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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

43,000.00 2.38 % RZLE 16.00 23.08 % RZUS 110.51 0.89 % STB 958.64 0.84 % STIL 90.00 3.71 % TKVS 2,505.00 7.42 % TNB 10,658.12 0.35 % TPLF 1,288.00 0.39 % TTK 810.00 
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ИВАН БЛАЖЕВ

ФОТОГРАФИИТЕ СЕ СВРЗЛИВО ТКИВО НА НАШАТА РЕАЛНОСТ

Фотографот кој помина 7.000 км ја објави и книгата „Македонија сонувајќи“

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

Неодамна издавачката куќа „Темплум“ ја издаде вашата книга „Македонија

сонувајќи“, која содржи седумдесетина фотографии што на јавноста веќе и'

беа презентирани на самостојна изложба во Музеј на град Скопје минатата

есен. 

На кој начин успеавте го документирате и овој свој поглед, што за

македонски прилики е навистина реткост? 

- Многу тешко со многу упорност, труд и откажувања. Па дури и сега од оваа

дистанца, кога ја имам книгата во рака и изложбата зад себе, тешко ми е да

поверувам дека успеав.
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ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

 

НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

РИСТОВСКИ: УНИКУВАЊЕТО НА ЕКСТЕРНОТО
НЕ Е РЕФОРМА, ТУКУ АНТИРЕФОРМА

СДСМ НАЈАВУВА БИТКА ЗА ПРИНЦИПИ, НЕ ЗА
РЕСОРИ

ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ПОВТОРНО ЌЕ
КАМПУВААТ ЗА ДА БИДАТ ВИДЕНИ И
СЛУШНАТИ

„ВИП КОМБО БОКС“, НОВ ПАКЕТ НА ОНЕ.ВИП

НОВАТА ВЛАДА ЌЕ ГО ПРЕИСПИТА ДОГОВОРОТ
ЗА НОВ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР
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Ми требаа повеќе од три години да го реализирам проектот, но чувствувам

неопислива радост и исполнетост дека се реализираа сите негови фази,

практично онака како што беа замислени од почеток. Разбирливо е кога се

работи еден вака обемен проект дека во одредени моменти мора да се

прават компромиси. 

Книгата е финансиски поддржана од Министерството за култура,

Швајцарската фондација за култура?

- Прохелвеција го финансираше создавањето на фотографиите, а Музејот на

град Скопје изложбата. 

Граѓаните на Македонија, амбиентот во чиј центар се наоѓаат и кој ги

опкружува, парчиња од нашето небо, од нашата стварност беа во фокусот на

ваш интерес. Низ кои се делови од земјава фотографиравте и што беше

пресудно при изборот на просторот, локациите? 

- Патував и фотографирав низ целата земја, во урбани и рурални средини.

Посетив десетици градови и уште повеќе села. По некои мои пресметки

поминав повеќе од 7,000 км. Целта ми беше да поминам и посетам што

повеќе локации, а маршрутата на моето патување беше определувана од

најразлични фактори како настани, приказни, луѓе, места што никогаш не

сум ги посетил, а од секогаш сум посакувал, а често пати и интуицијата беше

главен фактор при одредување на дневниот план.

Во оној момент кога реков дека е крај, имав направено преку 2,000

фотографии, а бидејќи книгата и изложбата се водени од внатрешна

приказна, на крајот нормално не беше возможно да се стави фотографија од

секое место кое го имав посетено.

Сакаат ли македонските граѓани да се фотографираат?

- Па генерално земено сакаат. Се најдов неколкупати и во ситуации каде бев

опоменат да не фотографирам или во најмала рака, испратен со чуден и

сомнителен поглед, но најчесто луѓето што ги среќавав ми дозволуваа да им

пријдам и да ги фотографирам.

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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Од сегашна временска дистанца, кој е вашиот впечаток за спецификата и

времето кое го живееме во оваа Македонија, што ја доживеавте „сонувајќи“?

- Мојот впечаток, многу прецизно и суптилно е претставен во предговорот

на книгата напишан од Искра Гешоска, е дека постоиме (живееме) во еден

комплексен синхроницитет на посакуваното и она што е, а сонот е тој што ги

поврзува и двете. 

А фотографиите во книгата се обид да го прикажат токму тој сон, сврзливото

ткиво на нашата реалност.

Статијата е прочитана 4222 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Зафир Хаџиманов амбасадор на културата на Македонија во Србија

„Ѓурѓа“ објави пет наслови од Јунг на македонски јазик

Почна фестивалот на документарен аматерски филм „Камера 300“

„Сенки“ стартува на 2 ноември, а ќе се прикажува еден месец

Графики на Ана Матовска и Мира Митрова

Концерт на јапонската група „Бу-Ши-До“

Изложба на Билјана Василева

Дела од Струмичка ликовна колонија

Госпел-музика во Домот на АРМ

КОМЕНТАРИ

x.x., 30.10.2007 07:00:43
Edna slika zamenuva iljadnici zborovi,stravovi,radosti,sonista. Cestitam na izdadenata kniga.Eden son
stana jave i daj Boze da imame poveke sonuvaci kako Ivan Blazev.Togas i javeto ke ni bide poubavo.

Кликнете за оценка:    73  |    59

Сашо, 30.10.2007 09:30:38
Браво

Кликнете за оценка:    67  |    63

graganinot X, 30.10.2007 10:00:07
Od 4 te fotografi sto se pokazini nemozam da ja raspoznam Makedonija,no toa sepak e vizijata na
fotografot,za razlika od Blagoja Drnkov koj pred mnogu vreme ja pretstavuvase Makedonija preku
fotografijata na realniot naturalen nacin,no vo slucajot toa eden son,bravooo

Кликнете за оценка:    55  |    71

gordana, 30.10.2007 10:15:38
Mnogu uspeh ti posakuvam. Fotografiite se prekrasni. Toa sme si nie...prekrasno nesovrsheni

Кликнете за оценка:    60  |    61

kolar, 30.10.2007 10:41:32
A bravo !

Кликнете за оценка:    65  |    59

berlin, 30.10.2007 11:50:55

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