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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: 26.04.2009, 15:40

РЕЦЕНЗИЈА ИЗЛОЖБА НА ГРАФИЧКИОТ ДИЗАЈНЕР ЛАДИСЛАВ ЦВЕТКОВСКИ ВО МУЗЕЈОТ НА ГРАД СКОПЈЕ

СКАЗНИ РАСКАЖАНИ НИЗ ПИКСЕЛИ

Изложбата под наслов „Пиксказни“ на графичкиот дизајнер Ладислав Цветковски, која беше поставена во Музејот
на град Скопје, е составена од дигитални отпечатоци на платно во големи формати и поделена е во 4 целини: Круг
(полиптих од 6 дела), Глобализација во сино (триптих), Чет (триптих), Трилогија (Заслепен, Задушен и Замолчен),
сите изработени во 2009 година и две одделни дела Далечински управувач (2009) и Запленет (2006 год.).

Приказните на Цветковски се рефлексија на интимниот свет на уметникот и воедно реакција на хаотичниот
дигитален свет на денешнината. Делата се метафора и критика на денешнината и глобализацијата, на што
недвосмислено укажуваат самите наслови на делата. Во основата на дигиталните графики е поставен односот кон
општото, поточно глобалното и личното доживување на стварноста, комуникацијата, визуелната перцепција.
Насловот „Пиксказни“, пак, упатува на поетска кованица составена од два збора - дигиталниот глобално прифатен
термин пиксели (кој се однесува на точките што ја создаваат сликата) и зборот сказна; или, ако парафразираме
може да кажеме дека станува збор за сказни раскажани низ пиксели, лични приказни и доживувања сместени во
глобален контекст.

Поставеноста на делата на изложбата - платна со големи димензии закачени на јаже со штипки - е симболична и
претставува обид да се продлабочи и овозможи комуникацијата со публиката на визуелно и тактилно рамниште,
предизвик што сугерира еден вид лично доближување и разобличување, но и разобличување на светот на
рекламите кои се присутни насекаде околу нас. Особено значајни елементи врз кои се фокусира уметникот се
универзалните графички знаци - стрелки, линии, точки, мрежа... Знаковното, структурата и композицијата, како и
симболиката на бојата (која иако е со интензивен колорит, ја надминува декоративната функција), се потенцирани
како мноштвото претставени знаци тој ги користи како одраз на хаотичниот надворешен реален свет во
графиката. Ако графиката како техника генерално се дефинира како отпечаток врз дадена подлога, интересно е
експресивниот приказ на дланката која е забележлива во повеќе дела. Одвоена или доминантна, таа понекогаш е
фрагментарно прикажана, а често е мултиплицирана во правилни низи (Круг, Чат). Токму сликата на дланка
недвосмислено асоцира на првите праисториски “графички“ експресии на човекот, пред се' на првиот отпечаток
направен од палеолитскиот човек на ѕидовите на пештерата Алтамира во Шпанија. 

Авторот, кој подолго време работи како графички дизајнер и универзитетски професор, ја проучува дигиталната
графика и како што се вели во каталогот, неговите изложби реализирани во периодот помеѓу 2002-2009 се
посветени на личните искуства од истражувањата на дигиталните технологии. Изложбата Пиксказни на
Цветковски е впечатлив начин на прикажување на сопствениот критички став кон глобалните теми токму преку
ликовните можности на дигиталната графика или графички дизајн како самостоен современ медиум; медиум кој
во исто време е продолжување на традиционалните графички техники, но и израз и производ на критикуваната
дигитална сеприсутност.
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Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ

Пратеникот од СДСМ
Павле Богоевски
учествувал и
организирал
демонстрации против
Вучиќ

Вонпарламентарни
десноориентирани
партии во служба на
СДСМ може ќе станат
дел од новата влада

Оризот засеан само на
половина од
планираната површина

СЈО поднело барања за
обезбедување имот од
случаите „Триста“ и
„Талир“1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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