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ФОТОГРАФИЈАТА Е ЖИВА МАТЕРИЈА

Фотографот Зоран Андонов жали зашто поради незаинтерсираноста на
институциите згасна „Фотомедија“

Катерина Богоева 

Во Мултимедијалниот арт - центар „Лоја“ во Тетово фотографот од овој град

Зоран Андонов, преку самостојна изложба презентира избор од своето

досегашно фотографско творештво. Стварноста години наназад ја

регистрира како новинар, веќе една година и професионално како

фоторепортер, а фотографијата во која мошне успешно ја вградува и својата

творечка имагинација, во неговиот живот е присутна од 1988 година. 

„Периодот од 20 години во кој активно се занимавам со фотографија,

според мене може да се каже дека е долг, но воедно и краток.

Фотографијата е една жива материја, носи свои предизвици но и промени

со текот на годините и работата. Во изминативе две децении многу теми ми

беа мотиви за фотографија. Портрети, мотиви со мртва природа, пејсажи...

но уште од самите фотографски почетоци мошне интересна ми беше лајф

фотографијата. Сакав да го фотографирам животот околу мене, луѓето,

настаните, убавите но и помалку убавите настани. За мене овој вид

фотографија во себе има многу спонтаност, искреност, необичност, неретко и

извесна доза на хумор. Но таа беше и голем предизвик. Токму и затоа

поголемиот дел од фотографиите на изложбата се од овој вид. Но интересот

за фотографијата кај мене е многу поширок, па со најголемо задоволство

сакам да направам и по некој портрет, да овековечам некој пејсаж или пак

да фотографирам некој, за мене, необичен амбиент од мојата средина“ -

вели Андонов, кој потенцира дека од 2001 година, кога активно почнал да

соработува како фоторепортер во повеќе дневни весници во Македонија, со

големо задоволство ги фотографира изборите и политичарите кои на нив

учествуваат. Размислува тоа да биде и темата за неговата наредна изложба. 
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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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Зоран Андонов е член на фото - кино клубот „Чкрап“ од Тетово. Со колегите

од неговиот град се презентираше и на групна изложба во Скопје. Своето

гледање на клубскиот начин на работа и дружење го врзува за 2000 година,

кога поради недостаток на финансиски средства и поради се поскапите фото

-материјали, престанало да работи Фото - кино студиото при Домот на

културата во Тетово. 

„Замре речиси сета фотографска активност во градот. Ако ги исклучам

фотографите кои имаа комерцијални фото- лаборатории, фотографијата во

Тетово, во еден момент се сведе на нас, тројца-четворица ентузијасти кои, и

покрај неповолното опкружување, сепак продолживме да се занимаваме со

фотографија. Со налетот на дигиталната технологија, која почна да станува

економски се подостапна, во Тетово повторно почна да се зголемува

интересот за фотографијата. После еден краток семинар за фотографија, на

кој присуствуваа неколку млади ентузијасти, се роди идејата за формирање

на фото - клуб во градот кој започна со работа при крајот на 2003 година.

За кратко време Фото кино клубот „Чкрап“ стана еден од водечките фото -

клубови во Македонија. Нашата годишна изложба на фотографии на

членовите од клубот секогаш предизвикува огромен интерес во градот, па и

пошироко.Членовите на клубот во досегашниот период учествувале на

бројни домашни и изложби во странство каде неретко се враќале со

освоени награди. Но, работата во клубот не е само учество на изложби.

Нашите состаноци секогаш се работни, се гледаат фотографии на наши

членови, се разменуваат искуства, се потенцираат добрите работи, но и се

укажува на евентуалните грешки. Иако фотографијата е пред се

индивидуална работа, таа сепак е наменета да се сподели со некого, а фото -

клубот е навистина идеално место за таква работа“. 

Фотографиите на Андонов нудат различни погледи на еден, за Македонија

значаен транзициски период, но и документираат сегменти од човековото

живеење и од природата кои немаат временска одредница. 

За него фтографијата е заробување на дел од времето. 

„Таа е борба со времето, со секундите, деловите од секундите. Да се се

притисне копчето на фотоапаратот во вистинскиот момент, ни миг прерано,

ни миг предоцна, на фотографски начин да се раскаже приказната, да биде

добро вкомпонирана во кадарот, да предизвика одредени емоции кај оној

што ќе ја види, едноставно би рекол - да се добие вистинска фотографија.

Во тој стотти или двестотти, или уште пократок дел од секундата пренесен на

фотографскиот филм, или сега на чипот на дигиталниот фотоапарат, јас

треба да бидам и уметник и новинар, но и обичен набљудувач. Да се

прикаже настанот на еден ваков фотографски начин, тоа беше и сеуште е

голем предизвик за мене како фотограф, а посебно како фоторепортер ’“-

вели фотографот, кој жали што настаните што ги фотографира како

фоторепортер од Тетово, најчесто зборуваат за, како што вели самиот

неубави работи: за убиства, кражби, тешки сообраќајки и ред други настани

од овој вид. 

„Во медиумите кај нас, фотографијата за некој убав настан тешко може да се

избори за простор. Сепак работата си е работа, но и во тие моменти

фотографот не треба да престане да ја набљудува средината околу него и да

бара убав мотив за фотографија. Можеби ќе звучи необично, но во тие

кратки моменти на опуштање, додека следев некој настан, додека чекав

некаква прес - конференција или пак изјава, со големо внимание ја

набљудував и средината околу мене. Во такви едни мигови се создадоа

неколку мои мошне интересни фотографии. Добрата фотографија се наоѓа

насекаде околу нас, треба само да се знае да се види и, секако, да се

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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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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забележи со фотографскиот апарат“ - вели тој. 

Според неговите согледувања, денешната фотографска/фоторепортерска

сцена во Македонија последниве години, што се однесува до квантитетот,

бележи експанзија. „Отворени се бројни фотографски форуми на интернет

на кои можат да се видат илјадници фотографии и каде секој кој што

направил било каква фотографија, може да ја постави за да ја види и

поширокиот аудиториум. Но, во тоа море од фотографии, неретко може да

се забележи дека недостасува основното познавање на фотографијата, на

кадрирањето, композицијата, мотивот, пропорцијата, боите. За среќа, во

изминативе неколку години, тој квантитет на површината исфрли и повеќе

навистина квалитететни фотографи, чии фотографии со задоволство ги

гледам и им се восхитувам. 

Во следењето на македонската фотографска сцена многу помага интернетот,

можеш да видиш, но и да те видат. Ако на отварањето на мојата изложба беа

присутни околу сто посетители, со нејзиното поставување на интернет, на

сајтот на фото - кино клубот „Чкрап“ (www..chkrap.com) неа можат да ја

видат не само во Македонија, туку и во целиот свет. Токму поради овие

предности фотографијата кај нас е во подем и доброе што е така. Само кога

и институциите на културата би биле позаинтересирани за фотографијата,

состојбите би биле уште подобри. Тие како да забораваат дека и

фотографијата е во функција на афирмацијата на Македонија во светски

рамки. Жално е што една меѓународна изложба на фотографија, од висок

светски ранг, каква што беше „Фотомедиа“ поради незаинтересираност на

институциите од областа на културата, згасна. А токму таа изложба ја

воздигна македонската фотографија на едно светско ниво и долги години

важеше за престижна изложба за многу светски фотографски имиња“ - вели

фотографот Зоран Андонов.

Статијата е прочитана 1625 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Ирена Паскали изложуваше во Келн

Балканскиот филмски фонд дава грант од 10.000 евра

Симон Трпчески продолжува да концертира низ Македонија

Весна Гиновска - Илкова пееше пред полупразна сала

Прилепски театар со „Светилникот“ гостува во МНТ

Благој Нацоски вечерва настапува во Јапонија

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