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У времену у којем живимо често се може чути фраза да фотографија напредује 
великом брзином, да живимо у златном добу фотографије и томе слично. Али, да 
ли је баш тако? У налету технологије која доноси лакоћу да се фотографије сниме 
и објаве на увид све шире публике, преплављени смо фотографијама са свих 
страна. Од локалне продавнице где купујемо намирнице, до омиљеног портала 
где се хранимо информацијама. Свет је преплављен фотографијама. По мени, 
има их превише. И све оне наликују једна другој. На први поглед су савршене. 
Али некако, ако може да се тако каже – пресавршене. Хируршки оштре, са јаким 
бојама, са довољно светла, равног и досадног светла. Ма одличне! У најмању руку 
лако допадљиве. А опет – стерилне. 

Зашто?
Кад их дубље загледате, празне су. Практично и не можете дубље да их сагледате. 
Немају дубину. Не говоре ништа осим што вас наводе да купите најбољи производ 
на свету или да особа Н.Н. има најскупљу опрему са којом може да се игра. Са 
хиперпродукцијом фотографија, долази и хиперинфлација фотографије. То правило 
је ваљда универзално као и гравитација. Хиперпродукција нема разумевања за 
процес, тражи само крајњи производ разумљив за што већи број људи, без пуно 
размишљања. А све више таквих радова гледамо и на изложбама уметничке 
фотографије.

Пред вама су фотографије чији аутор зна шта је процес и зашто је важан. И нема 
најскупљу опрему на свету. Може се чак рећи да је анахрон, јер ради аналогно. Да, 
на филму. Фотографије су настајале годинама, више од деценије. Зоран је ишао 
на Трескавaц и враћао се сваки пут када је осећао да га природа зове. Посматрао. 
Трагао. Мислио. Прoмишљао...

Како он сам каже, кад иде у природу, најпре моли природу да га прихвати, да би 
након тога он могао да је истражује. Да кроз природу истражује и себе. Фотографије 
су можда само алат, степенице, натукнице тог процеса, или врх санте леда. Тако 
нам он несебично нуди да завиримо, а можда и видимо пут (његов или свој) кроз 
тај процес. Или напросто-експресију, видљиви део процеса.
На изложби су представљени портрети и групне фотографије ауторових интимних 
пријатеља, а то су стене у централном делу Македоније, у околини манастира 
Трескавaц који се налази у планинском амбијенту изнад Прилепа и Маркових 
кула.

Аутор их зна понаособ и радује се сваком новом сусрету, а посебно када упозна 
нове вечне пријатеље, како их он назива. Кроз своју стваралачку идеју Зоран 
представља ове природне феномене, а њихову сагласност унапред је обезбедио, 
као сваки аутор који поштује етику заната.

То су свакако фотографије које и од гледаоца траже лични ангажман. Траже напор 
и проматрање, а можда многима неће бити разумљиве. Може се рећи да ови радови 
поседују својеврсну визију која није типична за данашње доба. Тежњу. Метафизику. 
Нешто интимно. Лични печат аутора.
Изложба Зорана Ивановског и његових вечних пријатеља.
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Зоран Ивановски 
(1969, Скопље, Македонија) 

Дипломирао 1993. на Електротехничком факултету у Скопљу. Од 1999. 
бави се фотографијом, а од 2000. члан је фото-клуба ЕЛЕМА у Скопљу. 
Учествује на националним (Дани Македонске фотографије; групне 
изложбе фото-клуба ЕЛЕМА) као и на многим међународним изложбама 
у организацији ФИАП-а. Редовно излаже на престижној светској изложби 
ФОТОМЕДИА - принт изложби у организацији фото-клуба ЕЛЕМА.

Аутор се посебно захваљује: Томету Гијевском, Владимиру Секуловском, Владу Димоском и 
Саши Н. Алушевском. 

Учествовао је и на регионалним изложбама међу којима се посебно истичу: Балканска 
фотографија (2004)  и Дани српске фотографије (2007) на којој је његов рад представљен као 
део македонске колекције.
Самостално је излагао у Скопљу 2004. године на тему Лишће.
Његов стваралачки фокус концентрисан је на форме и облике из природе. 
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