РЕФЕРАТ
Со писмо одлука броj 03-693(60 oд 06.11.2009г. известени сме дека Наставнонаучниот уметнички совет на факултетот за Сценски дизајн при Универзитетот
за аудиовизуелни уметности Европска филмска академија ЕСРА - Париз Скопје
Њујорк na sednicata odr`ana na den 02 .11.2009г. донесе одлука со која не
избра за членови на Рецензентска комисија за избор на еден наставник по група
стручно уметнички предмети од областа на Анимацијата и Историјата и
теоријата на анимацијата во сите наставно научни звања на Факултетот за
Сценски дизајн
На конкурсот за избор на наставници во сите наставно-научни звања по група
предмети од областа на Анимацијата и Историјата и теоријата на анимацијата
во сите наставно научни звања на Факултетот за Сценски дизајн, објавен на 27
октомври, 2009г. во весникот Вечер, се пријави и поднесе документација еден
кандидат: M-р Крсте Господиновски. Заблагодарувајќи се на довербата,
формираната Рецензентска комисија, во состав: М-р Дејан Пројковски
вондреден профрсор, М-р Горан Наумовски доцент, и М-р Загорка ПопАнтоска, доцент врз основа на увидот во документите, има чест на Наставнонаучниот уметнички совет на Факултетот за Сценски дизајн при Универзитетот
за аудиовизуелни уметности Европска филмска академија ЕСРА - Париз Скопје
Њујорк да му го поднесе следниов:
ИЗВЕШТАЈ

Крсте Господиновски e roden na 15.08.1984 god. vo Skopje kade {to
go zavr{i srednoto obrazovanie. Toj u{te vo rani godini manifestira
neskrieni afiniteti za slikarstvoto me|utoa i kon audiovizuelnite
mediumi, naklonost koja se kristalizira vo profesionalna qubov. 2006
god. diplomira na Nacionalnata Likovna Akademija -Sofija vo klasa na
profesor Andrej Daniel, ovde najprvin se zdobiva so zvaweto akademski
slikar, a potoa 2008 god. i so titulata Magistar na istata akademija.
Golemata glad kon znaeweto potoa ja zadovolova so celosen anga`man na
svoite intelektualni kapaciteti vo oblasta na virtuelniot svet na
animiraniot film.
Evoluiraweto na slikarskiot talent i entuzijast vo temelen i
kreativen profesionalec go ilustrira i vo tekot na studiraweto.
U~estvuva na pove}e grupni izlo`bi. 2007 god. Grupna izlo`ba na tema
Kulturen idenditet-Sofija Bugarija, 2007 god. Grupna izlo`ba na tema
Kulturen idenditet-Konentikat-SAD, 2007 god. Grupna izlo`ba na tema
Kislorod nula-Mets Francija, 2008 god. Grupna izlo`ba na tema
Kislorod nula-Pariz-Francija, 2008 god. Grupna izlo`ba na tema
Umetni~ki dijalozi-Skopje.
Sepak najzna~aen del od negovite ponatamo{ni i sega{ni aktivnosti e
anga`irawe na celiot emotiven i kreativen potencijal vo vajarstvoto,
instalaciite, video-artot, ra~nata i kompjuterskata 2D animacija, 3D i
stop-animacijata grafi~kiot dizajn, scenografijata, izrabotkata na
maski.

2008 god. Raboti na kratkiot animiran film Vistinskata prikazna za
Hansel i Gretel vo re`ija na Goce Cvetanovski kako animator na boja i
vo nekoi sceni kako animator na linija.
Konstatirame, Krste e ve}e tvorec ~ii estetski domeni gi nadminuvaat
prose~nostite bilo da se raboti za slikarstvoto, vajarstvoto video artot
grafi~kiot dizajn ili animacijata., navleguvajki mnogu rano vo
kreativna zrelost ve}e so sigurni ~ekori, ~ekori vo raznolikiot i
tainstven svet na video umetnostite, filmot animacijata i beskrajniot
virtuelen predizvik.
Sekako finaleto na negovata intlektualna ekspanzija }e bide
prenesuvawe na akumiliranoto, malo no bogato rabotno iskustvo i
znaewe na mladite generacii.

ЗАКЛУЧОК

Врз основа на до сега посоченото, Рецензенската комисија заклучува дека
кандидатот, M-р Крсте Господиновски. со своите креативни достигнувања и
активности во областа на видео уметностите, графичкиот дизајн, филмот и
анимираниот филм, целосно ги исполнува условите за избор во звање Доцент
на Факултетот за Сценски дизајн при Универзитетот за аудиовизуелни
уметности Европска филмска академија ЕСРА - Париз Скопје Њујорк.
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