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ГРАДОВИТЕ РАЗЛИЧНО РЕАГИРААТ НА УМЕТНОСТА

Ликовната уметница Ели Аиноска по втор годинава се претставува во
Белград

Катерина Богоева

Ликовната уметница Ели Аиноска годинава по втор пат, самостојно изложува

во Белград, а со дел од нејзиното творештво во Србија имаа можност да се

запознаат и граѓаните на Нови Сад. На последната изложба отворена

минатиот месец во белградската галерија „Блок”, таа ги претстави делата од

својот најнов циклус „Урбани идентитети“. Вели дека изложбата ја доживеала

како ново, позитивно искуство стекнато од начинот на претставување и од

реакцијата на публиката, која не знаела однапред како ќе ја прифати. „Со

соочувањето со публиката, дознаваш дека од големо значење е магиското

„тројство” – автор - дело - публика, при што тој, трет елемент, гледаш дека не

е воопшто пасивен и добиваш некаква реакција. Носам само позитивни

впечатоци“- вели младата авторка, која во досегашната творечка биографија

има забележителен број на претставувања во земјата и странство. Таа е дел

и од групата автори што се презентираат во рамките на интернационалниот

ликовен караван на колекционерот на уметнички дела, Тихомир Кондев.

Спецификата на караванот ја објаснува, со на себе си, својствен начин.

„Оваа година преку ликовниот караван зедов учество на повеќе групни

изложби во земјава и странство, меѓу кои беа и оние во Њујорк, Белград,

Нови Сад, Куманово, Велес, Струга, Охрид…(секако дека ние уметниците,

целосно задоволство добиваме со самостојно претставување). И токму низ

таквото „патешествие”, може да се види дека секој град поседува своевидна

енергија и секако, дека различно реагира. Може да се види до кој степен е

„толкувањето”, како начин на спроведување на разбирањето за уметничкото

дело и уметноста воопшто. Постои разлика од град до град, и секако дека тој

„хоризонт на очекување“ некаде е помал, а некаде поголем. Од друг аспект

пак, со секое учество (на повеќе изложби) се зголемува потребата за

создавање и креирање“
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НАЈНОВИ ВЕСТИ
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Архитектурата е дел од творечките преокупации на Аиноска која

дипломирала на Факултетот за ликовна уметност на Универзитетот

„Св.Кирил и Методиј“ во Скопје, на отсекот за сликарство со конзервација и

реставрација, во класата на проф. Симон Шемов. На истиот факултет, од

минатата година е и на постдипломски студии кај проф. Мирко Вујисиќ. Во

творештвото вели дека без обзир на се, тргнува од самата себе и од

потребата за експериментирање. 

„Така започна и циклусот „Урбани идентитети” кој содржи околу 40 дела

изработени во техника акрилик. Првенствено, проблем ми беше подлогата,

која на крајот ја решив со грубо фрактурирање на површината. Бојата беше

само еден експресивен начин на делување, …за на крајот да сватам дека

сум вљубеник во архитектурата. Понекогаш тоа што ме води, е самата тема

која ја обработувам, а друг пат пак самиот начин на експериментирање со

боите, подлогата, материјалите. Едноставно, не можам да мирувам и да

негувам само една гранка на уметноста. И токму тука ја чувствувам својата

слобода, да имам право на се. А тоа го докажува и фактот што ја одбрав

графиката како изразно средство во магистерскиот труд. Сметам дека на тој

начин созревам и го доградувам ликовниот ракопис кој го стекнав за време

студиите. Преку уметноста првенствено го соопштувам својот став, а преку

тоа на некој начин се отсликувам и самата себе. И покрај тоа што уметноста

неможе да се дефинира и да се утврди во кој правец се движи

денес…..сепак духовниот развој трае цел живот, а за да се стекне углед на

уметник, денес треба да се достигне нивото на научник“. 

Ликовната уметница е родена во Охрид, каде и денеска живее, град што се

вбројува во неколкуте што во наредниот период треба да добијат галерии

како посебни национални институции. Запрашана дали тоа го смета за

неопходност и колку е задоволна од постоечкиот изложбен простор за

презентација на современото ликовно творештво, посочи: 

„Охрид нуди навистина многу. И покрај тоа што тоа е најистакнато во

летниот период и што програмите се полни со врвни имиња од културниот

живот, сепак ова не е проблем само со Охрид, туку и со секој туристички

град. За возврат секако дека треба да се направи нешто и барем малку да се

разбранува публиката која е наклонета кон уметноста и во зимскиот период.

Како и тоа да се овозможи изложбен простор за современо ликовно

творештво што поскоро, за да се избегнат парадоксалните прашања од

типот, „што е со современата ликовна култура во земјите во развој“?

Статијата е прочитана 1548 пати. 
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