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кризите во Македонија и
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КОНЦЕПТУАЛНАТА УМЕТНОСТ НЕ Е ЗАМЕНА ЗА БОЈА И ЦРТЕЖ

Во моите платна нема ни точка случајност, вели сликарката Симонида
Филипова - Китановска

Катерина Богоева

Ликовната уметница Симонида Филипова - Китановска, на крајот на

минатиот и почетокот на овој месец, ги исполни двете сали на Културно -

информативниот центар во Скопје со своите моќни платна, презентирајќи се

по подолга пауза преку самостојната изложба "Доаѓање дома". 

Нејзиното ликовно присуство беше означено и со музика од сопругот Тони

Китановски и пријателите, која очекувано ја дополнуваше магијата на

отворањето и затворањето на изложбата. 

"Се испадна токму како што беше замислено. Секако дека имаше момент на

предизвик, но и двајцата знаевме точно што сакаме да постигнеме,

спојувајќи го визуелното со звук", истакна по затворањето на изложбата

сликарката, која не пропушти да ја потенцира улогата на публиката и

професионалната организација како битни елементи во заокружувањето на

впечатокот. 

Симонида Филипова - Китановска својата последна самостојна изложба ја

имаше во Креон, Франција во 2000 година, а една година претходно и во

Охрид, по изложбите отворани претходно во Скопје, Бостон, Њујорк,

Белград, Куманово, Карловац. Во Скопје, изминативе неколку години се

презентираше преку видео-арт, инсталации и перформанси. Широчината на

сопствените сликарски хоризонти, неодминливо на површина на

презентираните платна во КИЦ, ја преточи во мошне силни, возбудливи

колоритни дела, со напластени форми и приказни. 

„Овој пат, на некој начин, се вратив кон остварување на желбата да се

опкружам со платна од голем формат и голем избор на најквалитетни боји.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието
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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
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ДОБРО РАБОТЕЊЕ

ОД НЕДЕЛА НОВ ВЛАЖЕН БРАН

ПРОМОЦИЈА НА НОВИОТ ОБЈЕКТ НА
МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА В НЕДЕЛА
СО ЕКСКЛУЗИВЕН КОНЦЕРТ
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Добар дел од инспирацијата дојде од примамливоста на овие два

неопходни елементи-голема бела платнена површина и прекрасно

шаренило, кое може да се нанесе на неброено многу начини. Насловите на

делата и на самата изложба, дојдоа отпосле и на некој начин се поврзаа со

интуитивниот сликарски пристап. На некој начин сакав да прикажам и дека

концептуалната уметност не е замена за боја и цртеж". 

„Порта“, „Писмо од дома“, „Доаѓање дома“..., се дел од насловите на делата

што таа ги создавала во изминатите осум години. Смета дека последната

изложба има блага, метафорична конотација и се однесува на домот на

уметникот како битие. 

"Тој дом е внатрешниот свет, чија манифестација овој пат беше во форма на

добро организирана изложба, во добро осмислен простор. Тој дом е

наполно имагинарен, но неговата физичка форма е врската на уметникот со

гледачот и поседува повеќе или помалку драматична енергија. Магијата на

времето во тој свет е од особено значение - тој дом се гради од моментот

кога кај уметникот се јавува првиот порив да се биде уметник, па се до

крајот на животот. Ако се работи за исклучителен дом, тој продолжува да

опстојува и долго по уметникот, а некогаш и засекогаш". 

Запрашана во кои сегменти од творечката "реалност" бара најмногу помош

од умот, а каде сепак потполно се предава, авторката и на презентираните

дела во поголеми формати како "Предмет на посакување", "Птичји

парламент во жолто", "Танго за сребрената кралица", "Островот Катиханк" и

др., Симонида Филипова-Китановска вели: "Умот е постојано присутен во

процесот на создавање на едно дело. Трикот што го користам е некаква си

моја вродена способност, умот и раката или идејата и нејзината реализација,

да се случуваат истовремено. Сликам онолку брзо, колку што брзо

размислувам. На готовото платно нема ни точка случајност". 

Оваа ликовна уметница која живее во Скопје и стекнатото искуство го

пренесува и преку часови по цртање и сликање, говорејќи за актуелната

домашна ликовна сцена споредена со стекнатите впечатоци од странство,

споменувајќи го повторно умот, посочи: "Тука веќе може да ни користи

малку ум. Имено, земја со мал број на жители статистички може да генерира

помал број уметници. Сепак, бројот на вистински уметници (не осредни и не

непотполни), оние на граница на генијалноста, сметам дека не зависи од

бројот на жителите. Оттаму, немаме никаква причина за барање

оправданија, но тоа што може да го сториме е да го унапредуваме

ликовното образование. Нашата сцена не заостанува ни чекор, зад

генерално земено, светската и тоа не заради нашата способност без

информации, можности за студиски патувања и слично, да фаќаме чекор со

останатите земји на оваа поле, туку поради фактот што генерално, светската

сцена (барем она што може да се види) е прилично осредна", смета

Симонида Филипова - Китановска, членка на Друштвото на ликовните

уметници на Македонија, кое на годишната изложба пролетва, го сврте

вниманието на јавноста на проблемите што уметниците ги имаат со визниот

режим. Во оваа прилика, од неа очекувавме пошироко да ни го долови и

сопственото искуство со оваа, наметната "цивилизациска" придобивка, а таа

сосема накусо, потенцираше:

"Веројатно сите ваши читатели имаат богато искуство со овој специјален

третман, цивилизациска придобивка… Многу кованици и метафори можат

да ја опишат оваа феноменална неправдина, а моето искуство нема ништо

да придонесе или да го збогати умот на сите оние кои чекале на ред, пред

нечија амбасада, па не би сакала да реплицирам на тоа прашање. Сепак,

мојот свет е оној на уметноста, во кој работите не се опишуваат со збор".

Статијата е прочитана 1517 пати. 
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Германија: Еден милион слободни работни места
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