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БРАЌАТА МАНАКИ НА ИЗЛОЖБА ВО ФРАНЦИЈА

Во градот Каен, Долна Нормандија, во март ќе бидат отворени и изложбите
„Јуруци“ и „Заеднички светилишта“

Катерина Богоева 

Во Музејот на Нормандија во градот Каен, во Долна Нормандија, Франција

во март ќе биде отворена изложба на 60 фотографии на браќата, Милтон и

Јанаки Манаки, кои се дел од колекцијата на стара македонска фотографија

на Македонскиот центар за фотографија. Во ист период во зградата на

тамошното градско Собрание ќе бидат презентирани и изложбите „Јуруци“ и

„Заеднички светилишта“ кои пак се дел од истоимените проекти што заедно

со етнологот Елизабета Конеска од Музејот на Македонија, ги реализираше

фотографот и директор на Центарот, Роберт Јанкулоски. Тој вчера најави и

уште една изложба на стари фотографии што во април ќе се одржува во

Скопје, ретроспектива на творештвото на фотографот Евстатие Јолески, кој

бил роден но и починал во Лазарополе во 1938 година. Колекцијата на

стари фотографии на Центарот постои од 2000 година од кога континуирано

и се надополнува со ретки откупи и со подароци. 

„Фотографиите на браќата Манаки што ќе бидат изложени во Музејот на

Нормандија се дел од 86 те фотографии што ги правевме во 2001 година од

вкупно истражените 7.800 стаклени плочи, во одделението на Државниот

архив во Битола. Шеесетте досега не се изложувани, а дел од нив се

објавени во некои книги за Манаки. Французите побараа од нас да го видат

творештвото на првите сниматели на Балканот, а јас го направив изборот на

фотографии кои се со различна тематика, почнувајќи од 1898 година кога

Манаки започнуваат да фотографираат и го отвориле првото фотографско

студио во Јанина, денешна Грција. Ќе бидат презентирани фотографии

создадени од крајот на 19 век и во првата декада на 20 век (од каде

потекнува најголемиот број), а ќе има фотографии и од 20 -30 тите години.

Околу 60 - 70 проценти од нивните фотографии се портретни, работени во
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студио, но јас сакав во оваа прилика, да биде во поголем број презентирана

документарната фотографија. Тие фотографирале различни настани, меѓу

кои и велосипедска трка во 1907 година на релација Битола - Прилеп,

овчари со овци, месари, но правеле и рекламни фотографии, фотографии за

потребите на болниците, на судовите. На нив може да се видат хирурзи што

оперираат,бугарски војници кои се преврзуваат во амбуланта кола, такси

возила во Битола. Фотографиран е и градскиот часовник во Јанина, а Јанаки

Манаки има и неколку фотографии од Пловдив каде бил за време на

интернација од 1916 до 1919 година. Постои една интересна фотографија

од 1924 година на која се гледа како професор и офицер играат шах со

живи фигури, има фотографии со свадби, со портрети на обични луѓе. Нам

не ни е важно дали има познати историски личности на нив, туку ни е важен

квалитетот, сакаме да покажеме дека Манаки ја разбирале фотографијата во

вистинска смисла на зборот. Триесеттина нивни фотографии веќе изложивме

во 2001 година во Битола и Скопје и Прилеп“.

Јанкуловски во оваа прилика посочува на недостигот од репрезентативна

монографија за Милтон и Јанаки Манаки, сметајќи дека постоечката,

изработена пред 20 години е со лош квалитет. 

„Нашиот центар има идеја, во соработа со Државниот архив на Македонија

да направи една посериозна монографија за нивното фотографско

творештво, со акцент на фотографскиот квалитет на репродукциите. За тоа

ни е потребно големо истражување затоа што досега, многу паушално се

пишувало за Манаки. Кога го пишував текстот за Франција наидов на доста

контрадикторности во податоците за нивното творештво, а тоа го согледал и

филмологот Игор Старделов од Кинотека на Македонија. Одредени работи

не се такви како што се прикажуваат. Ние зборуваме за нивната работа во

Романија, Белград, Турција, но никој не отишол на лице место да провери

што е тоа за кое пишуваме. Потребно е да се отпечати еден

репрезентативен примерок кој ќе може со гордост да се презентира“. 

Во април во Скопје Македонскиот центар за фотографија во соработка со

Кинотеката на Македонија ќе отвори ретроспективна изложба на

фотографии на фотографот Евстатие Јолески, во чија што организација е

вклучено и неговото семејство. До дел од творештвото (480 стаклени плочи),

Роберт Јанкуловски дошол во периодот од 1998 -1999 година, работејќи на

проект за стара фотографија во Кинотека. „Потоа членови на семејствотото

Јолески ми донесоа многу други плочи и фотографии како и една стара

фотографска камера со која тој и работел, со што ја збогативме нашата

колекција“, рече Јанкулоски. 

Центарот во изминатиов период работи и на меѓународен проект за стара

фотографија, посветен на конзервација и рестварација на фотографии, под

водство на Гети институтот од Лос Анџелес. „Лидија Пајевиќ која работи кај

нас, веќе две години посетува летна школа за реставрација во Словачка

каде што стапивме во контакт со повеќе институции од централна јужна и

источна Европа. Во следниот период планираме заеднички проект со

нивните институции за размена на изложби, на искуства, за гостувања. Ќе

презентираме стари фотографии од други држави кај нас, а нашата

фотографија би ја презентирале во нивните институции низ Европа“.

Статијата е прочитана 2353 пати. 
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