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Вовед

Неодамнешното (тенденциозно) излегување од печат на германскиот весник „Bild“ без ниту една фотографија во него 
и објаснувањето на главниот уредник Џулијан Рајхелт дека всушност „без фотографии, светот би живеел во незнаење, 
а оние на кои помошта им е најпотребна би биле уште поневидливи“ можеби најдобро ја опишуваат моќта на фото
гра фијата (визуелните слики) денес. Затоа, веројатно, денес малкумина би поверувале дека еден Бодлер можел да 
го изрече следново: „Ако и се дозволи на фотографијата да ја замени уметноста во која било од нејзините функции, 
на скоро сосема ќе ја расипе благодарение на природната наклонетост на која ќе наиде во глупоста на повеќето луѓе. 
Значи, треба да ја вратиме на нејзината вистинска задача, а тоа е да им служи, и тоа многу понизно, на науката и на 
уметноста во вид на печатење и стенографија. Нека го збогати бргу албумот на некој патник и така на неговите очи да 
им ги врати деталите кои му се измолкнале на неговото сеќавање, нека ја украси библиотеката на природонаучникот, 
нека ги зголеми микроскопски ситните животни, па дури нека ги потврди со некои информации претпоставките на 
астрономијата; конечно, нека биде личен секретар и бележник на некој што има потреба за апсолутна материјална 
точност“1. Но, ако се има предвид дека тоа е напишано во далечната 1859 година, тогаш и не звучи толку неверојатно!
Сепак, денес, светот не само што ја прифати фотографијата (и) како уметничка форма/јазик, туку нејзиниот техничко
техно лошки развој ги надмина безмалу сите ограничувања што фотографијата ги имаше на почетокот. Денес, на пример, 
Александар Кондев говори за „скенографија“ – нешто што наликува на фотографија, дури и процесот на настанување е 
сличен ама не е стандардна фотографија!
  
За жал, разбирањата на фотографијата кај нас, дури и во т.н. „стручни кругови“, не се којзнае колку напреднати во од
нос на она на Бодлер иако во изминатите деценијадве може да се говори за некаков напредок. Можеби и заради тоа, 
денес дефинитивно, и можеби токму овде, треба да се започне со демант на тезата дека „не постои континуитет во 
развитокот на македонската фотографија, како што може да се издвојат само неколку опуси кои може да бидат пред
мет на проучување”2. Се разбира дека континуитет постои, како што постојат и бројни важни личности  одлични 
ма кедонски фотографи, кои поради нашиот неинтерес и непрофесионалност сè уште остануваат анонимни за ма
кедонската историографија. Одделни истражувања и ентузијазмот на поединци3 докажаа дека во Македонија и пред 
бра ќата Манаки постоела фотографијата (на пример, Хаџи Косте Крстев), дека постои континуитет во фотографијата и 
помеѓу браќата Манаки и појавата на Благоја Дрнков (на пример: Астатие Јолевски, Зафир Ошавков, Мирослав Белјан, 
Јонче Поп Стефанија ...), како и помеѓу Дрнков и Живко Јаневски итн. 
Наспроти бројните фотографски имиња, денес сè уште стои отворен за истражување просторот помеѓу фотографското 
творештво на Јаневски и на помладите генерации (Мирза Ченгиќ, Роберт Јаки, Владимир Плавевски, Васил Боглев, 

1 Charles Baudelaire, « Le public moderne et la photographie », Études photographiques, 6 I Mai 1999, [En ligne], mis en ligne le 06 février 2005. URL : 
http://etudesphotographiques.revues.org/185. consulté le 11 mars 2015.
2 Владимир Величковски, Живко Јаневски, Дирекција за култура и уметност на град Скопје, 2002, стр. 5
3 Тука, пред сè би ги споменал Роберт Јанкуловски и неговиот Македонски центар за фотографија, потоа проектот „Од националната ризница”  
делот посветен на македонската фотографија итн.



Боро Рудиќ, Раде Луковиќ, Цветан Гавровски, Горан Арнаудов, Виктор Серафимов, Владимир Тодоров итн.) иако и тој 
простор полека (ќе) се пополнува4.

Александар Кондев (1950) е еден од оние македонски фотоуметници чие фотографско творештво е нераскинливо сврзано 
со пробивите на фотографската мисла кај нас и, слободно може да се каже, со највисоките дострели на македонската 
фотографија од втората половина на минатиот век до денес. Неговото безмалу педесетгодишно присуство во сите 
перипетии на македонската фотографија е важно сведоштво и за вкупниот развој на фотографијата кај нас.
Велам перипетии зашто на македонската фотографија ниту ѝ одело лесно, ниту пак веднаш и отворено била призната 
како рамноправен творечки медиум наспроти веќе етаблираните (визуелни) уметнички дисциплини како сликарството, 
скулптурата, графиката итн. Оттука, Кондев е и сведок, но и директен, активен учесник во градењето позитивен однос 
кон фотографијата како медиум и како можна творечка, односно уметничка дисциплина, нејзиното продирање во 
културните и особено во уметничките институции, нејзината поширока популаризација итн. Во оваа насока, Кондев 
крајно несебично се залага(л) за промоција и на помладите колеги фотографи организирајќи изложби  самостојни, 
групни, меѓународни  помагајќи со совет, упатство, техничка поддршка! Нераздвоен дел од неговите активности е и 
работата во некогашниот фотоклуб „Вардар”, фотоклубот „25” и Народна техника, како и во Фотосојузот на Македонија, 
до денешен ден. 

Кондев и македонската фотографија

Мора да се потенцира фактот дека воопшто не е лесно да се напише стручен монографски приказ за ретроспективното 
творештво на еден македонски фотографски уметник во услови кога во Македонија, досега, практично не е реализирана 
ниту една сериозна изложба од таков карактер. Уште помалку  ретроспектива! 
Колку и да звучи чудно ова, несфатливо, речиси нереално, кај нас во изминативе децении, како на фабричка лента, беа 
продуцирани стотици фотоизложби од најразличен тип (самостојни, групни, меѓународни, пригодни итн.), но речиси ниту 
една со посериозен (особено теориски) стручен пристап и ретроспективна обработка и експозиција на творештвото на 
некој од бројните македонски фотографски уметници! Таква чест не заслужија ни браќата Манаки5, ни Благоја Дрнков, 
ниту пак некој од „помладите” македонски фотографи: Живко Јаневски6, Киро Билбиловски, Александар Затковски, 
Александар Цветиновски, Мирза Ченгиќ, Роберт Јаки, Владимир Плавевски, Васил Боглев ...  

4 Еден можен, но за жал целосно промашен таков обид е списанието „Големото стакло“ бр. 19/20, 20056, посветено на стогодишнината (?) 
на македонската фотографија, во кое не само што непотребно се проблематизира појавата на фотографијата во Македонија, туку и со изборот 
на претставените фотографи целосно се мистифицираат значењето на одделни фотографи и историјата на македонската фотографија од Манаки 
до денес! Кога историјата на македонската фотографија и во вакви списанија добива третман на приватна пријателска журка, тогаш и вкупните 
резултати на македонската историографија во однос на фотографијата не треба да нè зачудуваат! 
5 Најсеопфатен приказ на фотографското творештво на браќата Манаки досега беше направен од Архивот на Македонија со изложбата на нивни 
фотографии и на Матица македонска со монографијата „Творештвото на браќата Манаки“. Сепак, и изложбата, и монографијата имаа повеќе 
документаристички и историски пристап кон творештвото на доајените на фотографијата на Балканот, а малку или воопшто за евентуалната 
уметничка страна на нивните фотографии.   
6 За овој доајен на македонската фотографија во 2002 година е објавена (целосно несоодветна и некомпетентна) книга од Владимир 
Величковски, во издание на Дирекцијата за култура и уметност на град Скопје, но без соодветна стручна, професионално подготвена  
ретроспективна изложба на Јаневски.



Од друга страна, ако се знаат сите премрежиња низ кои поминувала македонската фотографија во изминативе децении 
(но и векови!)7, односот на македонските музејскогалериски институции кон фотографијата, инертноста на македонската 
историја на уметноста и критиката и нивното (не)познавање на фотографијата (и) како уметнички медиум ..., тогаш 
денешните состојби не треба да зачудуваат. Сепак, за многумина, па и за потписникот на овие редови, ќе остане тајна 
таквиот потценувачки однос на македонската култура кон фотографијата, таквиот игнорантски однос на професионалните 
структури (историчари на уметноста, критичари, теоретичари итн.), но и на државата кон непроценливото богатство 
скриено во темните комори на македонските фотографи.
Сликата ќе биде веројатно попрецизна ако се додаде и фактот дека фотографијата ниту била, ниту пак е предмет на 
континуирано проучување и систематско колекционирање на некоја од (за тоа) надлежните музејски институции8. 

Долина на Ибар, 1971

7 Треба да се потенцира дека дури во ноември 2005 година, во соработка помеѓу Националната галерија на Македонија и Македонскиот центар 
за фотографија, за прв пат беше организирана изложбата „Стара македонска фотографија”, која пред македонската јавност премиерно ги 
прикажа почетоците на македонската фотографија од крајот на 19 и од почетокот на 20 век.
8 Освен по неколку фотографии од Дрнков, Јаневски и неколкумина други во МСУСкопје, што тешко може да се нарече колекција.



Во едно такво опкружување се одвива безмалу целата фотографска кариера на Александар Кондев. Неговите почетоци 
се сврзани со основањето и работата на тогашните македонски фотоклубови, пред сè со фотоклубот „Вардар“ и Народна 
техни ка, под менторство на стручни познавачи на фотографијата како Благоја Дрнков, Лазо Величковски и други. Се 
разбира, тие не можеле да им пренесат на младите повеќе од она што самите го знаеле  главно класичните фотографски 
техники и вредности. Сепак, Кондев и денес вели дека Дрнков е најголемиот македонски фотограф, односно човек што 
направил најмногу за македонската фотографија!
Времето на македонските фотоклубови и на Народна техника некои го ценат за „златно време“ на македонската фо то гра
фи ја. Тоа, се разбира, е прилично дискутабилно, особено кога треба да се приведат аргументи за таквата констатација. 
Тоа е секако време на неповторлив ентузијазам и желба за прогрес, време на учења, но и на лутања, но време на 
прилично еднострано гледање на фотографијата како медиум/уметност9. Фотографијата повеќе се посматра(ла) како 
техничка придобивка со евентуални (прилично релативизирани) творечки потенцијали, нерасчистени поими, следење 
некакви класични ликовни вредности позајмени од другите уметности (главно од сликарството) итн. Не е претерано 
ако се каже дека долги години во македонската фотографија на тоа време најприсутен е духот на фотографијата како 
откривање на убавото! Впрочем, не случајно Фокс Талбот ја патентирал својата фотографска постапка како калотипија 
(од калос, што значи убав). Тоа се сите оние сладникави пејзажи, жанрсцени, наместени портрети ... што сме ги гледале 
на многу изложби од тие времиња. Фотографии што треба да ја прикажат главно убавата страна на нештата/животот!
Или поточно, развојот на македонската фотографија во тие дветри децении може да се стесни на, главно, две важни 
тен денции: барање на убавото, односно разубавување (што всушност потекнува од ликовните уметности) и зборување 
на „вистината“ (како некаков напор да се долови суштината на нештата, некогаш да се морализира, да се испрати по
рака и слично). Во тие времиња тешко може да се зборува за тенденции фотографијата да се гледа како елитистичка, 
пророчка, субверзивна или откривачка (Едвард Вестон), за фотографијата како прочистување на сетилата или можност 
на луѓето „да им се покажува што пропуштиле да видат со сопствените очи“ (повторно Вестон)! Но, се разбира, мора 
да се има предвид дека фотографијата се развива во тогашните услови на социјалистичко општество, во кое сепак 
владееле поинакви естетски и културни вредности и стандарди, при што воопшто, пред сè во педесеттите и шеесеттите 
години, не било лесно (и во другите ликовни уметности) да се оди „наспроти струјата“. 

Се разбира, во овој контекст никако не смее да се заборави уште една важна страна на тогашната македонска фотографија 
 т.н. „лајффотографија“! Ако потемелно се гледаат македонските фотографии (особено оние наградуваните) од ше
есе ттите и од седумдесеттите години на минатиот век, впечатливо доминантна е „класичната“ лајффотографија или 
неј зините „естетизирани“ варијанти. Не треба да се заборави дека овој жанр е „глобално“ доминантен во тогашна Југо
сла вија. Тоа е време на задоцнето „преоткривање“10 на естетиката на Брасаи, Капа,  КартиеБресон11 („пресуден миг“)12 
и на плејадата извонредни фоторепортери на МАГНУМ, а во Македонија (како и сè друго) по правило пристигнува 

9 Впрочем, потписникот на овие редови, како некогашен член на фотоклубот „Вардар“ (во раните седумдесетти години на минатиот век) има 
право на таква лична опсервација.
10 Гледано историски, фоторепортажата се појавува кон средината на дваесеттите години на минатиот век со појавата на камерата „Ерманокс“ 
(„Ermanox“) и на ултраосетливите плочи, што овозможило снимање и под отежнати услови (затворен простор, лоши светлосни услови и сл.). 
Паралелно со ова, вистинска револуција претставува и печатењето на првите целосно фотоилустрирани весници („The Daily Mirror“ vo Лондон и 
„The illustrated Daily News“ во Њујорк.
11 Токму извонредните достигнувања на овие тројца фотографи во фоторепортажата дефинитивно ја зацврстуваат репортерската фотографија 
како потенцијална уметничка форма.
12 Ценам дека овде е полезно да се наведе и еден контрастав, оној на Стефан Мозес – еден од најголемите германски фотографи на дваесеттиот 
век, кој вели дека „КартиеБресоновиот „moment decisif“ не постои. Овој со децении стар мит е голема грешка на современата философија на 
фотографијата“, во: Stefan Moses, Deutsche Vita, GoetheInstitut Inter Nationes e.V., Munich, 2003, стр. 54.



уште подзадоцнето и најверојатно делумно под 
влијание на фотографијата на Живко Јаневски (се 
враќа од Белград во Скопје 1968 година). 
Оттука, во една релативно некохерентна и теориски 
неструктурирана ситуација каква што ја следи ма ке 
донската фотографија во седумдесеттите и во осум
де сеттите години на минатиот век, применливи се 
само некои општи „теориски“ места, генерални 
врeд ности и компарации. Едновремено, тешко мо
же да се говори за иновации, експерименти, пре
ис питување на некои навидум етаблирани фото
гра фски стандарди и слично. Впрочем, ова уште 
еднаш мора да се потенцира, фотографијата во тоа 
време како да има повеќе техничкотехнолошко 
значење отколку уметничко. Не дека немало оби
ди, не дека тие немале и позитивни резултати, 
но ...! Кондев вели дека, генерално, естетските 
струења во македонската фотографија доаѓале од 
повиталните културни (и фотографски) поразвиени 
центри како Белград, Загреб, Љубљана и др., што 
впрочем не беше случај само со фотографијата, 
туку и со уметноста во целина. Подолгите кул
тур ни традиции на некогашните југословенски 
цен три, нивната близина до европската култура, 
потенцијалните светски влијанија ... битно влијаеа 
врз релативно конзервативната (или конзервираната!) уметничка  ситуација во Македонија. Ова не треба да сугерира 
целосна наша зависност и неинвентивност  што секако не би одговарало на вистината  но останува фактот дека повеќето 
од новите трендови, актуелните уметнички тенденции кај нас главно доаѓаа од Северот.

Во едно такво опкружување се развива и фотографијата на Александар Кондев, неговата работа во тогашните ма ке
дон ски фотоклубови, неговата изложбена активност. По силата на нештата, но и поради јасно изразената љубов кон 
фотографијата, релативно рано (1969 година, иако претходно, 19661969 година, меѓу првите кај нас, се занимава со 
анимација и филм)13 се определува за неа како основна професија. И тоа трае до денес! 
Оттука, со 12 самостојни изложби, со учество на 40тина групни изложби во земјата и во странство, со бројни национални 
и меѓународни награди, Александар Кондев дефинитивно денес е доајен на македонската уметничка фотографија, 
репрезент на нејзиниот развој и современи дострели во национални рамки.

13 Негови филмови биле прикажувани на традиционалниот Републички аматерски филмски фестивал, а филмовите „Точки“ и „Симбол 
на стварноста“ биле вброени како „... новина во аматерскиот филм во нашата Република“ во рамките на четвртиот РАФФ во Куманово 
(види: Зоран Јовановски, За квалитет? , Студентски збор, 1969)

      Стара Егејка, 1969



Творештво

Александар Кондев денес спаѓа меѓу повозрасните македонски фотографи, генерација што ги памети и т.н. „златни“ 
де нови на македонската фотографија во седумдесеттите и во осумдесеттите години на минатиот век, но и сите нејзини 
некогашни и сегашни ќорсокаци. Со оглед на фактот што повеќе од педесетина години се занимава со фотографија, а 
имајќи го предвид целокупниот негов ангажман на ова поле, нормално е да се констатира дека фотографското тво
рештво на Кондев е особено плодно. 
Кондев ја познава суштината на фотографијата и ги знае нејзината историја, претпоставените „нераскинливи“ врски 
со сликарството, репутацијата на фотографијата за најмиметичка и најреалистична уметност, а со тоа и најповршна 
(Sontag). Но тоа не го спречува да и го посвети безмалу целиот живот. А тоа го прави само некој што верува во нејзините 
автохтони вредности. Веројатно и фотографијата му возвратила, ги исполнила повеќето ако не сите негови барања. 
Можеби тоа е онаа нејзина страна што ја потенцира уште Бенџамин, дека „Природата која и говори на камерата е 
по инаква од природата што им говори на очите; поинаква пред сè така што на местото на просторот проткаен со 
човековата свест стапува простор проткаен со несвесното“14. Несвесното а сепак контролираното, мистичното а сепак 
реалното ... се можеби предизвиците и на Кондев, како впрочем и на повеќето фотоуметници. Или тоа е, повторно мо
же би, оној миг на „слободна соработка“ (Sontag) помеѓу фотографот и темата, двостраното давање и примање, (полу)
автоматизираниот процес на создавањето „слика“ или како веќе ќе ја викаме?
 
Како и многумина други фотографи со ваков стаж, неговиот интерес во фотографијата е тематски широк. Но, од дру га 
страна, и самиот (миговен) карактер на фотографијата како да го дозволува тоа или го диктира, ако сакате, така што 
речиси и да не постои фотоуметник чиј интерес е (пре)строго тематски/жанровски насочен (како „женскоста“ и портре
тите кај Хелмут Њутон,  на пример, и Жанлуп Сиф  или садомазохизмот и хомоеротизмот на Роберт Мејплторп , пејзажот 
кај Вестон итн.). Но и кај Кондев, како впрочем и кај повеќето фотоуметници, постои некаква примарна вокација и 
„појдовна ориентација“, некаква стартна, но и суштинска определеност: прво за „класичната фотографија“ (без претерана 
наклонетост кон експериментирање и иновации), а понатаму и за неколку приоротетни тематски целини. 

Луѓе

Луѓето во сите нивни животни ситуации се, во голема мера, основна преокупација на фотографијата на Кондев и негова 
примарна вокација. Или, ако сакате, неговото вкупно фотографско творештво може да се подели на циклус „Луѓе“ и  
останато!
Човекот е присутен безмалу на сите негови фотографии, па дури и кога го нема како во некои други циклуси. Циклусот 
„Луѓе“ најчесто може дополнително да се разложува и во други подгрупи или во други тематски циклуси, на пример: 
деца, портрети, лајффотографија итн. Но, ретко кога објективот на Кондев скршнува од фигурата, од ликот, од гру
пата, од случката ... за да регистрира друга обземеност, друг мотив! Или, ако сакате, дури и таму каде што го нема 
чо векот како директна присутност, неговото присуство е индиректно назначено, скриено но јасно, како т.н. „отсутна 
присутност“. За Кондев фотографијата како безмалу да е измислена за фотографирање на луѓето (што, впрочем, и 
не е далеку од вистината!). Во даден миг, човекот е почетокот и крајот на неговата фотографија, во него се исцрпуваат 
сите барања на фотографот. Но, неговиот објектив не е премногу селективен во преферирањето на возраста, полот, 

14 Valter Benjamin, Mala istorija fotografije, Umetnost ‘66, Godina XV br. 66, jul  avgust 1979, NISRO Turisticka stampa, Beograd



етничката припадност ... Напротив, но Кондев инсистира на објективност во третманот, на чувства, на ситуација. Не 
избира провокативни или скандалозни сцени, иако и не бега од нив. Сепак, како да му е поблизок ставот на Стиглиц 
и Странд („виртуози на хуманата фотографија“, според „Sontag“) да го бара човекот во неговата попријатна, подобра 
и лабава страна, повеќе во весели отколку во тажни мигови, повеќе како субјект отколку (само) како објект. Неговата 
наклонетост кон човекот е забележана и од критиката, која констатира дека „Кондев е најинтересен во портретирањето 
и поставувањето на човекот во одредени амбиенти како психологизација на мотивот“15.
Оттука, разбирилива е и неговата посветеност, пред сè, на т.н. „лајф фотографија“, на фотографијата на мигот, на 
фотографијата на случката, ситуацијата. Оваа негова определба започнува уште од првите денови на занимавањето 
со фотографијата. Уште во раните седумдесетти години на минатиот век негови фотографии („Враќање од летување“, 
„Однесено со виорот“, „Самрак“16 и др.) биле репродуцирани (и наградувани) на страниците на тогашна „Политика“ во 
рубриката „Фотографија на денот“.
Некои теоретичари прават суштинска разлика помеѓу европската и американската фотографија сметајќи ја европската 
за наклонета кон питорескното, значајното и убавото. Можеби тоа е точно, особено во овој фотографски жанр, за 

15  Владимир Величковски, Барање содржина во изразот, Нова Македонија, 1977
16    Види: Политика, 27 септември 1972; Политика, 10 јануари 1975 и др.

Враќање од летување, 1973



разлика од американската фотографија на Арбус, Виги и дру
гите. И, се разбира, дека фотографијата и кај Кондев е токму 
так ва, таа искажува доза на „покровителство“ над ствар
нос та, односно, неговиот избор станува и наш избор, она 
што тој го видел „надвор“ го внесува во нашето „внатре“. 
Тие се неговиот однос кон светот, но и неговото прифаќање 
на таквиот свет. И тоа негово прифаќање ни го нуди и нам. 
Изборот е наш  да го прифатиме или не!

Лајф-фотографија

Многумина што го познаваат Александар Кондев, го знаат 
како типичен „лајф–фотограф“. Секогаш со фотоапаратот 
во рака, Кондев е таму каде што се важните случувања  по 
пра вило „ловејќи“ интересни ситуации, впечатливи ми гови, 
карактеристични ликови ... Така, во континуитет, на ста ну
ва циклусот на извонредна лајффотографија со „сцени“ 
од сите негови домашни и странски патешествија, ло кал
ни и интернационални отворања и затворања на блен
да  та на неговиот фотоапарат. А во центарот на неговата 
лајффотографија, по правило, повторно е човекот во сите 
возможни и често навидум невозможни животни ситуации. 
Но, ако комплексноста на животот подразбира различни си
ту ации, во фотографијата на Кондев тие сепак се (повторно) 
рационално редуцирани на оние поведрите, посреќните, 

позабавните. Оттука и неговата лајффотографија е оптимистичка, „светла“, добронамерна. 
Не дека Кондев не ја гледа или не сака да ја види и другата, потажната страна на животот  неговиот циклус некролози 
сведочи токму за спротивното  но тоа е негов интимен став и избор, негово поставување во дадена ситуација. Впрочем, 
и КартиеБресон потенцира дека сижето на фотографијата се состои во собирањето случки според личен избор. „Окото 
го одредува сижето, а апаратот само треба да ја врши својата работа, то ест на филмот да ја втисне одлуката на окото“, 
вели (поедноставено) КартиеБресон. Ако окото ја врши таа примарна селекција, тогаш очите на Кондев гледаат, мерат 
и проценуваат  примарно во позитивната страна на животот, во насмеаните лица, во .........
Некои овој фотографски жанр го нарекуваат и „улична фотографија“ (street photography), иако за нејзината реализација 
воопшто не е неопходна улицата како локација! Но, како и да е, терминот „улична фотографија“ дури и повеќе одговара 
на барањата на Кондев зашто неговиот објектив е вистински трагач токму низ градските улици. Таму, и главно таму, 
Кондев ги наоѓа инспиративните ситуации, анонимните „модели“, провокативните случувања. Ние можеме да го видиме 
и како некаква верзија на осамен шетач вооружен со неговиот апарат, но (и) денес улицата е сцена, а фотографот е 
набљудувач и „учесник“ во случувањата, неговите бележења се историја на мигот и „документ“ за идните генерации! 
Од друга страна, Кондев ужива во набљудувањето а не во морализирањето, во „сведочењето“, а не во пресудувањето. 
Неговиот објектив не ги избира само ведрите животни ситуации, но се воздржува од патетиката, од нељубезноста, од 
насилството, од „темницата“ што сè почесто ја гледаме по улиците. 
Во принцип, или во најголем дел, лајффотографијата на Кондев е „украдена претстава“, при што (за разлика од 
еден Брасаи, на пример или Дајана Арбус) фотографот реагира на дадена ситуација, без претходна консултација на 

Нова година, 1974



фотографираниот или „местење“ на сцената. И 
мислам дека тоа не е само прашање на некаква етика 
или професионалност, туку ваквиот тип фотографија 
сепак придонесува во неизвештаченоста, во 
спонтаноста, во природноста. 
Последниве години неговите лајффотографии Кондев 
ги сместува под заеднички назив „Фотобелешки“. И 
тоа е можеби најадекватниот израз за овој дел од 
неговото фототворештво.

Деца
 
Кондев потенцира дека негова омилена тема се 
децата. Ужива во работата врз овој циклус што 
трае повеќе од четириесет години, ужива да ги 
фотографира децата, цени дека се исклучително 
благодарни за објективот. За разлика од возрасните, 
кај децата нема „поза“, нема „маски“ и местење 
 тие пред фотоапаратот се тоа што се: безгрижни 
весели мали суштества, секогаш подготвени за игра, 
насмевка, радост! Објективот на Кондев како да 
учествува во нивната безгрижност, како да „зазема 
страна“ во полза на фотографираните посакувајќи 
им вечна радост и смеа! Од друга страна, треба 
да се знае дека фотографирањето деца и не е 
толку лесна задача поради што многу фотографи 
и ја избегнуваат. Но не и Кондев, кој го прави тоа 
навистина мајсторски! 
Децата, по правило, се секогаш подготвени за 
фотографирање и Кондев тоа успешно го користи. Ги 
остава (неприродно) да „се местат“, да глумат, но ги 
лови и неподготвени, во целата нивна невиност.

Портрет

Портретот во сите негови варијанти е важна тема во 
циклусот „Луѓе“ кај Кондев. Ако навистина постои 
нешто што фотографијата му го одзеде на сли кар

ство то, тоа е секако портретот. И тука фотографијата стана ненадминлива зашто таа во миг може да „фати“ многу изрази 
на лицето на портретираниот, недофатливи за сликарот. А човечкото лице е непостојано и нема само еден израз. Треба 
да се избере токму типичниот, или предизвикувачкиот, или замислениот, или ... Вештината и знаењето на фотоуметникот 
што се занимава со портрет е во умешноста да се искаже вистинската природа на човекот, внатрешната нужност, 
пси холошката структура, што воопшто не е лесно. 

Полицијата може да убие, 2011

Дете, Германија, 2011



Кај Кондев е забележливо дека често ко
рис ти зум при фотографирањето на пор
тре тите. Тоа прилично ја „кондензира“, ја 
набива фотографијата, го истакнува ли
це то, а едновремено не е агресивно кон 
пор третираниот. Портретираниот често и 
не знае дека е „во фокусот“, а можеби 
тоа е и предност на вакиот пристап зашто 
го избегнува дури и несвесниот нагон 
за позирање. Затоа веројатно некои по
зна  ти ликови ги паметиме токму како 
на фотографиите на Кондев: ведрината 
на лицето на Властимир Николовски, 
кон   темплативната смиреност на Фимчо 
Муратовски итн.   

Човекот како неприсуство

Отсуството на човечката фигура од фо
то  графијата не значи автоматски дека 
е во целост анулирано и неговото при
сус тво зашто тоа присуство може да 
биде и само назнака, сенка, трага од 
нашето секојдневие, кое дури и посилно 
сведочи за нашата сеприсутност, онаа т.н. 
„отсутна присутност“! Ова непри сут
ство е забележливо во неколку интересни 
ци клуси во фотографијата на Кондев, а 
пред сè во циклусите „Некролози“, „Пла
стични кеси“ и „Графити“. Сите три се 
ди ректно поврзани со човечката не при
сут ност, односно со неговите траги во 
око лината.

Она што беше напишано за определбата 
на Кондев за животната, ведрата,  оп
ти мис тичката страна на животот не е 
целосно спротивставено на неговиот 
циклус „Некролози“ зашто, впрочем, и смртта е дел од животот и Кондев тоа го регистрира, но повторно барајќи 
(скриена) смисла и ведрина, понекогаш искра на црн хумор, повеќе бара композиција и естетика отколку само тага 
и траор. Минливоста на животот е констатирана, утврдена вистина  но фотографски интересни се нашите дневни 
манифестации и справувања и со овој неизбежен дел од животот!
Во еден сличен визуелен контекст треба да се гледаат и други два циклуса на Алек сан дар Кондев  циклусот „Пластични 
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ке си“ и циклусот „Графити“. Поточно, и 
овие два фотографски циклуса го варираат 
ин те  ресот на Кондев за естетиката на де
та лот но, индиректно, повторно за лајф
фотографијата и за човекот, односно за 
не  говото опкружување! Во многу нешта 
овие два циклуса се документ за нашето се
којдневно однесување, за нашата негрижа за 
околината, за нејзиното загадување, но и за 
нашата некултура во општата кому ни ка ција.
Така, во циклусот „Пластични кеси“ Кондев 
го насочува објективот кон денешниот ци
вилизациски симбол на загадувањето  
пластичните кеси  и нивното несопирливо 
„присуство“ насекаде околу нас: по улиците, 
на дрвјата, на оградите ...! Пластиката се 
претвори во метафора на нашата генерална 
негрижа за светот во кој живееме, не
од  минлив знак на отсуството на градска 
култура и на грижа за околината.    
Од друга страна, циклусот „Графити“ ја апо
стро фира нашата чудна „комуникација“ со 
сограѓаните, со секојдневието, отсликувајќи 
го приземниот начин на кој се „справуваме“ 
со градските проблеми. Графитите што 
Кондев така сликовито ни ги пренесува 
говорат и за нашето тотално непознавање 
на сопствениот јазик, за личните фрустрации 
и агресии несвојствени во нормална 
заедница. Кондев тука секако зазема став, 

неговиот објектив добива пошироки морални димензии од вообичаеното секојдневно фотографирање.

Структури
Кондев умее да каже дека неговото занимавање со другите фотографски жанрови освен со лајффотографија (односно 
човекот во пошироката смисла на зборот) е само за да покаже дека умее и тоа да го работи. А, сепак, тоа не е баш така 
зашто резултатите говорат дека тоа не се само попатни интереси, туку сериозна преокупација не само „за показ“, туку 
и со врвни резултати.
Ова особено се однесува на неговата макрофотографија  фотографијата на деталот  кај која Кондев постигнува 
впечатливи резултати. И овие фотографии се работени во долги, големи серии, при што Кондев ја открива неговата 
специфична дарба и за перцепирање интересни детали, структури, композиции, односи ... што за обичниот минувач 
остануваат безмалу скриени: формацијата на лисја во вода, ѕидна арабеска, нежната структура на глуварчето, 
брановитоста на ќерамидниот покрив, кората на дрвото како месечев пејзаж ... Или, објективот често се задржува на 
специфични делови од портите, на пријатни, впечатливи градски/ архитектонски визури и слично.
Овој фотографски жанр не е воопшто едноставен зашто од фотографот бара постојана концентрација, антиципативна 

Од серијата Некролози, Скопје, 1974



моќ, апстрактно размислување. Поточно, сите овие структури, контрасти, валери, сенки, форми ... се ништо друго, туку 
тенденција кон апстрактна фотографија, начин да се избега, ако сакате, од секојдневието на приказната, сижето 
како такво. Ваквиот тип фотографија подразбира способност за миговна контрола на колористички баланс (ако станува 
збор за колорфотографија) или валерските контрасти или избалансираност (ако се работи за црнобела фотографија), 
способност што очигледно не му недостасува на Кондев. 

„Авторското созревање значи истражување на медиумот17“, вели Кондев. Иако, на прв поглед, се чини дека неговите 
последни истражувања водат надвор од медиумот, тоа е сепак со суштината на медиумот како константа. Имено, поаѓајќи 
од премисата дека фотографијата е цртање со светлина, Кондев буквално ја следи оваа идеја целосно ослободувајќи 
се од фотоапаратот. Изворот на светлината е друга „машина“, односно во неговиот случај скенерот, кој со помошта на 
фотографот достигнува фотографски резултати.

17 Aleksandar Kondev, Boro Rudi}, Pojavljivanje i i{~ezavanje prirode, ReFoto, April 2015

Стапало 2, 2013



*

Кондев цени дека „магијата на 
фотографијата се крие во процесот 
на создавањето. Таа не се гледа, 
но зрачи од секој нејзин дел18“! Тој 
верува во таа „магија“ и тоа се гледа 
на неговите фотографии. Сиот тој „нов 
свет“ што ни го прикажува Кондев на 
неговите фотографии е  токму таа 
негова магија. Видена низ неговиот 
објектив, миговно „обработена“ во 
свеста и понудена на гледачот  како 
некоја негова сублимирана реалност, 
како некаков визуелен предизвик на 
неговата креативна фантазија. 
И творечкиот пат на Кондев е токму 
тоа: негово трпеливо педесетгодишно 
чекорење со отворени очи низ светот 
согледан како визуелен предизвик 
за негово лично видување, негово 
„толкување“, негово разбирање 
на нештата. Тоа не мора да бидат 
историски настани или турбулентни 
случувања, громогласни патешествија 
или славни личности, но сите нешта 
поминати низ неговиот објектив 
мора да го имаат неговиот личен 
печат, неговиот агол на гледање, 
неговото претставување на виденото. 
И само тоа, впрочем, може да биде 
авотномен творечки пат, искуство 

што се гради врз сопствените фотографски знаења и убедувања, врз сопствената фотоестетика што, за среќа, во неговиот 
случај добива и впечатливи национални димензии. 
Неговата фотографија не е штос, гег, ефект. Уште помалку е затворен, тешко достапен личен наратив. Кондев верува во 
добрата фотографија, што и да значи тоа. А тие што ја сакаат фотографијата знаат што значи тоа. Таа е промислена иако 
фатена во миг, таа е елаборирана иако настаната во делот од секундата. Кај Кондев најчесто добрата фотографија е лајф
фотографијата  онаа што ја следи естетиката на еден КартиеБресон  но и, како што веќе беше укажано, фотографијата 
што сака да поместува граници, што денес и не е така лесно. 
Александар Кондев денес е безмалу единствениот претставник на онаа генерација македонски фотографи што ја 
осовременија македонската фотографија, кои внесоа една поинаква естетика и често нови хоризонти во третманот на оваа 
уметност. Или, ако сакате, тој и неговата генерација го изборија местото на фотографијата како рамноправна уметност. Но, 
неговата фотографија, се разбира, не се исцрпува само и единствено во историските релации. Неговата фотографија во 
национални рамки сведочи за стабилност и за континуитет во исказот, во градењето лична естетика што нема да заостанува 
зад регионалните стандарди. Едновремено, фотографијата на Кондев останува и како жив прирачник за помладите колеги, 
како стручно и естетско помагало низ секогаш неизвесните фотографски талкања.

18  Исто

Скенограми, 2014
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ZlatkoTeodosievski

ALEKSANDAR KONDEV – THE WORLD AS A VISUAL CHALLENGE
(Summary)

Aleksandar Kondev (1950) is one of those Macedonian photographers and artists whose work is indellibly linked with the development 
of the photographic art in the country.  We are also at liberty to say that Kondev’s work is an integral part of the highest achievements 
of Macedonian photography starting from the second part of the 20th century up to today. He has been an active force for the past five 
decades in the varied and divergent trends that have shaped Macedonian photography, while his work is an important testimony to the 
overall development of this art in Macedonia.
The circumstances of his life, but also his clearly defined love of photography, has lead him relatively early (1969, though during 
the period 1961  1969 he was among the first to work in animation and film) to decide that this will be his main profession. This 
determination has not waned to this very day! 
When we look back now at his 9 solo exhibitions, participation in over 40 group exhibitions at home and abroad, as well as a number of 
national and international awards, all this without a doubt makes Aleksandar Kondev a doyen of Macedonian art photography, a true 
representative of its development and modern heights and achievements within the national art and culture.
Kondev has a grasp of the essence of photography and knows its history well. He is aware of its roots and close ties with painting, as 
well as of its reputation as the most mimetic and realistic of the arts, but also as the most superficial (Sontag). Still, this doesn’t stop 
him from devoting nearly his whole life to it. This can only be done by someone who believes in its intrinsic values. Like many long 
tenured photographers of his ilk, his interest in photography covers a broad thematic range. However, in Kondev’s work there is an 
underlying primary vocation, an “inherent orientation”, an initial, yet essential determination: first for “classical photography” (without 
an expressed inclination for experimentation and innovation), which continues in the priority he gives to several thematic units: life 
photography (including the subthemes of children, portraits, street photography, etc.), urban themes from everyday city life, social 
and environmental themes, landscapes, structures (macrophotography), etc. 

Kondev states that “the magic of photography is hidden in the process of creation. Though it is not visible, yet it radiates from its every 
part!” He is a believer in this magic, which can easily be seen in his works. This whole “new world” which opens up to us in Kondev’s 
photographs is just that – his magic. As seen through his lens, processed through his consciousness in a flash and offered to the 
spectator as his sublimate of reality, as a veritable visual challenge posed by his creative imagination. 
The creative journey undertaken by Kondev represents a 50year patient trip through the world with open eyes, the world seen as a 
visual challenge for his own personal perception, his interpretation and understanding of the things that surround us. Its focus needn’t 
be on historic events or social turmoil, ballyhooed travels or celebrities, but rather all the things that pass through his lens receive his 
personal stamp, his own point of view and manner of representing what he has seen. That is, in fact, the only way to set out on  journey 
to become an autonomous artist, to build upon one’s own experience and photographic knowledge and principles,  which in his case 
fortunately has lead him to an impressive career and to  national prominence. 
His photography cannot be reduced to a gimmick, trick or special effects. It’s even less an obscure and inaccessible personal narrative. 
Kondev believes in good photography, whatever that means. Yet, those who know and love photography know what exactly it means. 
It is well thought out, even though it is captured in a flash, it is elaborate though it occurs in a part of a second. In Kondev’s case, 
good photography is life photography – one that follows the esthetics of Cartier Bresson – but also, as it was already pointed out, 
photography that likes to set new the boundaries, which is not an easy thing to do these days. 
Aleksandar Kondev today is the only active representative left of the generation of Macedonian photographers that modernized 
Macedonian photography in the 1970’ and 80’s, a generation that introduced a different esthetics and new horizons in the approach 
to this art. Furthermore, Kondev and his generation succeeded in putting photography on equal footing with all the other arts. . 
However, his photographic work cannot be positioned only in historical terms and context. His works within the context of the national 
photographic art can be seen as a testament to the stability and continuity of his expression, as well as the development of his personal 
esthetics which has stood the test of regional and worldwide art standards. Kondev’s photography at same time can serve as a living 
breathing manual for his younger colleagues, a professional and esthetic guide when embarking on the ever unpredictable and unknown 
photographic wanderings.
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Кондев Александар /1950/, роден во Скопје, каде што го започнал и своето школување. 
Уште во основното училиште се запознал со фотографијата и фотографската техника и активно 
учествувал на натпреварите по фототехника, каде освојувал и награди.

 На Младинската работна акција во Загреб 1966 година се запознал со филмската  техника 
која во тоа време била во подем и преставувала амбиција и интерес за голем број млади. При 
крајот на 1966 година се приклучил кон иницијативата на група ентузијасти (Драги Новаковиќ, 
Бранко Атанасковиќ, Вељо Велевски, Ѓорѓи Давидовски, Саша Маркус и други) за формирање 
градски кино клуб што била покрената од Советот на Народна Техника на град Скопје. Како нај
млад во оваа иницијатива станал и член на првиот управен одбор на клубот, со задача посебно 
да работи со младите членови.

Неговата нагласена индивидуалност го насочила неговиот интерес кон филмот и  ани
ма  ци јата која што во основа е предмет на личен ангажман на еден автор, но во исто време 
по кажувал интерес и за експериментите во играниот и докуметарниот филм. Со својот прв 
игран филм “Ден како секој ден” освоил награда за дебитантски филм на Републичкиот фе
сти вал на аматерскиот филм во Скопје во 1967 година. Паралелно работел на анимации и 
експериментални филмови. Во тој период Кино клубот “Камера 300“ претставувал место на 
ши рење на филмската култура, но и на самообразование преку проучување на филмската 
техника.

Паралелно си студиите на  Економскиот факултет во 1969 година, се враќа на фотографијата 
како член на Фото клубот “Вардар” во Скопје. Членувањето во овој клуб било проследено со 
учество на голем број изложби во тогашна Југославија и во странство, како и неговата прва са
мо стојна изложба во галеријата на  Домот на младите “25 Мај” во Скопје во 1977 година.

Кондев е основач на Фото клубот “25”, каде што активно делувал и како педагог и како 
излагач. Во тој период, во 1979 година, ја организирал и неговата втора индивидуална изложба  
во Домот на младите “25 Мај”.

Во 1981 година започнал да работи во фотографското студио на “Фотоцентар” во Скопје, 
каде што соработувал и со повеќе други институции и агенции во областа на фотографијата. 
Дел од своето време посветувал и на активности во Фото сојузот на Македонија и Југославија, 
каде што учествувал на бројни изложби како член или претседателот на жири. Од 1989 година 
работи како самостоен фотограф. 

Во периодот 1994  2001 година предавал фотографија на Академијата за ликовни уметности 
при Универзитетот “Св Кирил и Методиј” во Скопје. 
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1999  “Дрезден“, Галерија на градското собрание, Дрезден, Германија
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