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ЛАЈФ-ФОТОГРАФИЈА ДОМИНИРА ВО „МАЛА СТАНИЦА“

На изложбата „Денови на македонска фотографија“ се изложени 118

фотографии од 61 автор

Катерина Богоева 

„Не ме изненадува се' поголемото присуство на жени фотографки на

изложбата „Денови на македонската фотографија“, бидејќи генерално во

Македонија во сите области доминираат мажите, па и во областа на

фотографијата, но претходно можеби тие не се наметнувале толку многу“,

вели фотографката Татјана Ранташа, која за својата фотографија „Носии 1“,

на споменатата изложба отворена во „Мала станица“ ја доби наградата

„Благоја Дрнков“. „Ја добив оваа награда за дело кое потсетува на

творештвото на Дрнков, на фотографијата се девојчиња од Литванија, а ја

снимив во Охрид на фијаското од организираното ’Оро за Гинис’“. Ранташа

фотографира, како што вели од задоволство над 15 години, а член е на

фотоклубот „Елема“ од Скопје. Смета дека изложбата каде што се

презентираат 118 фотографии од 61 автор нема толку голем одѕив колку

што заслужува. „Младите автори тука имаат можност да се презентираат, а

тоа да не биде интернет. На оваа изложба секоја година има нови, свежи,

млади имиња, се гледа дека фотографијата се развива. Посебно искуство е

да се посети жирирањето, да се чујат критики за твоето, и за творештвото на

другите“, вели фотографката и посочува дека најмногу фотографира

концерти, театар, концерти, сцена. 

На изложбата отворена во рамки на „Скопско лето“ е презентиран очекувано

добар и тематски шаренолик избор на фотографии, направен од 324
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МАРКЕТИНГ

фотографии од 93 автори кои учествувале на годинешниот конкурс на

Фотосојузот на Македонија. Изборот го направи жири-комисијата во состав

Цветан Гавровски, Душан Доцевски, Драги Неделчевски и Дејан Гилевски. Во

категоријата колекција на фотографии наградени се: Божидар Барлакоски,

Владимир Арсовски, Еџе Али и др. Наградата за поединечна фотографија ја

добија Трајче - Тале Атанасовски, Филип Филиповиќ и Димитар Чунговски,

додека во младинска категорија наградени се: Мики Николоски, Ана

Андонова.

„Пристигнатите фотографии се на високо техничко ниво, но забележително е

дека поголем број од авторите се држат до познатите фотографски клишеа“,

вели фотографот Александар Кондев, еден од најстарите членови на

Фотосојузот. Тој ги издвои наградените фотографи, но како посебно

импресивни ги смета пејзажите на фотографот Владимир Арсовски, кого го

нарече најголем пејзажист во Македонија. „ Изненадува и радува високото

креативно ниво на младинската фотографија што ни дава надеж дека

фотографијата во Македонија има иднина“. Него особено го изненадува се

поголемата доминација на фотографиите на жените авторки.

„Изненадувачки е што „женската фотографија“ е со нови идеи, нови погледи,

со нова емоционалност, за разлика од „машката фотографија која влегува во

клише“, вели Кондев. „Овие „Денови...“ ќе ги запаметиме по тоа што годинава

на конкурсот пристигнаа многу повеќе фотографии од лани, но за разлика

од претходните години кога беа застапени различни мотиви - пејзажи,

портрети, мртви природи, макро фотографии, годинава доминираше „лајф-

фотографијата“. Човекот во својата животна и работна околина беше во

центарот на вниманието на авторите“, посочи Драги Неделчевски, фотограф

од Тетово и член на жирито. 

Статијата е прочитана 833 пати. 
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Поетскиот караван в недела во Охрид

Делото „Седум песни од светлина и прав“ на Инглезе посветено на Македонија

„Денови на Македонскиот народен театар“ во Кратово

Неделна кинопрограма

„Магор“ ги издаде драмите од Евалд Флисар

„Будење во трето лице еднина“, нова книга поезија во издание на „Блесок“

Промоција на „Театарот во Македонија“

Јанева очекува СЈО да продолжи со работа

Прославени титулите во Минхен и Мадрид

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?
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