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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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ИНТЕРВЈУ: ИНЦИДЕНТНО ОТКУПУВАМЕ ФОТОГРАФИИ

Зоран Петровски, куратор на „Фотографијата во фокусот“, вели дека најголем
дел од фотоколекцијата на МСУ се донации

Катерина Богоева 

На публиката во Музејот на современата уметност и' ја понудивте изложбата

„Фотографијата во фокус“ каде што за прв пат е презентирана фотографијата

од музејската колекција во најширок распон на дела. Почетокот е врзан за

две поголеми аквизиции, на фотографите Живко Јаневски и Иво Велјанов.

Како дојдовте до нив и која им е уметничката вредност?

Дела од Јаневски и Велјанов се обидувавме да добиеме речиси една

деценија. Тоа конечно ни успеа кога најпрвин во 2010 година откупивме

десет фотографии од Живко Јаневски од периодот на 60-тите години на

минатиот век (кој е неговиот авторски најплоден период) и истовремено од

страна на неговото семејство добивме донација од уште дваесетина други

дела. Оваа година, пак, исто така направивме откуп на една група дела од Иво

Велјанов, а уметникот притоа ни отстапи како донација над сто други свои

фотографии што го комплетираат во целост неговиот циклус „Патот во рајот“,

настанат главно од 70-тите до средината на 80-тите години на минатиот век.

Овие две збирки на фотографии имаат голема вредност, бидејќи покриваат

еден жив и значаен историски период за фотографијата во Македонија во кој

средишно место има појавата на т.н. авторска фотографија, а Јаневски и

Велјанов секој на свој начин се меѓу нејзините главни протагонисти. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

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

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik
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ИВАНОВ НА СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ВО
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Исцрпноста на нивните две збирки ги сметате за модел на формирање и

осмислување на сериозна колекција на македонската фотографија. Какви се

можностите, но и потребите за нејзино оформување во услови на недоволен

третман на уметничката фотографија во земјава? 

Точно, збирките или сериите на фотографии како што ги имаме во овој случај,

а покрај нив тука е уште и збирката од Милчо Манчевски со 30 фотографии

кои тој ги подари оваа година. Како и уште неколку други примери за кои

сметаме дека се вистинскиот пристап во формирањето на една сериозна

музејска колекција, делумно, бидејќи тоа го налага и природата на самиот

медиум, а уште повеќе бидејќи тоа овозможува да се разбере подобро еден

авторски опус или одреден историски или индивидуален период. 

Се надевам дека ќе успееме во овие настојувања и дека фотографијата ќе

влезе на поголема врата во колекцијата и во изложбените програми. Меѓу

другото, целта на оваа изложба беше да ги покаже нашите намери и да

поттикне на поголема поддршка кај нашите финансиери и кај самите

уметници. Има навистина многу нешто што е пропуштено и што треба да се

сработи на овој план. Неколку проекти планирани за наредните години се

особено амбициозни и доколку се реализираат, ќе придонесат за уште

подобро втемелување на колекцијата и на обработката на историските и

современите текови во фотографијата во Македонија. 

Од кој период датираат фотографиите

и што се' може да се прочита од нив?

Првите фотографски дела кои

влегуваат во колекцијата се две

фотографии од Благоја Дрнков и едно

дело од Марин Димески од средината

и крајот на 70-тите години на минатиот

век. Потоа, еден поголем дел од

колекцијата е формиран со донации

од европски и американски уметници

добиени во 80-тите години и во текот

на измината деценија кога донациите

во поголемиот дел доаѓаат од

македонски уметници. Она што во

целина од оваа колекција како што

велите, може да се прочита, е развојот и ширењето на фотографијата во сите

домени на уметничкото изразување се' до неговата денешна позиција на

доминантен медиум кој ги потисна или апсорбира традиционалните

уметнички техники. 

Има ли можности за следна, тематска изложба? 

Се разбира дека во принцип секогаш има и дека некои конкретни замисли

веќе постојат. Некои од тие замисли се однесуваат на проширување на

колекцијата се' до најдлабоката историја, односно на почетоците на

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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фотографијата во Македонија сврзани со браќата Манаки, а некои други на

модерната историја и на фоторепортерската и документарна фотографија. Но

што од тоа, колку и како ќе се реализира не можам да кажам со сигурност,

освен дека треба да се поработи на нив и дека се надевам на поддршка во

остварувањето на тие замисли. 

Освен презентираните, со колкав број

на фотографии располага музејската

колекција и во каква состојба се? 

Бројот на дела во стриктна или

класична смисла на црно-бели или

колор фотографски отпечатоци е околу

350, и тие се засега во добра состојба.

Но, бидејќи фотографијата е

чувствителна во однос на трајноста и

заштитата, таа веќе сега бара (а во

иднина тоа ќе биде уште попотребно)

далеку поголем и подобар музејски

третман од постојниот. Тоа е една од

задачите која со оваа изложба исто

така сакавме да ја извадиме на

виделина. 

Колкав процент од колекцијата отпаѓа на откупени дела и дали идната година

ќе има можности за нови откупи? 

Процентот на откупени фотографски дела во однос на целата колекција е

сосема незначителен. Најголемиот дел се донации. Барања за откупи имаме,

но според моето искуство, тоа прашање е едно од вечно болните точки на

нашата музеологија и се решава најчесто со инцидентни случаи на откуп, во

кој нема многу простор за осмислено планирање и конципирање на одредена

политика. 

Да се надеваме дека музејската дејност ќе најде начин да ја отвори оваа тема

и да ја подобри таа состојба.

Статијата е прочитана 2756 пати. 
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Новогодишен книжевен огномет во „Или-Или“

Изразено автентични танцови ракописи

Промовирани „Метох“ и „Годините го чинат своето“

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