Позив за новинаре
ОЖИВЉАВАЊЕ ФОТО НАСЛЕЂА
Ауторска изложба Милене Јокановић
У недељу, 22. новембра 2015. године у 19:00 часова у Његошевој 77 као једна од
манифестација Фестивала Визуелизатор биће отворена ауторска изложба Милене
Јокановић „Оживљавање фото наслеђа“.
Изложба „Оживљавање фото-наслеђа“ ауторке Милене Јокановић ће, са једне
стране, представити примерке најстаријих фотографских техника из колекције
Фотомузеја, а настајалих у другој половини 19. и на самом почетку 20. века и то:
дагеротипије, амбротипије, феротипије, калотипије и фотографије на стаклу. Са
друге стране, у оквиру сегмента изложбе названог: „Ново старим“ посетиоци ће
моћи да виде портрете израђене свим овим старим техникама, а настале пре само
неколико дана!
На изложби ће бити представљено 15 дагеротипских портрета насталих средином
19. века у Западној Европи и Северној Америци, 10 амбротипија, 6 калотипија и чак
27 металотипија насталих у другој половини 19. века, као и 9 стаклених плоча са
почетка 20. века на којима ће посетиоци моћи да виде чак и историјски значајне
догађаје за Краљевину Југославију.
Други сегмент изложбе представиће резултате недавно организоване радионице на
којима је фотограф Миша Кескеновић учеснике вратио век уназад и портретисао их
старом деветнаестовековном фото-камером, а затим представљао читав поступак
добијања првих фотографија и најстаријих техника који траје и више од једног сата
за само једну фотографију. Посетиоци ће, поред на платну пројектованих
фотографија са радионице, у овом сегменту моћи да виде мртву природу насталу
мокрим колодијумским поступком као и стаклене негативе многих учесника
радионице, па можда чак препознају и неког свог познаника!
Фотомузеј је непрофитно удружење грађана специјализовано за прикупљање
историјске грађе. Не представља само приватну колекцију већ неку врсту покрета
окупљеног око заједничког интересовања - фотографије. Основано је са циљем да
се фотографија као историјски артефакт прикупи, систематизује, дефинише и
презентује јавности путем Интернета, изложби и других видова комуникације.

Фотомузеј је виртуелни музеј кроз чију збирку се може проћи из удобности
сопственог дома, јер су фотографије дигитализоване и доступне јавности као
дигиталне копије. На сајту Фотомузеја се може наћи око 3000 фотографија и подаци
о 185 српских фотографа и њиховим фотографским атељеима. Основан је 2012.
године као пројекат пет ентузијаста који се баве фотографијом и колекционарством
како професионално тако и из хобија, да би до данас забележио низ успешних
изложби и пројеката и ван виртуелног простора. Оснивачи и колекционари
Фотомузеја су Живојин Стевановић, Зоран Тртица, Немања Станковић, Мирослав
Александрић и Владимир Јаношев.
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