
21 мај 2017

16:59

АКТУЕЛНО

АРХИВА КОНТАКТ РЕДАКЦИЈА МАРКЕТИНГ ПРЕТПЛАТА
период
од-до

2006    2017

Почетна | ВЕСТИ | КУЛТУРА | СПОРТ | МАГАЗИН

www.utrinski.com.mk

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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ПРЕКРАСНИТЕ ФОТОГРАФИИ НА АНОНИМНИОТ ЦВЕТКО
ИВАНОВ

„Во пресрет на зимата“

Поглед на творештвото на авторот на првата самостојна фотоизложба во
земјава

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

„Во пресрет на зимата“, „Залез на сонцето на

Охридско езеро“, „Риболов“, „Билјана платно

белеше“, „Лебот наш насушен“, „Цвет од афион“,

„Примитивност“ и голем број безимени

фотографии во чиј фокус се мотиви од Охридското

езеро, рибари, овековечени моменти од жетва,

берење тутун, вршење во селата во Македонија,

фотографии од центарот на Скопје создавани од

втората половина на 30 - тите години, до

средината на 50 -тите на XX век од Цветко Иванов,

еден од најзначајните фотографи во Македонија,

ќе бидат изложени на ретроспективната изложба отворена во Музејот на

град Скопје до крајот на јануари.

Нејзините автори, ликовните критичари Валентино Димитровски и Лазо

Плавевски свесни за значењето кое фотографот го има во историјата на

македонската фотографија, сметаат дека ова е вистинското време за

творештвото на овој автор да стане дел од колективната визуелна култура и

да навлезе во меморијата на нашата средина. 

„Замислата да се направи ретроспектива на еден речиси анонимен автор,
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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

ТОДОРОВ НА ЗАМИНУВАЊЕ ПОТПИША
ДОГОВОР ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИОТ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

КОЦИЈАНЧИЧ: РЕШЕНИЕТО НА КРИЗИТЕ ВО
МАКЕДОНИЈА И ВО АЛБАНИЈА Е РЕЗУЛТАТ НА
СИЛНА РАБОТА

ПИЦА РОЛАТ

СЈО СЕ ЖАЛИ НА ОДЛУКАТА ДА НЕМА ПРИТВОР
ЗА СЕАД КОЧАН

РАСТ НА ЦЕНАТА НА НАФТАТА НА СВЕТСКИТЕ
БЕРЗИ
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дури и во областа на фотографијата, отвора повеќе културолошки прашања

за карактерот на нашиот однос кон сопственото минато. Во останатите

области од културното и уметничкото живеење кај нас, незамисливо е да е

непознат авторот кој несомнено бил основоположник и прв носител на

модерниот сензибилитет и современиот израз. А таков е случајот во

медиумот на фотографијата со Цветко Иванов, дури и за потесната

професионална јавност во Македонија денес “ - велат Димитриовски и

Плавевски кои за прв пат се сретнале со неколку фотографии од Иванов,

работејќи на една прелиминарна историја на македонската фотографија кон

крајот на 2005 години, а како што велат, неговото име претходно речиси и

да не го чуле. 

Причините за тоа, тие ги лоцираат во местото и улогата на фотографијата во

нашата култура во XX век, во незаинтересираноста и неподготвеноста на

музеите и галериите рамноправно да ја третираат фотографијата како

релевантен уметнички медиум и во фактот дека Цветко Иванов од

средината на 60 -тите години од минатиот век, престанал активно да

фотографира. 

„Актуелна примитивност“

„Среќна околност во оваа несакана состојба е грижата на авторот и неговото

семејство да сочуваат поголем дел од неговите фотографии, доблест којашто

инаку не е особено карактеристична за поголем број фотографи во

Македонија во тој, но и во други периоди во егзистирањето на овој медиум.

Уредно сложени во картонски папки или залепени во фотографски албуми,

неговите дела создавани во текот на полни четири децении заедно со друг

фотографски материјал и дел од фотографската опрема со која Иванов се

служел, како во некоја Ноева арка беа пронајдени во еден стар куфер чија

содржина ја овозможи оваа ретроспективна изложба“ - пишуваат меѓу

другото во каталогот за изложбата нејзините автори, воведувајќи ги

посетителите во навистина чудесниот, неоткриен свет, на не така далечното

минато, во автентичниот фотографски израз кој се памети не само по

изборот на мотивите, туку и по специфичниот сензибилитет вткаен во црно -

белите фотографии. 

Восхитува и фактот Цветко Иванов (1908 -1984) е всушност првиот

современ македонски фотограф, кој го практикувал медиумот на

фотографијата исклучиво и целосно од уметнички интерес и побуди и тоа

уште од 1929 година, за во 1939 година да ја организира и својата прва

самостојна изложба во Скопје, која според сегашните сознанија е првата

самостојна авторска изложба во историјата на македонската фотографија

воопшто.

 

Пипа кажа „Да“
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Германија: Еден милион слободни работни места
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МАРКЕТИНГ

„Стариот оџа 1“

Иванов е роден во Скопје и се смета за еден од најактивните фотографи во

првите две повоени децении на македонската фотографска сцена.

Потекнува од занаетчиско семејство, во родниот град завршил средно

економско училиште, а со фотографија почнал да се занимава од својата

рана младост. Продолжил да се занимава активно со аматерска фотографија

и по Втората светска војна, бил член на фотоклубовите „Скопје“, односно

„Вардар“ а никогаш професионално не се занимавал со фотографскиот

медиум. Во неговата биографија освен трите самостојни изложби во Скопје

во 1939, 1942 и 1954 година, е забележано и стекнатото звање кандидат

мајстор доделено од Фотосојузот на Југославија, како и меѓународното

звање „уметник“(артист) на ФИАП. 

Учествувал и на бројни групни изложби во Македонија и странство, освоил

значајни награди и признанија, меѓу кои и прва награда на Втората

републичка изложба на уметничка фотографија во 1953 година во Скопје.

Статијата е прочитана 1658 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Во светот на големата наука

Гала-концерт на Македонската филхармонија со сопранот Ана Дурловски

Концерт на Симон Киселички во „Магор“

КОМЕНТАРИ

viza, 28.12.2007 11:34:40
pozdrav i mnogu uspeh vo rabotata

Кликнете за оценка:    35  |    32

Maja, 28.12.2007 11:57:59
Prekrasna izlozba! Ja posetiv i im preporacuvav na site da ja posetat.

Кликнете за оценка:    36  |    42
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