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Уште при првиот поглед 
на изложбата јасно е дека 
станува збор за фотограф 
кој добро ги познава 
основните принципи на 
фотографијата, избор на 
ракурс и анализа на 
светлото кое само во 

одреден дел од денот 
ги "оживува" 
објектите.

Авторот Кире Галевски 
про фесионално со фото-
гра фија се занимава од 
1993 година. Од 1995 до 
1998 година пре стојувал 
во Прага, каде бил уредник 
на фотографија во "The Pra-
gue Tribune", како и сора-
ботник на lifestyle спи са-
нието "Velvet". Во тој пери-
од Галевски бил и фото-
граф во канцеларијата на 
претсе дателот Вацлав Ха-
вел за про ектот "Sv. Voi t-
cheh". Како фо торепортер 
и уредник на фо тографија 
работи и сора бо тува со 
повеќе македонски дневни 
и неделни печатени ме-
диуми. 
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Во Културно информативниот цен-
тар свечено беше отворена из лож -
ба на фотографии, насловена како 

"Скриените симболи на Скопје" од Кире 
Галевски. Изложбата ја отвори скоп ски-
от градоначалник, господин Трифун Кос -
товски, а за авторот и за неговите фо-
тографии говореше г. Роберт Јанку лов-
ски, фотограф и директор на Маке дон-
скиот центар за фотографија.

вува' објектите. Документарниот при стап во 
работата го дополнува мислењето дека 
Галевски суверено владее со фо то граф-
скиот медиум. Високото позна вање на 
фотографската техника на Га левски му по-
мага да изгради сопствен стил, кој е пре-
познатлив без разлика дали работи архи-
тектурна, пејзажна фо тографија...", истакна 
господинот Јан ку ловски.

"Скриените симболи на Скопје" со др-
жи 26 фотографии од архитектурата на 
градот и околината на Скопје, кои прет-
ставуваат успешна визуелизација на ми-
натото на градот, затоа што из ло жените 
визури најчесто се присутни само во 
меморијата на постарите скоп јани. 

"Оптоварени од брзиот начин на жи-
веење, секојдневно минуваме покрај 
овие објекти без да ги согледаме нив-

ните убавини. Секако, во доловувањето 
на градската атмосфера пресудно зна-
чење има фотографското гледање на 
авторот. Уште при првиот поглед на 
изложбата јасно е дека станува збор за 
фотограф кој добро ги познава основ-
 ните принципи на фотографијата, избор 
на ракурс и анализа на светлото кое 
само во одреден дел од денот ги 'ожи-
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