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СИ РАЗМЕНИВ ПОГЛЕДИ СО УМЕТНИЦИТЕ

Во Музејот на град Скопје, вечерва во 20 часот ќе биде затворена изложбата

на фотографот Станимир Неделковски

Катерина Богоева

Во Музејот на град Скопје вечерва во 20 часот ќе биде затворена изложбата

„Разменување погледи“ на Станимир Неделковски, а воедно ќе биде

промовиран и планираниот каталог. На отворањето на 25 мај, присуствуваа

малкумина посетители но, и уметниците што се најдоа во фокусот на

објектив на овој фотограф, со кои тој мошне успешно си разменил погледи

додека ги фотографирал. Неделковски изложи свои фотографии на нивни

портрети, но и нивни дела, во чиј центар е тој, односно неговата идеја за

размена на погледи. На изложбата фотографот ја изложи размената на

погледите со уметниците: Атанас Ботев, Славица Јанешлиева, Миро Масин,

Јован Шумковски, Вана Урошевиќ, Сергеј Андреевски, Тања Таневска, Маја

Џартовска, Лазо Плавевски и историчарот на уметноста Бојан Иванов. 

„Дојдете (излезете) на изложбата за да го дадете својот глас за уметноста!“

повика Неделковски, кој и професионално работи во Музејот и посочи дека

се одлучил посебно да го одбележи затворањето, а не отворањето на

изложбата, затоа што, како што рече,„изложбите во Македонија, во Скопје

како најголем центар, се гледаат еднаш, само на отворањето. Многу ретко

публиката доаѓа во текот на изложбата“.

Почетокот на работата на оваа изложба тој ја лоцира во 2006 година, а вели

дека на делата претежно работел и во 2008, но и минатата и оваа година. 

„Разменувањето погледи беше моја идеја. Како јас ги гледам уметниците, а

воедно и како тие ме гледаат мене додека фотографирам. Некои од нив

одговорија во моментот додека ги фотографирав, некои правеа дела

подоцна, но, како и да е, ја има размената на погледи“. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ
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НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ
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Неговите фотографии и делата на уметниците се поставени едни спроти

други за да се доживее размената на погледи. „Ако ги поставевме класично,

како на обична изложба, ќе немаше да го добиеме бараниот ефект. Ќе беа

доживеани само како дела на ѕид“, рече овој фотограф, задоволен од

досегашните реакции на посетителите. 

Уметницата Славица Јанешлиева ја фотографирал прва, а портретот на Маја

Џартовска бил претходно направен во 2002 година. Контактирал во

изминатите години со сите уметници што ги одбрал самиот и никој не го

одбил. 

„Со сите претходно и сум работел. Сакав да направам претставување на сите

аспекти од уметноста и на изложбата има и цртеж, и масло на платно, и

графика и карикатура. Историчарот на уметноста кој пишува за ликовната

сцена, Бојан Иванов, и се занимава со фотографија, направи и ретроплакат:

„Додека ги фотографирав, ми беше важно да им го извлечам карактерот и

мислам дека успеав. Да ги доловам, не како што сакаат тие да изгледаат,туку

како што навистина и се“. 

Изложени се масла на платно, портрети на Неделковски од Маја Џартовска и

Атанас Ботев, платно во комбинирана техника од Тања Таневска. Делото, пак,

на Славица Јанешлиева е мал објект со негова фотографија, во која е

вметнато и едно мало перниче. „Сакав да го прикажам секој уметник со она

што го работи, со она што е негов стил. Но, не им наложував како тие да го

направат мојот портрет.

Нивните дела покажуваат како тие мене гледаат. Тие сите се дел од

ликовната сцена и во еден период беа доста активни. Ги ценам како автори

со тоа што го покажале досега. Мирослав Масин, на пример, додека го

фотографирав, направи еден доста успешен портрет. Јован Шумковски

изложи една плоча од својот серијал на плочи, со фотографија сочинета од

полиестер, кварцен песок и фотографија“. 

Станимир Неделковски на актуелната изложба „Невидлив пејзаж“ во Музејот

на современата уметност се претстави со дел од свои фотографии од

изложбата „Скопје денес како некогаш“ што ја реализираше во 2004 година. 

„Тоа што е на изложените фотографии во МСУ го претставуваше Скопје во

2000-тите години. На нив има една реконструкција на плоштадот, а во

Скопје сега има втора негова реконструкција. За таа изложба во 2004 година

тогаш работев на посебен начин, фотографирав на хартија на начин на кој

фотографирале старите фотографи. На нив се доби впечаток на старо, но

современо Скопје. А тие дела навистина многу добро се вклопија во

поставката ’Невидлив пејзаж‘“, рече фотографот. 

Во Музејот на град Скопје, Станимир Неделковски, работи од 1989 година, а

на оваа најнова своја изложба што ќе биде затворена вечерва, презентира

фотографи што се работени во аналогна технологија. Мисли дека тоа ќе

биде и негова последна изложба работена на тој начин, бидејќи од 2000

година работи и дигитална фотографија. Досега се претставил со три

дигитални фотографии само на групна изложба. 

„Сакав да го прикажам овој начин на работа уште малку, додека има

материјал за изработка на црно-бели фотографии и додека можам да ги

работам. Бидејќи материјалот што се произведува во некои количини тешко

се наоѓа во Македонија и релативно е и скап“, посочи тој. 

Неговата работа во Музејот е документаторска, но работи и на фотографско

презентирање на делата што ги истражуваат, чуваат и ги презентираат

неговите колеги, историчари, етнолози, археолози. 

„Работам се' што е во областа на фотографијата во музејот, па мислам дека

во иднина ќе произлезе и некоја таква фотографска изложба, поврзан со

музејот“. Тој вели и дека научил доста од стручните термини од различни

области, особено од археологијата, но и што се и зошто треба да се истакне

кај предметите што ги фотографира. 

Станимир Неделковски, кој со фотографија се занимава од основно

училиште, смета дека во Седното уметничко училиште „Лазар Личеновски“

 

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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во Скопје, каде што и тој завршил средно образование, треба да се воведе

посебен отсек за фотографија. „Потребно е да се едуцираат фотографите

уште од средно образование за да можат потоа и да продолжат на факултет“,

потенцира Неделковски.

Статијата е прочитана 1864 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Романот „Сестрата на Зигмунд Фројд” од Гоце Смилевски ќе биде објавен во 20 земји

Германското дуо Карлсруе ќе концертира во Скопје и во Битола

Анте Поповски е чувар на времето и на вечноста

Атрактивна музика од Мали на „Оф-фест“

Нови Книги

КОМЕНТАРИ

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