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Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

TPLF 1,415.00 9.86 % UNI 1,359.00 2.95 % USJE 23,000.00 0.80 %

02.04.2013, 17:29

„ПОГЛЕДОТ ОД ПРОЗОРЕЦ“ НА РОБЕРТ ЈАНКУЛОВСКИ

На изложба во „Мала станица“, низ 20 фотографии е презентиран
изострениот авторски поглед на мало парче од Париз

Катерина Богоева

Дваесет големоформатни фотографии снимени за време на студискиот

престој на фотографот Роберт Јанкулоски во Париз во септември и октомври

минатата година се презентирани во Мултимедијалниот центар „Мала

станица“ на изложбата „Поглед од прозорец“. Изложбата е отворена по повод

годинашното одбележување на Меѓународниот ден на франкофонијата, а ја

организираат Македонскиот центар за фотографија и Националната галерија

на Македонија. За овој проект авторот бил инспириран од истоимената

фотографија на францускиот фотограф Жозеф Нисефор Ниепс, кој смета за

еден од пронаоѓачите на фотографијата и на фотографскиот медиум. „Станува

збор за првата регистрирана фотографија направена како поглед од еден

прозорец, со глетка на приградска панорама. Оваа исклучително важна

фотографија - хелиографија од 1826 и првиот регистриран поглед на

„објективната стварност“ со медиумот во оформување, Јанкулоски ја зема за

појдовна точка при својот престој во Париз, поставувајќи пунктуален агол и

поглед на една банална глетка во градот“, укажа по овој повод Валентино

Димитровски, историчар на уметноста. 

Роберт Јанкуловски, опкружен со црно-белите фотографии што ги создал од

прозорецот на студиото каде што престојувал, деновиве рече дека со овој

проект сакал да покаже дека содржината е само еден од елементите на

фотографијата и дека од една точка можат да се направат многу различни

фотографии со иста содржина. „Тие се разликуваат по светлината, по
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА

ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ

УСТАВНИОТ СУД СЕ ПРЕМИСЛИ И ЈА СИМНА
ЗАБРАНАТА ЗА БАРОК НА ГТЦ И МОБ

ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ЧЕЛИЧНИ
ОДБОЈНИ ОГРАДИ НА ПАТОТ ОХРИД- СВ. НАУМ

БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА СО ПРЕДЛОГ ЗА
ВИЦЕПРЕМИЕР ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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композицијата на кадарот, по неговата широчина, по аголот на гледање, по

острината“. 

Во една од изложбените сали се поставени фотографии што фотографот ги

создал дење, а во друга ноќе. Создавани во различни делови од денот, од

гледачот тие беспоговорно бараат да го изостри вниманието, да им се

приближи и да ги забележи и најмалите детали, најмалите промени на

статичните објекти, но и на небото, на вегетацијата, светлината... И да ужива

во доловената атмосфера на градот на светлината, кој овде е прикажан преку

интимен авторов поглед, без присуство на луѓе, сообраќај, врвулици, големи

рекламни паноа... Јанкуловски експериментирал со камерата, доловувајќи и

неба со надреална атмосфера. „Во сите метрополи кога времето е облачно,

светлината од градот се одбива од облаците и се враќа назад, а тогаш се

добиваат некои чудни бои“, забележа Јанкуловски, не исклучувајќи ја

можноста публиката во иднина да ги види и во боја неговите фотографии од

„Поглед од прозорец“.

Статијата е прочитана 1468 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Изложбата „Драгутин Аврамовски-Гуте“ во Тутунска банка

Концерт на хорот „Про арс“ на „Денови на македонска музика“

Промоција на романот „Кругови“ од Тина Иванова

Винка Саздова го промовира романот „Понекогаш доаѓа среќа“

Танцовата ѕвезда Владимир Васиљев гостува во Скопје

КОМЕНТАРИ

Даскалот, 03.04.2013 00:32:58
Браво Боби! Прилеп се гордее со тебе!

Кликнете за оценка:    61  |    54

 

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“

        
Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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