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И САРАЕВСКАТА ПУБЛИКА ЈА РАЗБИРА НАШАТА „БОРБА“

Драги Неделчевски

фотограф

Катерина Богоева 

Вашата самостојна изложба на фотографии „Живот во кутија“ неодамна беше

презентирана во Сараево, по презентациите во Скопје и во Белград. Какви

беа реакциите на тамошната публика и на организаторите на визуелното

парче од светот на Вашиот син, што им го понудивте во оваа пригода? 

На предлог од Роберт Јанкулоски, директор на Македонскиот центар за

фотографија, изложбата „Живот во кутија“, http://www.lifeinabox.info,, стана

дел од проектот „Поинаков поглед - проект за документарна фотографија“

реализиран од Центарот, а поддржан од Швајцарската културна програма

Западен Балкан - Македонија. Универзалноста на темата - животот на едно

семејство со дете заболено од церебрална парализа, предизвика исти или

слични чувства во различни средини. Така беше во Скопје (2009) и во Белград

(2011). Еве, сега и од сараевската публика добив поддршка, изрази на восхит

за одважноста на моето семејство да го прикаже секојдневниот живот со

вакво дете, разбирање за нашата „борба“ да ги совладаме чувствата, а сепак

да продолжиме натаму и да го живееме животот. Ова за нас е многу важно и

ни дава сила.

Живеете во Тетово каде што и членувате во фотогрупата „Чкрап!“. Оние што Ве

имаат за пријател и на Фејсбук знаат дека сте активен на низа полиња во чиј

фокус е фотографијата, а на оваа социјална мрежа основавте и група за
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размена на креативни идеи. Како се вика групата и како функционира?

Во почетокот на 2011 година, Петар Павлов, дизајнер и креативец, Самир

Љума, снимател и фотограф, и јас, ја основавме Creative Exchange,

иницијатива за ширење и подобрување на креативните полиња во

Македонија. Групата, на која набрзо и се приклучија многу креативци, некое

време дејствуваше само на Фејсбук, но набрзо се роди идејата да се

„симнеме“ во реалноста и виртуелното дружење да го претвориме во реално.

До сега со http://www.creativexchng.com/, организиравме неколку средби на

различни теми (креативност, илустрација, лого-дизајн, архитектура,

фотографија...) на кои предавачи од Македонија и од странство (преку

видеостриминг) одржаа неколку интересни предавања. Имавме и продажна

изложба на фотографии, а приходот го дадовме во добротворни цели. Сега

планираме нова средба со нови инспиративни предавања. 

Учествувавте на изложбата „Фотомедија“ 2012 година во Скопје, но и на

изложбите на„Чкрап“. Во кои се' градови се презентиравте со тетовските

колеги и со какви фотографии?

Редовно учествувам на „Фотомедија“, а минатата година бев награден со

диплома за фотографија. Во „Чкрап!“ членуваат фотографи од Тетово, но и од

други градови кои редовно учествуваат на фотоконкурсите во Македонија и

странство. Со традиционалната изложба на фотографии на крајот на секоја

година, во декември, ние од фотогрупата и' се претставуваме на тетовската

публика со наградуваните и најдобрите фотографии од тековната година.

Годинава изложбата ја виде публиката во Кавадарци и во Кочани. 

Продолжувате ли со ширење на творечките граници со оглед дека снимивте и

режиравте три видеа за тетовски музичари и пејачи и во која насока се

движат проектите на кои сега работите? 

Во Тетово постои интересна музичка сцена на која дејуваат млади и

талентирани музичари. И сам не знам како, но, ете, се случи да реализирам

три видеа во кус период од неколку месеци, а сето тоа во некакви си

„герилски“ услови. Со скоро никаков буџет, но со голема желба, Еми, Коса и

дуото „Омнија“, ги добија своите први видеозаписи на кои сум многу горд. Во

меѓувреме секоја недела објавувам фотографии и куси текстови на

http://www.dobrivesti.mk/. Следен мој проект најверојатно ќе биде самостојна

изложба на фотографии со тема различна од темата на изложбата со која го

почнавме овој разговор...

Статијата е прочитана 864 пати. 
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