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ЗГРАДИТЕ СВИРКАА ВО ЦЕНТАРОТ НА СКОПЈЕ

Славица Јанешлиева и Ѓорѓе Јовановиќ им го свртеа вниманието на
граѓаните на потребата од јавни културни простори

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

Центарот на Скопје во саботата на 24 февруари, на скопјани и на сите

граѓани кои се помасовно доаѓаат во главниот град на шопинг од другите

места во земјава, им понуди несекојдневно случување. На плоштадот

Македонија, пред поранешната стоковна куќаТипо која зјае празна,

исполнета со прав и пајажини, затворена со катанци, ликовната уметница

Славица Јанешлиева и студентите од Факултетот за ликовна уметност им

делеа флаери на заинтересираните кои доаѓаа до влезот на објектот, со

намера да видат дали во него навистина е изложена непостоечката

колекција на современата уметност, која според лажните најави во

весниците, требаше да биде отворена во 13 часот. Граѓаните доаѓаа, ѕиркаа

и откога ќе ги прочитаа излепените плакати и ќе побараа објаснување, се

соочуваа со празнотијата и со манипулацијата, односно со идејата на

уметницата да ги анимира да размислат дали им недостигаат простори со

уметнички дела. „Новата НаМА“ - така беше наречена третата фаза на

проектот „Филантропски пориви“ што Јанешлиева им го претстави на

граѓаните, поврзан со стоковната куќа, од пред чии врати се слушаше гласот

на Искра Гешовска која на минувачите во траење од еден час им го

свртуваше вниманието кон актуелната уметничка идеја за (ре)дефинирање

на јавните културни простори. Од стоковната Типо граѓаните слушаа и

свиркање. 

„Изненадена сум од позитивната реакција на граѓаните кои при директен

конатакт со нас покажуваа спремност да се вклучат во ваква иницијатива,

која произлегува од потребата да се укаже дека сите јавни простори не
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

СДСМ најавува битка за принципи, не за
ресори

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ИВАНОВ НА СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ВО
ЈОРДАН

СУСПЕНДИРАНИ 15 ВРАБОТЕНИ ВО МВР ЗА
ИНЦИДЕНТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО

ФЕНЕРБАХЧЕ И ОЛИМПИЈАКОС ЌЕ СЕ БОРАТ ЗА
ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

МУЗИЧКИОТ ТАЛЕНТ ДАМЈАН ДИМЕВСКИ
ОСВОИ ГРАН ПРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ТУРЦИЈА

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ СО ДОБИВКА ОД 22,3
МИЛИОНИ ЕВРА ГО ПРОДОЛЖУВА ТРЕНДОТ НА
ДОБРО РАБОТЕЊЕ
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мора да бидат за шопинг, туку и за културни содржини. Такви има во

центрите на многу градови во светот, како што е на пример МОМА во

Њујорк “ - потенцира Јанешлиева која смета дека во моментов постои

потребната критична маса на автори кои би продолжиле со свои дела да ја

анимираат јавноста. „Евентуално со групирање на автори може да се дојде

до активирање на културни центри, но проблем секако се финансиите и

поддршката градот и општините. Со „Новата НаМА“ укажав дека не се

изложени колекцииите на Музејот на современата уметност, на

Националната галерија на Македонија, дека не постојат соодветни простори

каде љубителите на уметноста би можеле на лице место да ги видат делата,

да направат студии за нив. Сакав да укажам и на фактот дека постоечките

колекции или минимално се обновуваат, или пак воопшто не се обновуваат“

-вели Славица Јанешлиева која во рамките на „Филантропски пориви“, ја

отвори и Улицата- музеј Железничка колонија“, ја промовираше фабриката

„Сапунара“ во културен простор, укажувајќи на потребата од заштита на

културното наследство, од создавање на културни центри, изложување

постоечките колекции и создавање на нови, современи.

Во исто време, во ударниот ден за шопинг, во градот во кој, како што вели

ликовниот уметник Ѓорѓе Јовановиќ „на луѓето не им е грижа за ништо,

зградите започнаа да си свиркаат....“ 

Освен стоковната куќа Типо, свиркаа и печатницата Гоце Делчев, а свиркање

се слушаше и пред платото пред Интернационалната приватна банка, во

центарот на градот. „Зградите што свиркаат го симболизираат „гласот “ на

нашата изгубена совест“, вели Јовановиќ, кој со своето дело сакаше да укаже

на нашето елементарно непочитување и индиферентност кон процесите што

се случуваат во градот, на уништувањето на спомениците и јавните и

културни простори. 

„Овие згради не треба да свиркаат, туку да врискаат, рекоа вчера една група

на стари минувачи“, потенцира Ѓорѓе Јовановиќ, кој имаше можност да ги

види реакциите на граѓаните на свирежите од зградите, од опустошената

печатница, и од просторот каде до неодамна стоеше скулптура на свирачи

на Благој Чушков. „Мислам дека постои волја за акција , но не е многу силна,

брзо испарува. Се изненадив што имаше реакции на луѓето од банката и од

галеријата спроти печатницата на кои им сметаше свиркањето, а нема

реакција на украдените скулптури, не се реагира и на украдените бисти и на

многу други нешта. Јас со дел од мојата уметност сакам директно да се

вклучам во општествените процеси, да пробам нешто да променам , да

реагирам. Уметноста треба да се користи за да се предизвика реакција“

потенцира Ѓорѓе Јовановиќ.

Статијата е прочитана 2517 пати. 
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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