
ПРЕБАРУВАЈ... период од-до 2006    -   2017

КУЛТУРА

Британската колекција од МСУ во Кавадарци

„Браќа Манаки“ годинава во розово

Изложба во Куманово

НАЈНОВИ ВЕСТИ

98 friends like this

Dnevnik / Дневник
61,366 likes

Like Page Share

 

ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

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

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 02.06.2009, 16:17

РЕЦЕНЗИЈА ИЗЛОЖБА НА ЕНФОРМЕЛНОТО СЛИКАРСТВО ВО МАКЕДОНИЈА

ПРЕИСПИТУВАЊЕ НА СТАВОВИТЕ

Изложбата предизвика големо внимание

Следејќи ја традицијата на организирање тематски изложби кои обработуваат одредена проблематика од
историјата на македонската (и светската) уметност, во Музејот на современата уметност - Скопје се претставени
изложбите - „Енформел 1959-1966“ (кратка историја на енформелното сликарство во Македонија) и „Енформелот
во скулптурата 1960-1970“. Изложбите, кои инаку се логично поврзани според тематиката, временскиот период и
стилската определба, или барем според влијанието и насловот се поставени одвоено (во различен простор) -
акцентот, се разбира, е ставен врз сликарството. 

На изложбата посветена на македонското енформелно сликарство се претставени вкупно 23 македонски автори,
кои со своето творештво дале значаен или помалку значаен до случаен придонес во третирањето на оваа
тематика. Секој од авторите е застапен со различен број на дела, а нивната конечната бројка изнесува 89 слики. За
опсежноста на оваа изложба и намерата на едно место да се соберат толкав број на автори и на дела, односно да
се презентира една широка и сеопфатна слика за развојот на енформелот кај нас, говори и фактот што делата не
се исклучиво сопственост на МСУ-Скопје, туку и на десеттина значајни институции и повеќе поединци од земјава. 

Историски гледано, енформелот во светот се јавува како реакција на состојбите по Втората светска војна (додека
во Македонија е задоцнет), а самиот збор во себе ја содржи „негацијата на формата“, односно бесформно
сликарство на материјата, и е идеолошки допрен од егзистенцијалистичката филозофија и феноменологијата. Со
изложбата „Енформел 1959-1966“ (кратка историја на енформелното сликарство во Македонија) се опфатени осум
години, како најзначајни во поглед на овој, според Лилјана Неделковска, авторка на студијата, „процес на
вистинско пробивање на локалните културни граници и интернационализација на уметничкиот јазик кај нас“.
Студијата издадена по повод оваа изложба, е поделена на неколку поглавја кои ги објаснуваат причините и
потребата за организирање на изложбата посветена на енформелот во Македонија, дава слика за општествено-
историско-идеолошко-политичката стварност во која тој се развивал кај нас, а нуди и обемен преглед и опис на
најзначајните случувања во наведениот период. Особено акцентирана е намерата, според Неделковска, „да се
изврши и историска ревалоризација, односно да се коригира временската рамка во која македонската и
поранешната југословенска ги поставија релевантните дела на македонскиот енформел“, при што (генерално) ги
поместува рамките од крајот на 60-те кон крајот на 50-те и почетокот на 60-те години на 20 век.

Од музејски аспект, и повторно заради долгогодишното отсуство на постојана поставка од колекцијата на Музејот,
која би понудила пресек на позначајните појави на домашни и странски автори од 20 век, изложбата „Енформел
1959-1966“ (кратка историја на енформелното сликарство во Македонија, според својот обем и значење (пред се'
за домашната јавност), би требало да биде уште еден, се надеваме, успешен поттик кон пополнување на
празнините. Дидактичка по својот карактер и внимателно осмислена и реализирана, нудејќи различни
согледувања и преиспитувања на познати ставови, оваа изложба (и книга/каталог) е квалитетно четиво за
директно запознавање со делата и со спецификите на енформелот како историски значајна појава за уметноста во
Македонија.
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Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ
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милијарда долари за ирачката армија
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