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Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

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

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

UNI 1,359.00 2.95 % USJE 23,000.00 0.80 %

10.06.2012, 14:38

ФОТОГРАФИИТЕ ГИ ПОКАЖАА ЧОВЕКОВИТЕ БОЛКИ

„Фотографијата-лауреат на ’Ворлд прес фото за 2011‘ останува засекогаш во
нашата меморија“, вели Роберт Јанкулоски, директор на Македонскиот центар
за фотографија

Катерина Богоева

Патувачката изложба на светската новинска фотографија „World Press Photo

Exhibition 2012“ отворена во „ Мала станица“ претставува пресек, како што е

најавено, на најдобрите фотографии што се снимени минатата година во

светот. Последен пат таа во Скопје гостуваше во 2003 година, зошто толкава

пауза?

Изложбата „World Press Photo“ претставува многу голем и скап проект.

Македонскиот центар за фотографија (МЦФ) првичните разговори за

организирање на овој настан ги направи уште кон крајот на минатата година,

со посредство на холандската амбасада во Македонија. Исто така, оваа

изложба претставува спој на новинарството и уметноста и според тоа е

специфична и е потребно институцијата што ја организира да има сериозен

третман на фотографскиот медиум.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести

 

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ФЕНЕРБАХЧЕ И ОЛИМПИЈАКОС ЌЕ СЕ БОРАТ ЗА
ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

МУЗИЧКИОТ ТАЛЕНТ ДАМЈАН ДИМЕВСКИ
ОСВОИ ГРАН ПРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ТУРЦИЈА

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ СО ДОБИВКА ОД 22,3
МИЛИОНИ ЕВРА ГО ПРОДОЛЖУВА ТРЕНДОТ НА
ДОБРО РАБОТЕЊЕ

ОД НЕДЕЛА НОВ ВЛАЖЕН БРАН

ПРОМОЦИЈА НА НОВИОТ ОБЈЕКТ НА
МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА В НЕДЕЛА
СО ЕКСКЛУЗИВЕН КОНЦЕРТ
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Изложбата претходно ја видоа и граѓаните на неколку града во регионот, но

што се требаше да се направи за овој пат да ја видат и скопјани? 

Покрај тоа што требаше да се обезбедат средства за да ја добиеме оваа

поставка, кои за наши услови се особено големи, беше потребно да се

формира и многубројна екипа за нејзина реализација. Средствата ги

обезбеди холандската амбасада, а МЦФ во соработка со Националната

галерија на Македонија останатото. Би напоменал дека се работи за изложба

која реално тежи над 1.400 килограми, со голема вредност и специфичен

материјал што лесно се оштетува. Изминатите два месеца секојдневни беа

преписките меѓу нас и Фондацијата „World Press Photo“ од Амстердам, затоа

што сите детали во врска со поставката и изработка на рекламниот материјал

се строго дефинирани и важат во целиот свет. 

За време на поставувањето беа присутни и двајца супервизори од Амстердам

и со задоволство можам да кажам дека ги добивме највисоките оцени за

реализација на изложбата. За ова, секако, многу придонесе и многубројната

публика на отворањето на изложбата и сите личности и институции што се

вклучија во организацијата. 

За жал, и во ова издание доминираат фотографиите на кои е овековечена

грдата страна на човековото постоење. Очекувавте ли нивниот процент во

однос на другите во кои е доловена дел од посветлата страна на сегашното

живеење на планетата Земја да биде толку поголем? 

Следејќи ги настаните во минатата година низ светот каде што имаше големи

природни катастрофи, но и настани предизвикани од човекот, со голем број

жртви, очекувано е бројот на фотографии што ги покажуваат овие настани да

биде голем. Фотографиите се оценуваат во девет категории и тоа за

поединечна фотографија и колекција на фотографии. Фотографиите од

секојдневниот живот од спортот и природата претставуваат вистински оази на

изложбата пред кои гледачите ја смируваат вознемиреноста од оние

фотографии што ги покажуваат настаните кои сакаме побрзо да ги

заборавиме.

Меѓу изложените над 160 фотографии нема ниту една фотографија од автор

од Македонија. Значи ли тоа дека оваа изложба која промовира високи

професионални стандарди е непривлечна или, пак, недостижна за домашните

фотографи?

На конкурсот на „World Press Photo“ за 2011 година беа пријавени повеќе од

5.000 фотографи од 124 земји од цел свет. Од Македонија беа пријавени само

двајца фотографи, кои за жал не се најдоа меѓу наградените. Конкуренцијата

е огромна и секако не станува збор дека оваа изложба е недостижна за

нашите фотографи. Новинската фотографија во Македонија е на високо

професионално ниво за што зборува и соработката на нашите фотографи со

повеќе светски новински агенции. Мислам дека печатените медиуми треба да

одвојат повеќе простор за фотографија и дека преголемиот ангажман на

фотографите е причина што не се во можност да издвојат време и да

подготват фотографии за конкурсот.

Победничката фотографија на шпанскиот фоторепортер Самуел Аранда на

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“
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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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прв поглед го привлекува вниманието. Дали човековата болка е во фокусот и

на останатите наградени фотографии во различни категории? 

Годинашната фотографија-лауреат претставува една моќна визуелна

претстава што останува засекогаш во нашата меморија. Сличноста на оваа

фотографија со Микеланџеловата Пиета е голема и на прв поглед личи дека

се работи за режирана студиска фотографија, но кога внимателно ќе се

погледне, станува збор за фотографија која ја прикажува светската болка

уловена во дел од секундата. И на голем дел од другите наградени

фотографии е присутна болката на луѓето, но најчесто создадена од други

луѓе. 

Според Вас, што е најважното обележје на „World Press Foto Exhibition“ и

зошто треба публиката да ги види новинските фотографии на кои не им

посветува секогаш доволно внимание? 

Самиот факт дека станува збор за најголем светски настан од областа на

новинската фотографија и тоа што на едно место се прикажани сите важни

настани од минатата година е доволна причина за посета на изложбата. Исто

така, ова е ретка можност да се видат новински фотографии отпечатени на

голем формат со висок квалитет на печат и да бидат прикажани како

вистински уметнички дела, а не само како фотоинформации како што

понекогаш се објавени во медиумите.

Статијата е прочитана 2558 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Битлманија“ во Градски парк

Горан Стефановски и Александар Поповски со „Одисеј“ на Бриони

Македонска култура во Анкара

Коњот во филмот „До балчак“ не бил намерно убиен

Рациновото признание во рацете на Христо Петрески

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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mailto:contact@utrinski.com.mk
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=949BD734C9636745BB341FAE825F5AC3
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=B9576453AFE00143AA23E4A1C47A122C
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=185C4BABCAB06F46BB02B79C1D513D43
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=3DA6F21213D45A4988F3633F950CC479
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=266FC95FF9D919498920B33F052CC266
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7222B6C58554FA40B49B66325F96C6D1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=16DC4B75901DCE45BB4B14F8C680CB0C
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9AA49812DCBA194C902F57D50AF2CC97
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4A0ECC5CD641364AA1DC65C0FDCCB29A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=BCA9E20E83EE3045AE54F261867CC952
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=CE647E1C7FFE294F96D74628E5BFEB75
http://www.dnevnik.com.mk/
http://www.vest.mk/
http://www.teamoderna.com.mk/
http://www.oglasnik24.mk/
http://www.nextsense.com/
javascript:void();
javascript:void()
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=0053BAC6FA87874BA501A0416609175D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=B19D504F3B09EE4CB11DE06E7936FB61
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=BC8B651801DDE942AC2FC29025709482
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=3E2863A5F6AF99449DBB9EB164CDAF1D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9937290131D1B44AA5F2B26F2475A983
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D6BECC138402F094ABE49A86C41E1625B&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik

