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Трамп: Пред нас е ретка
можност за мир меѓу
Израел и Палестинците

„Талир“, „Траекторија“ и
„Тревник“ нови предмети
на СЈО

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

18,510.00 0.00 % BESK 10,815.00 0.35 % GRNT 749.38 3.30 % KMB 2,710.51 0.10 % OHB 4,743.27 1.33 % OKTA 2,600.00 0.04 % RZUS 112.00 1.35 % STB 953.20 0.57 %
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ИНТЕРВЈУ СТАНКО НЕДЕЛКОВСКИ - ЈАС САМО ЈА ПРЕНЕСУВАМ
ДЕНЕШНИЦАТА

Фотографот во Музејот на град Скопје презентираше 43 фотографии во
дигитален печат, сакајќи да покаже како денешните нешта би биле видени во
минатото

Катерина Богоева

Твојата последна фотографска изложба насловена „ Како за прв пат“ –

фотографијата во манипулација, во Музејот на град Скопје понуди

несекојдневен поглед на простори околу Скопје, но и по долината на Вардар.

Презентираш навидум вообичаени, но сепак мошне специфични фотографии

по изборот на местата, но и по комбинираните техники во кои се работени.

Како го опишуваш овој твој најнов „експеримент“?
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов
Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

„Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови
предмети на СЈО

Ми се допаѓа 33Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СЕАТ КОЧАН ОСТАНУВА ДА СЕ БРАНИ ОД
СЛОБОДА

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

СДСМ И БЕСА РАЗГОВАРЛЕ ЗА ПРИНЦИПИТЕ,А
НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА

ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ
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Се водев надвор од вообичаениот поглед на фотографот. Поглед кој сите би

сакале да го регистрираат и да биде допадлив, а консументот лесно да го

разбере. Локациите се секаде околу нас, не ги гледаме или не би сакале да ги

видиме или пак не им одвојуваме доволно внимание, а се во реалноста.

Зошто се одлучи да комбинираш стари и нови начини на изработка на овие

фотографии? Презаситен ли си од секојдневната рутина во која,

претпоставувам, преовладува дигиталниот начин на фотографирање? 

Поврзав еден аналоген полуаматерски апарат Кодак Јуниор 620, произведен

во 30-тите години од минатиот век и преку темна комора го регистрирав

неговиот поглед на дигитален медиум. Манипулирав со погледот преку

спојувањето на два различни периоди од фотографијата, аналогна и

дигитална фотографија, како денешните нешта би биле видени во минатото.

Сакав да покажам како приближно изгледала фотографијата во нејзиниот

зародиш.

Не сум презаситен од дигиталниот начин на фотографирање, тоа е

наједноставниот начин денеска да се дојде до фотографија. Денешниот начин

на создавање на фотографии не можам да го променам, но можам да го

променам погледот, односно гледањето на нештата. Може сличен поглед да се

добие и само со дигитален медиум, но тоа ќе биде поглед на некој софтвер

кој ќе ја приспособи глетката да изгледа како на поставката.

На дел од фотографиите е Смилковското Езеро, фотографирани се и места по

долината на Вардар, откриваш пејсажи кои ретко се забележуваат и

посетуваат, на кои има или не луѓе, но постои интересна игра со светлината,

со сенките, со аглите на гледање на нештата..... Која им е заедничката нитка?

Повеќето од топонимите се малку познати или непознати, некои од нив и

нивната медиумска покриеност, се познати како топоними, но не и како места.

Сакав да ги приближам до консументот низ поразличен поглед, под друго

светло или агол на гледање. Едноставно, да ги приближам помалку видливите

места. 

Фотографирани се делови од градот, како на пример, делови од населбата

Ќерамидница што можеби ги има само семејни албуми. Тие посиромашни, и

навидум неатрактивни простори, за тебе како фотограф кој живее во Скопје

имаат, претпоставувам, друго значење.

Значењето е универзално, само ја пренесувам денешницата. Не е така само

во Ќерамидница, паралели, луѓе, најлонски торби, живот. Со живење во

урбаните средини не ги забележуваме или пак ги забораваме средините кои

се блиску до нас.

Работиш како фотограф во Музејот на град Скопје, колку фотографирањето на

многуте области од музејската дејност може да ја задоволи твојата

фотографска, истражувачка љубопитност? 

Професијата што сум ја одбрал сакам да ја извршувам професионално и

зададените задачи да ги исполнам коректно за намената на дејноста во која

работам. Креативноста и истражувачката љубопитност во фотографијата се

трудам да ја постигнам низ неколкуте мои самостојни изложби и преку нив да

 

Има ли опозиција во Србија?

СЈО: Груевски осомничен за перење пари и
местење тендер за патишта

Прославени титулите во Минхен и Мадрид
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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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дадам мое гледање на нештата. Сепак, мислам дека има некоја релација меѓу

двата начини на гледање.

Статијата е прочитана 1073 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Скулптури на Иван Фијолиќ во „Чифте-амам“

Изложба ДЛУМ „Мал формат“

Преран крај на актерската лоза Шишкови

„Пред дождот“ меѓу 500 најреволуционерни филмови

Препорачај 33 луѓе го препорачуваат ова. Биди прв од твоите пријатели.
Сподели
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