Guest list

СИМОНЕ КАЛИЦА

ЗА ФОТОГРАФИЈАТА, ПАТУВАЊАТА И СООЧУВАЊЕТО СО НЕПЛОДНОСТА
„Кога имаш луѓе околу тебе кои несебично ти даваат поддршка, безусловно те
сакаат, те охрабруваат и те потсетуваат колку силна личност си... нема ништо
повредно од тоа!“

ТАМАРА ЗАБАЗНОСКА

УМЕТНИЦА
„За време на карантинот, тишината особено
добро влијаеше на звукот на чеканот, а
музиката само уште повеќе ја надополнува
атмосферата кога веќе сум во ек на
изработка.“
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СИБЕЛ БАЈРАМ

ПРЕТСЕДАТЕЛКА НА
ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЖЕНИ
РОМКИ „ЛАЧО ДИВЕ“
„Секогаш се спротивставувам на
неправда, имам борбен дух, се
борам за правда и не дозволувам
да се нанесе неправда на
мои сограѓани, особено не на
девојки кои се полни со елан и
желба за образование.“

ТЕАНО КАРДУЛА

ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР
„Кога работам кампања или проект
најважна ми е креативната слобода, но и
пораката кон целната публика.“

САШКА
ЦВЕТКОВСКА

ГЛАВНA И ОДГОВОРНA
УРЕДНИЧКА НА
ИСТРАЖУВАЧКА РЕПОРТЕРСКА
ЛАБОРАТОРИЈА ИРЛ
„Сте потрошиле месеци и месеци
макотрпна истражувачка работа
и сфаќате дека вие и некој
што креира дезинформации
или објавува селективни
информации во интерес на
некоја структура на моќ, реално
исто им се фаќате на граѓаните.“

Инспирација

Пишува: Марта Стевковска
Фотографка: Натали Башоски
Модел: Фиона Кнлон

Кога ќе се спомене Охрид, ни доаѓаат напамет многу мисли и убави слики без разлика дали е
зајдисонцето над езерото или бескрајното шетање низ стариот град, кејот, крајбрежјето... Охридското
езеро и погледот кон Галичица пленат со својата убавина и отсекогаш одушевувале и нуделе чистина,
спокојство и мир. Никој не може да каже дека Охрид не е убав, напротив не за џабе е на листата на
УНЕСКО за светско културно наследство и е заштитен уште од 1980 година. Без разлика дали ќе тргнете
од природните убавини, езерото, брегот, планината, или пак историјата, ризницата на античката
култура и извор на словенската писменост, карактеристичната архитектура, па сè многубројните цркви
кои сведочат за минатите времиња, Охрид има сè! Искрено, совршен е и за трагачите по минатото, и
вљубениците во природата и планинарењето, и тие што трагаат по инспирација и знаење и секако мелем
е и за тие што сакаат само да одморат под закрилата на езерото и крајбрежјето.
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Портрет мода

Портрет мода

PURE
BEAUTY

Фотограф: Жарко Чулиќ
Модел: Христијан Рангелов
Модна агенција: Моделс Ин
Стилистка: Бојана Максимовска
Шминка и фризура: Бобан Тодоровски

