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WAS IS KUNST MACEDONIA ВО „МАЛА СТАНИЦА“

КАТЕРИНА БОГОЕВА

Словенечката светски позната група ИРВИН, најавувана и на нашите

простори како култна, вечерва во 18 часот во Мултимедијалниот центар

„Мала станица“ во Скопје, пред заинтересираните низ разговор ќе ја

претстави својата уметничка работа, а час потоа , во 19 часот, публиката ќе

има можност и да ја види нивната изложба составена од 5 проекти, од кои

едниот под наслов „Was is Kunst Macedonia“ ќе ја има и својата светска

премиера. 

Душан Мандиќ, Роман Урањек и Борут Вогелник се тројцата членови од

петчлената ИРВИН, кои вчера во „Мала станица“ на прес-конференција го

искажаа своето задоволство од добиената можност да работат дела

поврзани со Македонија, презентирајќи ги воедно и актуелните размисли

поврзани со нивното, светски познато творештво. Во Скопје ќе го

презентираат сопствениот осврт на својот уметнички интерес од последните

десеттина години, а публиката ќе ги види деловите од проектот: „НСК Гарда“

(сочинет од фотографии од 11 дела), „Процесии (фотографии); Was ist Kunst

Macedonia (12 македонски икони , врамени во посебни WIK рамки), „Corpse

of Art“ (Проект со посмртниот одар на Казимир Малевич) и „East Art Map“

(проект кој нуди увид и го истакнува значењето на ликовната сцена на

источно -европските земји, вклучувајќи ја и Македонија во рамките на кој и

ќе биде промовирана истоимено книга едитирана од ИРВИН). 

„Во проектот „НСК Гарда“ е претставена идејата на државата во времето,

претставена е гардата како армија, како нешто што делува преку границите,

во државата без територии. Според нас тоа таа идеја е рефлексија на

настаните што се случуваа во поранешна Југославија по деведесеттите

години. Во Скопје презентираме проекти кои зборуваат за милиони луѓе кои

живеат на пошироката територија, а она што ни е исклучително значајно, е

што можевме да направиме за прв пат икони во контекст со Маљевич“ -

истакна Роман Урањек, кој направи и хронолошки пресек на идејата Was is

Kunst, започната со 12 словенечки уметнички дела изложени во нивни

рамки во рамките на проектот Was is Kunst Slovenija, по кој следувала акција

во Белград под наслов Was is Kunst Jugoslavija со 12 дела на уметници од

поранешна Југославија и последниот Was is Kunst Macedonia сочинет од

икони позајмени од Заводот и Музеј од Прилеп. Од овој проект ќе биде

направена и фотографија што како трајно дело, ИРВИН ќе го презентира на

своите идни изложби. 
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„НСК Гарда е серија на фотографии која ја работиме веќе10 години,

Започнавме 1998 година, со првата акција во Тирана, на првата

меѓународна изложба во Албанија. На тој проект се гледа како четири

гардисти го чуваат НСК знамето, знамето на НСК државата. Следуваа такви

проекти во Прага, Загреб, Италија, Австрија, Црна Гора, Босна. Во Јапонија во

Кјото, проектот го правевме со нивните бизнис - менаџери“ - изјави Душан

Мандиќ, посочувајќи дека проектот East Art Map на кој ИРВИН работи 10

години е мапа на уметноста на истокот од 1945 до денес, на која

соработувале над 60 луѓе од источните земји, а од Македонија Сузана

Милевска. 

Фотографијата „Процесија“ ИРВИН ја направил пред една и пол година во

Марковиот манстир со отец Методиј Златанов, тргајќи од сопствената идеја

да направат движечка слика. „Не интересираше начинот на воспоставување

на релацијата со стварноста за да ја вратиме сликата повторно во простор

во кој на некој начин ја почнува својата кариера и во кој од сакрален објект

оди во насока на уметнички објект“ - рече Мандиќ. 

Членовите на ИРВИН посочија дека поставената инсталацијата на Маљевиќ

во ковчегот е директната копија на телото на големиот мајстор на платното,

поставено во Домот на уметниците, реконструкција на оригиналниот ковчег.

Тезата на ИРВИН е дека Маљевич свесно ја направил инсталацијата која во

тоа време не можела да биде сфатена како таква. 

„Главното внимание на проектот е свртено на Was is Kunst Macedonia. Ова

дело ќе биде изложувано на изложбите на ИРВИН, а Македонија како

култура, како уметност ќе биде презентирана на овој начин што мислам дека

е многу значајно за сите нас“, изјави кустосот на изложбата, Горанчо

Ѓеорѓиевски.

Статијата е прочитана 1529 пати. 
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kaz, 06.12.2007 00:34:49
dobro e iako malku se reto goranco pocna da raboti i ne sejavi
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