛИЈА ВОВЕДУВА ЗАДОЛЖИТЕЛНА
ВАКЦИНАЦИЈА НА ДЕЦАТА
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„Јас сум авторот на концепцијата на мојата изложба на која прв пат ги

презентирам фотографиите изработени во изминатите години. Од

редоследот на фотографиите се гледа дека кај мене постоеше дилема за

изборот на техниката, но очигледни се и дилемите на моделот, колкав дел од

своето голо тело да покаже“, вели Владимир Арсовски, кој првата акт-

фотографија со женско тело ја изработи во 1983 година. 

До тој период, како студент на Електротехничкиот факултет во Скопје,

активно се занимавал со фотографија, членувајќи и во клубот „Елема“. Денес

ја потенцира својата хонорарна работа како фотограф на изданијата на

„Вјесник“ од Загреб, како и соработката со неколкумина врвни фотографи од

екс ЈУ-просторот, особено големото влијание што го извршил на него Иво

Етеровиќ. 

Од 2000 година Арсов повторно почнал да се занимава со фотографија,

станувајќи во меѓувреме и косопственик на фирма за информатичка

технологија. 

„Работам само за своја душа од почетокот на фотографирањето до крај, до

принтањето на фотографиите. Единствено не учествувам во нивното

урамување“, вели Арсовски, кој потенцира дека за него презентираните

актови се голем исчекор за средината во која живееме, која, патем, тој ја

карактеризира како „жабарник“ поради тешкотиите со кои се соочил во

обезбедувањето модел за фотографирање, како и поради реакциите на дел

од луѓето кои и претходно имале можност да ги видат актовите. 

„Фотографиите воопшто не се вулгарни, можеби имаат блага доза

еротичност“, смета Арсовски и напоменува дека тешкотиите при работата со

моделите за фотографирање произлегуваат од силната доза на дволичниот

морал кој може да се види во разни секојдневни пригоди. 

За идната година, овој автор подготвува и втора изложба на фотографии,

овој пат со пејзажи од Македонија. Ни објаснува и тоа дека актуелната

изложба на актови, што, патем, комплетно ја финансирал сам, би сакал да ја

постави и во Охрид или Битола, но и пред љубителите на фотографијата во

Црна Гора.

Статијата е прочитана 3310 пати. 
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Високомрсни сирења и црвени меса

Првиот чекор на македонскиот вински пат

Наши учесници на финалето на „Електролукс дизајн лаб 2006“

Донација од 300.000 денари за Специјалната олимпијада на Македонија

Четврт век вљубени во Македонија

КОМЕНТАРИ

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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