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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 12.01.2009, 16:20

ПОЗНАТИ УМЕТНИЦИТЕ ШТО ЌЕ НЕ ПРЕТСТАВУВААТ НА ГОЛЕМА МАНИФЕСТАЦИЈА

НАНЕВСКИ И УЗУНОВСКИ ОДАТ НА ВЕНЕЦИСКОТО БИЕНАЛЕ

Проектот на Гоце Наневски, „Континуирани дистрибуции на неверојатноста“, го предложи Националната галерија
на Македонија, а Музејот на град Скопје го понуди „Моето сонце“ на Никола Узуновски

„Континуирани дистрибуции на неверојатноста“ на Гоце Наневски ќе биде во просторија

Уметниците Гоце Наневски и Никола Узуновски ќе ја претставуваат Македонија на Венециското биенале за
уметност, дознава „Дневник“. Проектот на Наневски, наречен „Континуирани дистрибуции на неверојатноста“, го
предложи Националната галерија на Македонија, а Музејот на град Скопје го понуди „Моето сонце“ на Узуновски.
Проектите ги разгледуваше тричленото жири со кое претседаваше историчарот на уметноста Валентино
Димитровски, во кое членуваа Маја Чанкуловска-Михајловска и Елизабета Јанковска. По последниот состанок во
петокот, своите гласови (2:1) ги приложиле до министерката за култура Елизабета Канческа-Милевска. Според
пропозициите, комисијата само дава препорака, а министерот го избира проектот. Откако се консултирала со
Советот за култура, решено е во Венеција да отпатуваат проектите на двата автора што добиле гласови од
Комисијата, зашто проектот на Наневски се случува внатре во просторија, а на Узуновски надвор, на отворено.

Во конкуренција беше и проектот „Александар Македонски“ на уметникот Сергеј Андреевски, кандидат на
Културно-информативниот центар од Скопје. Кандидирани биле и два независни проекта на историчарите на
уметноста Златко Теодосиевски и Небојша Вилиќ.Биеналето ќе се одржи од 7 јуни до 22 ноември. Според
директорот на манифестација, Даниел Бирнбаум, авторите што ќе учествуваат на големиот уметнички собир треба
да создадат дела на тема „Создавање светови“. 

ПОЗАЈМЕНИ БРОЈЧЕНИЦИ

Проектот „Континуирани дистрибуции на неверојатноста“ ќе биде реализиран преку играта на шест скулпторски
објекти што ќе имаат дополнителна ѕидна и подна инсталација од бројченици. Како визуелно дополнување, ќе има
проекција на видеозаписи од Наневски.Основна идеја на инсталацијата е рекомпонирање на редимејд-објекти, во
случајов бројченици, „позајмени“ од автомати за точење бензин. Во скулпторските објекти доминира играта „црно-
бело“, кои наметнуваат дополнително да се користи бел, светол простор. Проекцијата на двете видеа треба да биде
реализирана во темни простории.

- Модификацијата на просторот за да се постигне спирална динамика би бил изведен со минимални интервенции.
Во просторијата ќе бидат поставени преградни ѕидови од гипс картон. Бројчениците се продукт на индустрискиот
дизајн, творби што како редимејд ја изгубиле сопствената функција бидејќи се пронајдени на отпад. Во скулптурите
ќе бидат искористени неколку илјади парчиња - објаснуваат од Националната галерија.Неофицијално, текстот во
каталогот за проектот на Наневски ќе го пишува историчарот на уметност Бојан Иванов. Инсталацијата ќе биде
поставена во затворен простор.

Проектот „Моето сонце“ на Никола Узуновски ќе „шета“ низ венециските улици
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„Азнадар“ - нова книга на Мубера Мисини

Промоција на роман од Василевски во МАНУ

За срамот, стравот и неудобноста

„Милионер од сиромашното предградие“ доби „Златен глобус“

Фото вест

Симон Трпчески со Бољшој театар на концерт во Скопје

Книга на македонски јазик од едицијата „Сто словенски романи“

Оставете коментар за објавената вест
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*Внесете го кодот во празното поле
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НЕКОЛКУ СОНЦА

„Моето сонце“, пак, треба да биде поставено под ведро небо. Веројатно, ќе биде преместуван на повеќе локации во
Венеција. 

Проектот на Узуновски е утописки, кој се стреми да ги спои уметноста и науката, визионерската идеја и
социјалните прашања, поезијата и високата технологија. Како идеја, реализацијата на проектот почнала за време
на престојот на Узуновски на меѓународна уметничка работилница во Лапонија, Финска. Кустосот Зоран Петровски
ја претставува идејата на младиот уметник. 

- Тој е поттикнат од директното искуство за влијанието на климата и на сонцето врз човечкиот темперамент,
психологијата и социјалното однесување. Авторот разработува проект чија крајна цел е симулација на вештачко
сонце. Создавањето на повеќе летачки светлосни балони над лапонското небо треба да предизвикаат појава на
повеќе сонца, за да им донесат на луѓето дополнителни периоди на сончева светлина. Узуновски сака да стави во
погон една од подзаборавените особености на уметноста за развивање на колективна имагинација, визија, волја и
знаење во можното градење на посложени општествени цели, кои некогаш се нарекуваа утописки - вели
Петровски.

Во Венеција ќе биде поставен мобилен контејнер (метален или пластичен) од околу 50 квадратни метри, на
отворен, прометен, забележлив и лесно пристапен простор во градот. Повремено, врз определени делови на
небото на Венеција ќе биде поставуван лебдечки балон со дијаметар од околу 6 метри, како модел на сонцето.

ИНФО-Третпат со два уметника на Биеналето

Годинава ќе се одржи 53. издание на Венециското биенале за уметност. Република Македонија традиционално
учествува на големата манифестација.На Биеналето се претставува националната уметност на земјите, но има и
поединечни, авторски излагања.

Ова не е првпат двајца уметници преку две институции да ја претставуваат Македонија на манифестацијата. Во
2006 година во Венеција не' претставуваа проектите на уметниците Жанета Вангели и Вана Урошевиќ. Во 1993
година Македонија ја претставуваа Глигор Стефанов и Петре Николовски.

 (В.И.)
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Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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