3

2

5

Државната манифестацијата „Денови на македонска фотографија“
оваа година го слави своето 60то издание. Во организација на „Фото
сојуз на Македонија“ „Денови на македонска фотографија“ воспостави
високи стандарди во уметничката фотографија. Година по година
„Денови на македонска фотографија“ го профилираше фотографското
творештвото кај нас. Замислена како натпревар на печатена
фотографија, форма која претставува единствена заокружен облик
на фотографскиот процес и конечно со нивно излагање, ја задржавме
оригиналната идеа. Секако и негувањето на традицијата беше во
нашиот фокус. Во ова свечено издание ви ги претставуваме сите
примени и нагарадени фотографии, со посебен дел посветен на луѓето
кои го направија овој јубилеј возможен.

Претседател на ФСМ
Кирил Штрков
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Оваа изложба е најзначајниот дел
од манифестацијата – Денови на
македонската фотографија. Оваа
година таа е пред очите на упатената
јавност по 60 - ти пат. Тоа е значаен
јубилеј на нашето национално
визуелно творештво. На годинешниов
конкурс учествуваа 81 автор со 425
дела. Жирито се одлучи за одбир
на 101 делo од 42 автори. Покрај
етаблирани автори оваа година
жирито имаше пријатна можност да
се запознае и да ги вреднува делата и
на нови имиња. Искрено се надеваме
дека тоа се нови надежи во нашето
фотографско творештво.

Ова се моментите кои беа одлика на
овогодинешното жирирање:
• голем број пристигнати
фотографии со многу нови автори,
• различност во начинот на авторско
размислување,
• одлични услови за жирирање во
организацијата ФСМ,
• добро осветлен простор за
прегледување на примените
фотографии,
• усогласеност на жирито при
одлучувањето околу примените и
наградените фотографии
Особено би сакал да издвојам:
•

Д-р Цветан Гавровски,
ЕФИАП, МФ ФСМ
•

учеството на голем број
фотографки на овогодинешните
Денови. Дури 6 од нив се и
добитници на награди. Мислам
дека тие донесоа еден свеж здив
на овогодинешната изложба
Фотографија со наслов „Тома“,
од Зоран Андонов. Суптилно
направен портрет на доајенот
на балканската фотографија од
Томислав Петернек, создаден од
сенките на уличното осветлување.

Се на се, оваа година ќе имаме добра
изложба за Деновите на македонската
фотографија.
Боро Рудиќ, МФ ФСМ

60 - ти Денови на Македонската
Фотографија
• пресек на најдобрите фотографски
остварувања во изминатата година
во Македонија
•
тоа треба да биде ДМФ и оваа
постковидна ДМФ2022,,навистина
тоа и беше!
Жирито во кое што и јас бев член
едноставно уживаше во понудата на
фотографски дела, како поедничени
така и колекции.
Една од главните одлики на
овогодинешната ДМФ беше учеството
на многу нови автори и добрата
понуда на колекции. Членовите на
жирито немаа големи дилеми за
доделување на награди. Радува
фактот дека македонските фотографи
повторно сериозно ја сваќаат ова
значајна манифестација и со должен
респект учествуваат на истата.
Но секако најдоброто и најпријатното
обележје и на овогодинешната
манифестација се одличните
фотографии од младите автори во
секцијата за младинци. Мислам
дека за секој искусен фотограф нема
поголемо задоволство да види дека
надоаѓа плеада на млади фотографи
кои со своите дела наговестуваат
идни Мајстори на Македонската
Фотографија!
					
Владимир Арсовски МФ ФСМ

БРОЈ НА ПРИСТИГНАТИ И ПРИМЕНИ АВТОРИ И ФОТОГРАФИИ НА ДМФ 2022
Пристигнати
КЛУБОВИ/САМОСТОЕН АВТОР

број на
автори

Примени

број на
фотографии

%

број на
автори

%

број на
фотографии

%

%

самостоен автор

44

54.3

232

54.6

24

57.1

62

61.39

ФКК Битола

2

2.5

9

2.1

1

2.4

2

1.98

ФК Охрид

10

12.4

48

11.3

4

9.5

7

6.93

ФКК Козјак

4

4.9

18

4.2

1

2.4

4

3.96

Фото група Чкрап!

3

3.7

10

2.4

1

2.4

3

2.97

ФКК Прилеп

5

6.2

29

6.8

3

7.1

4

3.96

ФГ Кастрон

1

1.2

12

2.8

1

2.4

6

5.94

ФК Стеван Наумов - Стив

7

8.6

34

8.0

2

4.8

2

2.0

ФК Елема

4

4.9

25

5.9

4

9.5

10

9.9

Ф7 - Куманово

1

1.2

8

1.9

1

2.4

1

1.0

Збирно

81

100

425

100

42

100

101

100
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НАГРАДЕНИ ФОТОГРАФИИ
ЗА КОЛЕКЦИЈА НА ФОТОГРАФИИ

ЗА ПОЕДИНЕЧНА ФОТОГРАФИЈА

ПРВА НАГРАДА
Иван МИХАЈЛОВИЌ

ПРВА НАГРАДА
ФКК Козјак

“Agro Lines” 1

Зоран АНДОНОВ
„Тома“

ВТОРА НАГРАДА

“Agro Lines” 3
“Agro Lines” 4

Иван КАРАТАНОВ

ВТОРА НАГРАДА

„Акт“ 1

Мимоза ЧОЛАК

Фото група Чкрап

самостоен автор
ТРЕТА НАГРАДА

самостоен автор

„Танго танц“1

Анита ПАЛЧЕСКА

„Танго танц“2

„Помалку, а повеќе“

самостоен автор
ДИПЛОМА

„Танго танц“ 3
ТРЕТА НАГРАДА
Димитар ПЕТРОВСКИ
8

Мери БОШКОСКА
самостоен автор

„Snack Time“

„Мартина“ 1

Иван МИХАЈЛОВИЌ

„Мартина“ 2

“Green”

„Мартина“ 3

Стефан
ДИМИТРИЕВСКИ

ДИПЛОМА

“The Еye of the Earth”

Катја ШТРКОВА КОЧОВСКА

самостоен автор

„Патека“ 1
„Патека“2
„Патека“ 3
ДИПЛОМА
Андријана КОСТОВА ПЕТРОВСКА
„Мартина на дожд“ 1
„Мартина на дожд“ 2
„Мартина на дожд“ 3

самостоен автор

ФКК Прилеп

ФКК Козјак
самостоен автор

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
АВТОРИ И ДЕЛА

СЕНИОРСКА КОНКУРЕНЦИЈА
ФК ЕЛЕМА - СКОПЈЕ

„Позади сцена“

“Лампиони”

Зоран АНДОНОВ Ф1 ФСМ

Кирил ШТРКОВ Ф1 ФСМ
“Лебед”

ФОТО ГРУПА ЧКРАП!
„Тома“

“Пресеци”

„Момент од трагедијата“

“Кучешки живот” 1

ФКК КОЗЈАК

Орце ПОПОВСКИ

Раде ЛУКОВИЌ Ф1 ФСМ
“Трио”

“Алојз” 3

„Мегалити од хипоталамус“ 1

„Девојка на прозорецот“
Иван МИХАЈЛОВИЌ
“Agro Lines” 1
“Agro Lines” 3
“Agro Lines” 4

„Мегалити од хипоталамус“ 2

“Green”

Филип ЛАФАЗАНОВСКИ

Мери БОШКОСКА

„Мегалити од хипоталамус“ 3
“Мирно лето”

ФКК БИТОЛА

Алпај МЕМЕДОВСКИ
“Мајк”

“Трпејца”

ФК ОХРИД

Лазар КОЊАНОВСКИ

ФКК ПРИЛЕП
“Snack Time”

Горан ПОПОСКИ

“Anything for Love”
“Child of Light”

ФОТО ГРУПА КАСТРОН
Христина ТРАЈКОСКА
“Siameses”

„Тежина“

“Safe Place”

„Хипократ и гитарата“

„Part of You“ 2

„Меќава“

Димче КОРУНОСКИ
„Раце“

“Gipsy Magic” 5

„Агушеви“ 3

„Part of You“ 3
„Part of You“ 4

ФОТО ГРУПА Ф7

Димче МАЈКОВСКИ

Душан ДОЦЕВСКИ КМ ФСМ

„Преку езерото“ 1

“Ковач - Ресен”

ФК СТЕВАН НАУМОВ – СТИВ
Вера ХРИСТОВСКА
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ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
АВТОРИ И ДЕЛА

САМОСТОЈНИ АВТОРИ
Александар ТОМОВСКИ

„Мартина“ 1

„Поезија во движење“ 1

„Мартина“ 3

„Мајка“

„Поезија во движење“ 2
„Поезија во движење“ 3

Андријана КОСТОВА - ПЕТРОВСКА
„Венера“

„Мартина на дожд“ 1
„Мартина на дожд“ 2
„Мартина на дожд“ 3
Анета ИЛИЕВСКА
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„Мартина“ 2
Ѓорѓи КОЦЕВ
“The Frame”

Ема КУШЕВСКА

„Блиски врски“

„Еден обичен ден“
„Црно – бел свет“
Иван ВУКЕЛИЌ
„Антикварница“

“Night Walk”

„Маврово“

Анита ПАЛЧЕСКА

Иван КАРАТАНОВ

„Меѓу триаголници и линии“

“Акт” 1

Виктор ГЕРАСИМОВСКИ

“Sadness”

„Помалку, а повеќе“
„Се‘ уште те чекам“

„Журка на полна месечина“

„Рамноденица во градската џунгла“
„Огледалце,огледалце...“
„Ноќна патека“

„Лак на небото“

„Фатен во акција“

Каролина ДИМОВСКА
Катја ШТРКОВА - КОЧОВСКА
„Допелгангер“
„Патека“ 1
„Патека“2

„Патека“ 3

Кристина ВЕЛКОВСКА
“Сенки”

„Салто (не)мортале“

Магдалена МИЛОЈКОСКА

“Андалузиски пес”

„Федора“

Дејан КОЛЕВСКИ МФ ФСМ
“Летен рај” 2

Димитар ПЕТРОВСКИ
„Ивана“

„Марс“

Марија ПЕТРОВСКА
„Мисла во модули“
Мимоза ЧОЛАК

„Тишина“

„Триптих“

„Бојана“

„Сокак“

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
АВТОРИ И ДЕЛА

САМОСТОЈНИ АВТОРИ
„Автопортрет“

“Age of Tranquility”

„Танго танц“1

Каја ТАСЕВСКА

„Вуле“

„Танго танц“2

„Танго танц“ 3
„Протест“

„Марш на црвените чадори“ 1

„Двоина“
„Hope“

Никола ЈОВАНОВИЌ
„Славјански синдром“

Небојша ГЕЛЕВСКИ
„Македонија“
„Публика во пандемија“
Наташа ГЕЛЕВА
„Пандемија“
Стефан ДИМИТРИЕВСКИ
„The Eye of the Earth“
Петар РАДЕНКОВСКИ
„Ретро - собир на 404“
МЛАДИНСКА КОНКУРЕНЦИЈА
ФК СТЕВАН НАУМОВ - СТИВ
Давид КОЗАРОВ
„Кондураџија“
ФК ОХРИД
Нина АНЃЕЛОСКА
„Божји мир‘‘
ФКК ПРИЛЕП
Славиша ЦВЕТАНОСКИ
“Girl With Pearl Earring”
САМОСТОЈНИ АВТОРИ
Анастасија СТОЈАНОСКА
„Празна спокојност“
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12

13

ЗОРАН АНДОНОВ - „Тома“
Прва награда за поединечна

14

ИВАН КАРАТАНОВ - „Акт“ 1
Втора награда за поединечна

15

АНИТА ПАЛЧЕСКА - „Помалку, а повеќе“
Трета награда за поединечна

16

ИВАН МИХАЈЛОВИЌ - “Green“
диплома за поеднична

17

СТЕФАН ДИМИТРИЕВСКИ - “The eye of the Earth“
диплома за поединечна

18

МЕРИ БОШКОСКА - “Snack time“
диплома за поединечна

19

ИВАН МИХАЈЛОВИЌ - “Agro Lines“ 1, “Agro Lines“ 3, “Agro Lines“ 4
Прва награда за колекција, Плакета „Благоја Дрнков“

20

МИМОЗА ЧОЛАК - „Танго танц“ 1, „Танго танц“ 2, „Танго танц“ 3
Втора награда за колекција

21

ДИМИТАР ПЕТРОВСКИ - „Мартина“ 1, „Мартина“ 2, „Мартина“ 3
Трета награда за колекција

22

КАТЈА ШТРКОВA - КОЧОВСКА - „Патека“ 1, „Патека“ 2, „Патека“ 3
диплома за колекција

23

ВИКТОР ГЕРАСИМОВСКИ - „Ноќна патека“, „Огледалце - огледалце“,
„Рамноденица во градската џунгла“
диплома за колекција

24

АНДРИЈАНА КОСТОВА ПЕТРОВСКА - „Мартина на дожд“ 1,
„Мартина на дожд“ 2, „Мартина на дожд“ 3
диплома за колекција

25

КАЈА ТАСЕВСКА - “Hope“
Прва награда младинска

26

ДАВИД КОЗАРОВ - „Кондураџија“
диплома младинска

27

СЛАВИША ЦВЕТАНОСКИ - “Girl With The Pearl Earring“
диплома младинска

28

ГОРАН ПОПОСКИ - “Anything for Love“
награда за документарна фотографија

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
1

2

29

3

1. АЛЕКСАНДАР ТОМОВСКИ - „Мајка“
2. АНДРИЈАНА КОСТОВА ПЕТРОВСКА - „Венера“
3. АЛПАЈ МЕМЕДОВСКИ - „Мајк“
4. АЛПАЈ МЕМЕДОВСКИ - „Трпејца“

4

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
1

2

30

3

1. АНЕТА ИЛИЕВСКА - “Night walk“
2. ВЕРА ХРИСТОВСКА - „Позади сцена“
3. ГОРАН ПОПОСКИ - “Child of light“
4. АНИТА ПАЛЧЕСКА - „Меѓу триаголници и линии“

4

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ

2

1

31

3
4

1. ВИКТОР ГЕРАСИМОВСКИ - „Журка на полна месечина“
2. ДЕЈАН КОЛЕВСКИ - „Андалузиски пес“
3. ВИКТОР ГЕРАСИМОВСКИ - „Сеуште те чекам“
4. ДИМЧЕ МАЈКОВСКИ - „Преку Езерото“ 1

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
1

2

32

4

3

1. ЗОРАН АНДОНОВ - „Девојка на прозорецот“
2. ДИМИТАР ПЕТРОВСКИ - „Бојана“
3. ДИМИТАР ПЕТРОВСКИ - „Ивана “
4. ДИМИТАР ПЕТРОВСКИ - „Тишина“

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
1
3
2

33

4

1. ДИМЧЕ КОРУНОСКИ - “Gypsy Magic“ 5
2. ЃОРЃИ КОЦЕВ - “The Frame“
3. ДУШАН ДОЦЕВСКИ - „Ковач - Ресен“
4. ДИМЧЕ КОРУНОСКИ - „Раце“

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
3

34

1

2

4

1. КИРИЛ ШТРКОВ - „Лампиони“
2. КИРИЛ ШТРКОВ - „Лебед“
3. КАТЈА ШТРКОВА - КОЧОВСКА - „Допелгангер“
4. ЛАЗАР КОЊАНОВСКИ - „Тежина“

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
2

1

35

3

4

1. ИВАН ВУКЕЛИЌ - „Маврово“
2. ЛАЗАР КОЊАНОВСКИ - „Меќава“
3. МАГДАЛЕНА МИЛОЈКОСКА - „Федора“
4. КИРИЛ ШТРКОВ - „Пресеци“

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
2
1

36

3

4

1. КРИСТИНА ВЕЛКОВСКА - „Сенки“
2. МАРИЈА ПЕТРОВСКА - „Мисла во модули“
3. РАДЕ ЛУКОВИЌ - „Алојз“ 3
4. ЛАЗАР КОЊАНОВСКИ - „ Хипократ и гитарата“

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ

2

1

4

3

1. МИМОЗА ЧОЛАК - „Вуле“
2. МИМОЗА ЧОЛАК - „Триптих“
3. НАТАША ГЕЛЕВА - „Пандемија“
4. МИМОЗА ЧОЛАК - „Сокак“

37

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
2

38

1

4

3

1. МАГДАЛЕНА МИЛОЈКОСКА - „Марс“
2. ФИЛИП ЛАФАЗАНОВСКИ - „Мирно лето“
3. ДЕЈАН КОЛЕВСКИ - „Летен рај“ 2
4. ОРЦЕ ПОПОВСКИ - „Кучешки живот“ 1

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
2

3

1

1. РАДЕ ЛУКОВИЌ - „Трио“
2. ХРИСТИНА ТРАЈКОСКА - “Safe place“
3. ХРИСТИНА ТРАЈКОСКА - “Siameses“

39

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
40

АЛЕКСАНДАР ТОМОВСКИ - „Поезија во движење“ 1, 2, 3

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
41

ЕМА КУШЕВСКА - „Блиски врски“,
„Еден обичен ден“, „Црно - бел свет“

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
42

РАДЕ ЛУКОВИЌ - „Мегалити од хипоталамус“ 1,
„Мегалити од хипоталамус“ 2, „Мегалити од хипоталамус“ 3

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
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ХРИСТИНА ТРАЈКОСКА - “Part of you“ 2,
“Part of you“ 3, “Part of you“ 4

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
44

ВИКТОР ГЕРАСИМОВСКИ - „Салто (не)мортале“,
Фатен во акција“, „Лак на небото“

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
45

1. ЗОРАН АНДОНОВ - „Моменти од трагедијата“
2. МИМОЗА ЧОЛАК - „Марш на црвените чадори“ 1
3. МИМОЗА ЧОЛАК - „Протест“

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
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1

2

1. НЕБОЈША ГЕЛЕВСКИ - БАНЕ - „Македонија“
2. НЕБОЈША ГЕЛЕВСКИ - БАНЕ - „Публика во пандемија“
3. ПЕТАР РАДЕНКОВСКИ - „Ретро собир на 404“

3

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ
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2

1

1. АНАСТАСИЈА СТОЈАНОСКА - „Age of tranquility“
2. НИНА АНЃЕЛОСКА - „Божји мир“
3. АНАСТАСИЈА СТОЈАНОСКА - „Празна спокојност“

3

ПРИМЕНИ ФОТОГРАФИИ

2
1
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3

1. АНАСТАСИЈА СТОЈАНОСКА - „ Двоина“
2. ХРИСТИНА ТРАЈКОСКА - „Агушеви“ 3
3. НИКОЛА ЈОВАНОВИЌ - „Славјански синдром“
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На следниве неколку страни ќе ви ги претставиме
луѓето кои се заслужни за остварување на оваа 60
годишна традиција. Тоа се претседателите на Фото
сојуз на Македонија во изминативе 6 децении.
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АЈРИ ОСМАНОВ
Роден е 24.09.1934 год. во Струмица.
Диполомирал на Филозовскиот факултет во Скопје.
Уште од раната младост е голем поборник за развојот на техничката култура во родната Струмица и во целата
Република. Организатор е на повеќе смотри на техничката култура; изложби на фотографии и дијапозитиви со
домашно и меѓународно учесто на автори; како и семинари за фотографската уметност. Долги години бил член
на Претседателството на Народна техника на поранешна СФРЈ, член на Претседателството на Народна тех
ника на Македонија. Претседател на Фото Сојузот на Југославија, Претседател на Фото сојузот на Македонија.
Повеќе од 30 години бил поборник на развојот на фотографската уметност во Републиката и основач на повеќе
фото клубови. Членувал во Фото клубот “Вардар” Скопје и Фото клубот “Чаир” Скопје. Учествувал на повеќе
домашни и меѓународни изложби на фотографии и дијапозитиви. Носител е на повеќе звања од областа на
фотографската уметност: ЕСФИАП, ЕФИАП, Фото аматер I класа.
За особени заслуги во развојот на техничката култура и фотограfската уметност одликуван е со повеќе меѓу
народни и државни признанија.
Починал во Скопје на 22.09.1998 год.
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ДУШКО ЈОВАНOВСКИ
КМ ФСЈ, фотограф ентузијаст. Во светот на фотографијата влегува 1967 година со фотографијата „Очекување“.
Следната деценија опојната магија на фотографијата за него ќе биде предизвик и инспирација, а уметничката
фотографија творечко хоби. Во потрагата по визуелниот идентитет, а во духот на времето ќе сними бројни
фотографии со визуелно - експресивна вредност и нагласена естетика, каде што мигот, емоцијата и
симболиката се преточуваат во суптилна порака која буди интерес и внимание. Учествувал на бројни изложби
каде има постигнато видливи резултати. За постигнатото реноме и нивото на естетско изразување од областа
на уметничката фотографија, во Загреб, 1977 година е прогласен за Кандидат - Мајстор на Југословенската
фотографија. Како селектор или член на жири - комисии се појавува на многу клупски, државни и меѓународни
изложби на фотографија. При крајот на седумдесеттите престанува да излага свои фотографии, но останува
активен член во Фото сојузот на Македонија и отворен соговорник за помладите автори кои се појавуваа во
македонската фотографија. Последните години повторно се враќа на фотографијата, работи на дигитализација
на своите фотографии со цел да ги направи достапни за сите, а повремено излага на изложби и манифестации
организирани од Фото клуб „Куманово“. Живееше во Куманово и е почесен член на Фото - кино клуб „Козјак“ и
Фото клуб „Куманово“ и Национална фото унија на С. Македонија.
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ВЛАДИМИР ПЛАВЕВСКИ
Владимир Плавевски (Скопје, 11 декември 1948) е македонски писател и фотограф.Плавевски е роден на 11
декември 1948 година во [Скопје]. Со аматерска фотографија почнал да се занимава од својата рана младешка
возраст, а со интензивно излагање фотографии на бројни групни изложби дејствува во периодот 1973 до 1990
година. Во седумдесеттите години бил член, а потоа и претседател на Фото клубот “Вардар” од Скопје (1978 1990) како и претседател на Фото сојузот на Македонија (1982 - 1986). Член е на ДЛУПУМ од 1983 година и бил
предавач по предметот “Фотографија” на Факултетот за Драмска уметност во 1993/94 година. Учествувал на
голем број групни изложби во земјата и во странство и е добитник на поголем број награди и признанија.
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СЛАВЧО ТАЛЕВ
Славчо Талев е роден во Скопје на 6ти мај 1954 година, матурирал во гимназијата „Јосип Броз - Тито“ и
дипломирал на Архитектонско - градежниот факултет во Скопје 1981 година. Учествувал на изложби и
објавувал трудови од областа на фотографијата, грфаика, сликарство и дизајн на плакати, каталози , насловни
страни на часописи, книги, весници како и уредување на ентериери. Член е на меѓународната федерација
на фотографската уметност и бил члена на Фото клубот Студент при АГФ во Скопје. Своите трудови ги
презентирал на шест самостојни изложби, а учествувал на седумдесет групни изложби.
„ ... Во осумдесетите и деведесетите години на минатиот век, во Македонија имаше навистина голема активност
на полето на фотографската уметност. Изложбите кои беа организирани, не само што презентираа фотографии,
туку беа и можност за дружење и размена на искуства и знаење. На отворањата на изложбите често пати имаше
настап на музички уметници, како и несекојдневни поставки на фотографиите што ја покажуваше желбата на
авторите што поинтерсно да се претстават пред посетителите...“

АЛЕКСАНДАР КОНДЕВ
Македонски фотограф, роден во Скопје 1950 г.Основно
и средно образовани го стекнува во Скопје и студира на
Економскиот факултет...
Интересот за фотографијата и фото техниката се
појавува уште во раните школски денови, учествува
на натпреварите и конкурсите организирани од Фото
кино сојузот на Македонија и Народна Техника уште од
1961 година.Но на почетолот на гимназијата/1965 - 66г./
интересот се пренасочува кон аматерскиот филм, за кои
е наградуван на фестивалите.Во овој ангажман посебно
е значајно што тој е автор на првите анимирани филмови
во Македони, а од Кино клубот „Камера 300„ произлегоа
првите автори на Македонскиот цртан филм.
Периодот на студиите го враќа назад интересот за
фотографијата, членува во Фото клубот Вардар во
неговите најплодни години.Првата самостојна Изложба
ја поставува во галеријата на Домот 25 мај, денес
познат како МКЦ во 1976г. При крајот на седумдесетите
го формира Фото клуб 25, еден од најактивните и
најдобрите клубови во Македонија но и во тогашна
СФРЈ. Од осумдесетите години работи во студиото
на Фотоцентар како фотограф.Членува во управните
одбори како на Фото клубовите, така и на Фото сојузот на Македонија.Член е на редакцијата на Фото кино
ревија, единствен фото часопис од екс Југославија.Во 1983 - 4г. Станува Предсетел на Председателството
на Фото сојузот на Македонија,се бори за промена на односите ви него,дотогашната Републичка изложба,
ја трансформира во во денес познатата манифестација „Денови на Македонска фотографија.Паралелно
со неговата професионална работа, организира семинари, член е на жири на многу изложби, а посебно се
посветува на фотографијата во културата како Скопско лето, МНТ, Македонска Опера и балет, Македонска
Филхармонија, Заводите за заштита на спомениците и културата кај нас. Од 1994г до 2002,го предава предметот
фотографија на Факултетот за ликовна уметност. Автор е на повеке самостојни и групни Изложби во земјата
и странство. Неговите фотографии се илустрација на многу книги и монографии на повеке издавачи и автори.
Автор и коавтор е на две книги. Националната галерија на македонија му организираше голема Ретроспективна
изложба во 2015 година..
Живее и работи во Скопје.
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ЦВЕТАН ГАВРОВСКИ
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Цветан Гавровски е доктор на технички науки од областа
на електрониката. Во професионалната кариера беше
редовен професор на Универзитетот Св. Кирил и Методиј
во Скопје, Р. Македонија.
Арт фотографијата е негова преокупација над четириесет
години. Учествувал на преку двеста групни изложби во
земјата и странство. Автор е на шеснаесет самостојни
изложби (Македонија, Босна и Херцеговина, Бугарија,
Германија, Србија, Словенија). Претставник е на Image Colleague Society International – USA за Македонија
и почесен член на Бугарската Фотографска Академија.
Носител е на звањaтa Мајстор на Фотографија на Фото
Сојузот на Македонија и на звањето EFIAP – Excellence
FIAP на Светската Фотографска Федерација.
Добитник е на бројни значајни награди за фотографија на
домашни и меѓународни изложби: FIAP (The International
Federation of Photography) – златен и бронзен медал; PSA
(Photographic Society of America) – златен медал; UPI (United Photographers International) – бронзен медал; RPS (The
Royal Photographic Society) – златен медал; GPU (Global Photographic Union) – златен медал. Ја претставува
македонската фотографија со фотографии во колекциите
на светските FIAP изложби во: Кина (1997, 2006), Швајцарија (1999), Италија (2001), Унгарија (2004), Луксембург
(2004), Словачка (2008), Ирска (2009), Шпанија (2012), Индонезија (2015), Кореа (2016), Шпанија (2019).
Претседател е на Фото Сојузот на Македонија (ФСМ) во периодот од 1985 до 1999 година, и од 2002 до 2009
година. Во 1995 година, на 23 - от конгрес на Светската Федерација на Арт Фотографија /FIAP/, во Андора го
претставува Фото Сојузот на Македонија и придонесува македонскиот фото сојуз да биде национален репрезент
во Светската федерација.
Од 1995 до 2019 година е претставник на FIAP за Македонија.

МИХАИЛО ЈОВАН БАЛОВ
Роден во Штип 02.05.1939г. основно и средно образование
завршува во Штип, а виша текстилна школа во Лесковац.
За време на школувањето зема активно учество во
младински организации. Бил член на претседателството
на Сојузот на младина на Р. Македонија. Учествува во
работни акции, спортски активен со посебна љубов кон
пинг-понгот . Како член на пингпонгарскиот клуб „Вита
Поп-Јорданова “, ПК „Текстилец“, ПК „Дубочица“, бил
сениорски и јуниорски првак на Р.Македонија. За време
на отслужувањето на воениот рок били Армијски првак
во пинг-понг во Југославија, во 1962 во Титово Ужице.
Работи во ПИ Македонка, како раководител на погонот
боење на предиво и ткаенини, од 1999 до 2002 како
директор на погон Ткаенини.
Учествува во синдикални и општински организации.
Во 1968год. бил делегат на шестиот конгрес на СС на
Југославија
Член на фотоклубот „Македонка“ од неговото формирање
во 1975г.
Од 1978г. член на претседателството на Фото сојузот
на Р.Македонија. Во 1978г. има иновација на фото сито
штампа.
Од 1988-1990 година претседател на Фото сојуз на Македонија. Учествува во организирање на бројни изложби ,
излага свои фотографии и дијапозитиви. Организатор на изложба на фотографии и дијапозитиви во Куманово.
Член на жири комисијата на Фото сојуз на Југославија во Осијек. Во тој период организира семинари од врвни
мајстори на фотографијата, како и развој на нови Фото клубови низ Р.Македонија. Има звање Фотоаматер 1ва
класа
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БОРО РУДИЌ
Како председател на ФСМ во овој период неговата работа
беше насочена најповеќе кон следните активности:
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1. Зголемување на членство во ФСМ. Така во овој период
се создадени нови клубови: ФК Ф7, ФК Кастрон, ФК
Битола, ФК Кочани, ФК Види, ФК Пиксел, ФК Широк Агол.
Во работа во сојузот се обновени и стари клубови: ФК
Охрид и ФК Штип. За жал некои беа активни за краток
период. Како ФК Кочани, ФК Види и ФК Пиксел. Важно
да се напомене дека за прв пат и самостојни автори се
вклучени во работа и управување со ФСМ.
2. Изменет е и прилагоден на нови движења во
фотографија, Правилник за звања и изложби на ФСМ.
Воведена е и членарина како извор на приходи на ФСМ.
3. Дизајниран е веб сајт на ФСМ.
4. Континуитет во организирање на Денови на Македонска
Фотографија, како најзначајна македонска фотографска
манифестација(во Кавадарци, Охрид, Куманово, Тетово,
Гевгелија, Скопје, Битола). Во склоп на ДМФ организирани
се и 3 фото семинари (во Тетово, Кавадарци и Гевгелија).
5. Промовирање на македонска фотографија и фотографи
вон Македонија. Така да за прв пат е формирана
македонска селекција од фотографии на активни автори, која небеше од затворен тип , туку се менуваше со
содржина и автори за цел овој период. Тие државни колекции можеа да ја видат 2 пати во Чачак, Србија, 2 пати во
Ријека, Хрватска, Град Негова Словенија, 2 пати во Скопје, и Лесковац, Србија. Исто така имавме бројни клубски
и авторски представувања во Кина, Србија, Словенија, Хрватска, Бугарија, Русија, Индија, Чешка, Италија,
Босна и Херцеговина...Од друга страна како резултат на оваа меѓународна соработка, Фото Сојуз на Македонија
организираше и ги представи изложби: Бисери на Српска фотографија, Бугарска Современа фотографија 2000
- 2015, 10 Турски фотографи и Словеначка современа фотографија. Сите овие изложби предизвикаа доста
внимание и го етаблираа ФСМ како асоцијација која може да организира озбилни проекти.Во овој период
македонски автори вклучени во наши колекции учествуваа на бројни биенални изложби организирани од ФИАП
(Ирска, Шпаниа, Луксембург, Кина, Бугарија...) Исто така од 2009 - 2018 македонски клубови корганизираа преку
40 меѓународни изложби под патонажа на ФИАП и ФСМ.
6. Нови излагачки звања во ФСМ имаат добиено бројни автори. Промовирани се 3 нови Мајстори на Фотографија
на ФСМ(Боро Рудиќ, Цветан Гавровски, Владимир Арсовски), 4 КМФСМ ( Душан Доцевски, Марјан Јаневски,
Владимир Секуловски,и Дејан Колевски), 11 Ф1ФСМ (Дарко Петровски, Сања Николиќ, Дејан Гилевски, Драги
Неделчевски, Зоран Андонов, Љупчо Ристовски, Филип Филиповиќ, Глигор максимовски, Дејан Ангековски и
Филип Илиевски), како и 7 АФИАП звања.
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