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

Лицата со посебни
потреби кампуваат за да
бидат видени и слушнати

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации

ALK 5,797.53 3.51 % CEVI 850.00 0.04 % GRNT 725.47 2.43 % KMB 2,707.74 3.02 % MKSD 190.00 11.76 % MPT 27,450.00 3.58 % MTUR 
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РОБЕРТ ЈАНКУЛОСКИ

ЈА ПОДИГАМЕ ВИЗУЕЛНАТА КУЛТУРА

Директорот на Македонскиот центар за фотографија посочува на изложбата
„Душата на градот“

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

Во Музејот на град Скопје, Македонскиот центар за фотографија, ја

презентира изложбата „Душата на градот “ изложувајќи фотографии од

првата работилница од започнатиот проект „Поинаков поглед“. 

Кој, кому и на каков начин во оваа прилика, му ги пренесуваше тајните на

фотографијата? 

- Фото работилницата ја реализиравме во соработка со Музејот на Град

Скопје, а како предавачи работилницата ја водевме заедно со Ѓорѓе

Одановиќ професор по фотографија од Белград. Истата се состоеше од три

дела. Во првиот дел беа одржани неколку предавања пропратени со

визуелен материјал на кои што посетителите се запознаа со различните

пристапи во презентрањето на темата и со фотографи на кои што

инспирација им биле градовите. 

Вториот дел беше наменет за фотографирање на различни локации низ

градот и третиот дел го искористивме за анализа и корекции на снимениот

материјал. Од неколкуте стотина фотографии за изложбата заеднички

избравме 49 фотографии и резултатот може да го видат сите

заинтересирани во музејот до крајот на август.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ИЗГРАДБАТА НА ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕРБЕГ"
ПОСКАПЕ ЗА НОВИ 300.000 ЕВРА

СЗО: ПОРАДИ ДЕПРЕСИЈАТА ГОДИШНО СЕ
САМОУБИВААТ ПО 800.000 ЛУЃЕ

ПОЛСКИТЕ ИЗДАВАЧИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА
МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ

ИЗГЛАСАНА РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА

ВО НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЈА ИЗЛОЖБА НА
ГРАФИКИ ОД ИВАН МЕШТРОВИЌ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
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
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.mse.mk/mk/symbol/ALK
http://www.mse.mk/mk/symbol/CEVI
http://www.mse.mk/mk/symbol/GRNT
http://www.mse.mk/mk/symbol/KMB
http://www.mse.mk/mk/symbol/MKSD
http://www.mse.mk/mk/symbol/MPT
http://www.mse.mk/mk/symbol/MTUR
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=57E9814C51C1114DB5168C601052FB86
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=DA714BC25950754682C25E2F7CE97555
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=03B309B2914181479487C726364AE861
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D7AFCD82735476948B8F39D97F8ED9431&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%88%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B5%20%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D7AFCD82735476948B8F39D97F8ED9431
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D7AFCD82735476948B8F39D97F8ED9431&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=44A10E2EC82A874FAB8339DCC159E44C&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=C1B0F4B0D983714EBB832A196E5253CF&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=057CD27E31257740B55C3B6C58E5C86A&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=696C8BD130DAE449B1E2FC8296A5FA69&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4FABC148156CE14A98695A6C202956BA&arc=1


Кое беше претходното ниво на познавање на медиумот кај презентираните

автори и што ќе може Центарот понатаму да понуди, за да се пополни,

„едукативната празнина во нашиот уметнички и културен простор од

замирањето на некогашните фотографски клубови“?

- Тоа е цитат од текстот на Валентино Димитровски од каталогот на

изложбата, а нашите курсеви и работилници по многу нешта се разликуваат

од оние што беа организирани по клубовите. 

Конкретно, условот за учество на оваа работилница беше основно

познавање на фотографската техника, односно слушателот да знае

самостојно да користи фотографска камера. Нивото на познавање на

техниката од страна на слушателите беше различно, како и камерите кои ги

користеа, од најаматерски модели до полупрофесионални камери, но

мислам дека таа разлика не се забележува на изложбата и сите фотографии

имаат скоро изедначен технички квалитет. 

Покрај тематските работилници, Македонскиот центар за фотографија нуди

и курсеви посветени на фото - техниката од сите области, почнувајќи од

камера - опскура до најсовремена дигитална технологија.

Исто така планирани се голем број презентации на странски фотографи кои

што вклучуваат изложби и предавања, како и неколку покомплексни

документарни проекти кои што ќе се работат во соработка со други

институции.

Фотографија на Стефан Дамјановски издвоена како најуспешна на одржаната фото-работилница

Што се е содржано во проектот „Поинаков поглед“ и дали во неговата

реализација и понатаму ќе учествуваат и луѓе од странство, како што беше

случај со Ѓорѓе Одановиќ? 

- Една од основните цели е подигање на визуелната култура во Македонија,

пред се се мисли на фотографијата. Најлесно е тоа да се направи со

вклучување на странски, искусни фотографи и учество на наши уметници на

поголемите европски изложби каде што фотографијата рамноправно

егзистира со другите медиуми. 

Искрено, мислам дека македонската фотографија е на високо ниво, па

можеби подобро е ако кажеме дека станува збор за развој на визуелната

култура и популаризација на фотографскиот медиум.

Македонскиот центар за фотографија со години наназад работи и на

прибирање, обработка и документирање на стари фотографии, создавани на

територијата на земјава. До каде е развојот на овој сегмент и колку истиот е

 

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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атрактивен за младите фотографи? 

- „Стара македонска фотографија“ е еден од двата основни проекти на

Македонскиот центар за фотографија. И понатаму активно работиме на

заштита на прибраниот материјал како и негова презентација. Најново

прикажување беше изложбата на нашите стари фотографии во Нирнберг,

Германија која што се одржа во април оваа година во организација на

Националната галерија на Македонија.

Во неколку работилници ја вклучуваме старата фотографија со цел на еден

креативен начин да им укажеме на младите за значењето на овие

фотографии, она за што многу млади луѓе се свесни.

Статијата е прочитана 1421 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Заврши фестивалот на античка драма „Стоби“

„Увертира“ на Бужаровски и' се допадна на публиката во Колорадо

Збогум за Антониони, последниот „неореалист на душата“

ДПМ бара итна средба со министерот за култура Арификмет Џемаили

Концерт на познатиот лаутист Един Карамазов

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