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МЕ ФАСЦИНИРА „КОНТРОЛИРАНИОТ“ И ОЧЕКУВАН МЕТЕЖ

Ликовната уметница Ирена Паскали си го поставува прашањето од кој
материјал или елемент светот воопшто постои

Катерина Богоева

Видеоинсталацијата „Совладан простор“ на ликовната уметница Ирена

Паскали го „совлада“ просторот во Отвореното графичко студио,

распостилајќи се низ долга фотографија во неговиот средишен дел и

привлекувајќи го погледот на гледачот преку видео - материјалот емитуван

на два телевизора. Авторката која години наназад континуирано

експериментира на полето на визуелното и творештвото го презентира во

различни делови на светот, опишувајќи ги техничките доблести но и

творечките специфики на ова свое дело, посочува дека фотографијата и

видеото ги создала според димензиите на просторот на Графичкото студио. 

„Проектот беше замислен реално да ја претстави идејата на „Совладан

простор“ каде се спојуваат статичната слика, фотографијата и видео -

материјалот, правејќи една затворена целина, еден совладан простор.

Фотографијата која е поставена скоро низ целиот ѕид, ви дава можност да ги

анализирате сите детали на архитектурата, луѓето со моменти од

секојдневието, додека видеото е снимано во движење низ градот, каде при

монтажа се користени ефекти за надоврзување на видеото на идејата на

фотографијата. Јас ги напуштам класичните цели на фотографиите кои често

просторно опишуваат, фигуративните форми или топографиите на

индустриската, особено пост- индустриската цивилизација, често низ нив

прикажувам неидентификувани форми и архитектури на нашето постоење“.
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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

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ЛИЦА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ПОВТОРНО ЌЕ
КАМПУВААТ ЗА ДА БИДАТ ВИДЕНИ И
СЛУШНАТИ

„ВИП КОМБО БОКС“, НОВ ПАКЕТ НА ОНЕ.ВИП

НОВАТА ВЛАДА ЌЕ ГО ПРЕИСПИТА ДОГОВОРОТ
ЗА НОВ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

ТОДОРОВ НА ЗАМИНУВАЊЕ ПОТПИША
ДОГОВОР ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИОТ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

КОЦИЈАНЧИЧ: РЕШЕНИЕТО НА КРИЗИТЕ ВО
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Запрашана кои се најинтригантните парчиња од градовите што ги извлекува

од „контрола“ и зошто ги одбира токму нив за да бидат во позадина на

нејзиното дело, Паскали посочува дека ги предава топографските форми на

урбаните пејсази во нивните добро познати форми, но при тоа ги напушта

стилистичките идиоми на класичната фотографија, во голема мерка се

обидува да ја покаже сржта на дизајнот на урбаните пејсажи, а со тоа и

животот на луѓето во неговата највисока апстракција. 

„Со ова ја преиспитувам природата на предметите, атрибутите или

процесите и нивната меѓусебна поврзаност според нашето разбирање. Се

обидувам со ова да навлезам во сферите што досега се чинеа познати и

контролирани од луѓето. Градските архитектури, на пример, кои се

збрчкуваат или искривуваат, ја уништуваат илузијата на модерните луѓе, да

бидат суверени над контекстот на развојните линии на просторот и времето.

Барам критична рефлексија на нашите основни идеи за живење,

поставувајќи го прашањето од кој материјал или елемент светот воопшто

постои. Градот, значи архитектурата и луѓето кој живеаат во него, а и не само

кој живеат, доаѓаат, заминуваат, случајно поминуваат низ него, стануваат

една од темите кој ме опседнуваат во последните мои проекти, за разлика

од моите поранешни теми кој ги обработував. Мислам дека менувањето на

постојаната моја средина како Скопје - Келн, имаше голема инфлуенција на

тоа. 

Како новодојдена индивидуа бев принудена да се адаптирам на новиот

урбан пејсаж. Го доживував прашањето и трагав по одговорот, колку човекот

може да го контролира просторот во кој што живее, правејќи го

функционален, транзитен, но често како да добивам чувство дека луѓето,

освојувајќи го просторот во градот почнуваат да ја губат контролата,

претрпувајќи го со архитектонски решенија, блокирајќи го движењето со

постојаните градилишта кои често пречат во движењето, а на тоа се

надоврзува колку човекот се затвора од макро во микро - средина,

ограничувајќи се себеси во движењето и комуникацијата. На еден начин

чувствувам дали човекот може навистина доволно да го контролира

просторот во кој живее или просторот го наметнува своето темпо на развој“ 

Ирена Паскали сама го снимала презентираниот материјал со дигитална

камера, која заедно со програмата за камера, со потребните технички

помагала и асистент ги добила од Академијата за Медијални уметности во

Келн каде и магистрирала. Снимениот материјал сама и го монтирала.

Живеејќи во Германија и Македонија има можност за паралелно

доживување на светскиот процес на глобализацијата, вешто извлекувајќи

сегменти од секојдневието. Градот и сегментите од секојдневието и се

неисцрпни теми што секогаш влегуваат во нејзиниот уметнички интерес,

надополнети со секвенците од секојдневието, кои под „уметничка контрола”

добиваат нова димензија. 

„За мене интересна секвенца од секојдневието е движењето на луѓето низ

одредени предели во градот што се хиперфрекфенти. Глетката кога една

река луѓе излегува забрзано од метро станиците, а друга забрзано се

спушта. Самиот „контролиран“ и очекуван метеж за мене е фасцинантен. На

пример, платоата пред Катедралата во Келн каде редовно има жив ѕид од

туристи, случајни минувачи. На тоа се надоврзува различното темпо на

движење на луѓето кое дава брановидна рефлексија на целата маса.

Замислете кога некоја група на туристи полека разгледува, а многу луѓе

забрзано поминуваат да стигнат на време на одредената дестинација, не

забележувајќи крај каков објект моментално се наоѓаат. Секако дека човекот

како индивидуа е дел од градската архитектура, бидејќи опстојува во неа, се

обидува да ја контролира, ја надградува, понекогаш ја деградира, ја менува

во зависност од своите потреби, навики, културни и религиозни потреби и
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Германија: Еден милион слободни работни места
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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прицини. Ваквата метарморфоза на градот, а со тоа и на луѓето во неа,

станува тема која ме инспирира.Технологијата која ја користам, дава

можност целата нова инспирација да ја претставам во едно ново видување

на целата градска атмосфера. Архитектурата и луѓето се видеоизменети,

деформирани каде токму го поставувам прашањето, колку брзото темпо на

менување освојување на просторот е правилно контролирано од луѓето“.

Паскали годинава изложуваше на самостојна изложба во Виена со поддршка

на фондацијата Култур Контакт од Австрија, а учествуваше на повеќе

фестивали и саеми на уметност Порто, Бремен, Бон... Работеше и на нов

проект на Холографскиот институт во Њујорк, на т.н.рефлексивни

холограми. Со тајните на холографијата, се запознала претходно на

Академијата за Медијални уметности во Келн, кај професорот Диетер Јунг,

еден од пионерите на холографијата во Германија и пошироко, каде како

што вели, работела нормални холограми, стереограми и матрикс холограми.

Минатата година, со еден од своите проекти со холограми, таа се претстави

во Културниот центар „Точка”.

 

Статијата е прочитана 1540 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Крај на ноќниот кошмар на Франц Кафка

Влезот во Тетово го разубавија уметнички графити

Филмска вечер - „Планетаризмот на Киро Урдин“

Концерти на млади музички лауреати и концерт на „Леб и сол“

„Засекогаш љубов“ и „Филип Втори“ на фестивалот во Стоби

Јана Павлоска и Мира Митрова се претставија во Њујорк

„Скопско лето“ за малку пари добива многу месо

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели
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