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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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АВТОРИТЕ СЕ НАЈОДГОВОРНИ ЗА ПОДИГАЊЕ НА ЕСТЕТСКИТЕ
КРИТЕРИУМИ

Фотографот Кире Галевски верува дека вратите сами се отвораат пред
квалитетни и искрени дела

Катерина Богоева 

Фотографот Кире Галевски минатата недела се претстави пред скопската

публика и преку самостојна изложба на фотографии под наслов „Скриените

симболи на Скопје“. Неговите фотографии на многумина за прв пат им

открија делови од градот што претходно не ги виделе, а пак на оние кои се

убедени дека ги познаваат старите објекти, им го сврте погледот на

одредени впечатливи детали: порти, балкони, стреи, монументални зданија...

на поетичноста која во нив опстојува, наспроти суровите ветриштата на

историјата. 

Проектот на Галевски на стартот претставувал продолжување на

неколкугодишната серија календари што ги издава Тутунскиот комбинат –

Скопје: фотографии на објекти од Скопје, доаѓањето на првите фотоапарати

во градот, периодот пред земјотресот, како и серија графики на истата тема.

“Идејата на агенцијата Пристоп МК, беше да се задржи и повторно да се

обработи истата тема, со малку поинаков пристап. Се што остана беше да се

направи избор на објекти од различни периоди низ кои живеел градот и

притоа да може низ нив да се прикаже една единствена атмосфера која ќе

ги соединува“- вели фотографот, зад чија што изложба во оваа прилика стои

Тутунскиот комбинат. 
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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
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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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Запрашан за стекнатите искуства во соработката со бизнис секторот во

работата на вакви или слични проекти, споредени со соработката со

државните институции, посочува дека го радува фактот што во ова време

кога се достапни сите трендови во светската фотографија и сите можности

што пред неа се отвораат, неизбежно раснат естетските критериуми и во

бизнис круговите. 

„Меѓутоа, ние, авторите сме најодговорни за подигнувањето на естетските

критериуми во било која сфера од животот. Верувам дека пред квалитетни и

искрени дела создадени со многу љубов, вратите сами се отвораат и нема

сила која тоа може да го спречи. Условите за работа ги создаваме самите.

Кога вложуваме многу љубов и страст во некоја работа, работите, некако

самите се редат и доаѓаат на свое место.

Фотографијата е уметност која нема многу следбеници во Македонија, во

поглед на развојот и едукацијата. Постарите колеги сторија многу и го

создадоа полето на фотографијата и сега на нас помладите е да го

исчистиме од бршленот и да го посееме со искрени дела. Секојдневно да се

трудиме да ги пренесеме чувствата извлечени од моментите и да ги

прикажеме. 

А најголемо задоволство кое го добиваме за возврат, е реакцијата на

публиката“ - изјави Кире Галевски, кој во изминативе десеттина години

работеше за голем број печатени медиуми во земјава, на почеток и во

Прага, а дел од своите креативни потенцијали ги развива и преку работата

на рекламната фотографија. 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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Вели дека речиси половина од својот живот ужива во својата работа.

“Имав среќа и тука и во странство да соработувам со одлични уредници и

мајстори на фотографија. Работата во печатените медиуми те тера, забрзано

да учиш и созреваш. За кратко време да доаѓаш до решенија и токму затоа

има големо влијание врз мојата работа“. 

Тешко го дефинира влијанието што на неговото досегашно творештво го

оставила работата како фотограф и во печатените медиуми во Прага. 

“Ќе ме разбере секој кој барем еднаш го посетил овој град. Никого и во

никој поглед не може да остави рамнодушен и да го испрати без да му

предаде дел од себе. Сето тоа ми создаде и некаква обврска да го

пренесувам тоа искуство на моите млади соработници и асистенти на

фотографија“. 

Перидов во кој пак живееме, период на транзициско преоткривање на

вредностите Македонија, а со тоа и на фотографско преоткривање, го смета

за исклучително интересен и плоден, богат со теми за работа. 

“Таква е целата историја на ова тло. Богата со поединци, личности кои се

упорни и се докажуваат во своите полиња на делување. Токму тие и

најмногу ме инспирираат и се трудам да ги доловам нивните моменти на

блесок “ - вели Галевски, кој во оваа прилика не сакаше да говори за идните

планови за работа, потенцирајќи дека единствено се надева дека нема да го

напуштат љубовта и вербата.

Статијата е прочитана 1260 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Изложба на плакати и скици за сценографии на Крсте Џидров

Македонскиот културен центар во Њујорк предизвик за уметниците

Постои ли вечна и пожртвувана љубов

Концерти на „Танец“ во Австралија

„Радијатор“ - провокативна танцова пиеса

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