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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
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И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
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ЖЕНСТВЕНОСТА И МАШКОСТА ВО „ПРОВЕРКА НА РОДОТ“

На изложба за родовите улоги во Виена ќе бидат презентирани 400 дела од
Источна Европа

Катерина Богоева

Во Музејот на модерната уметност во Виена, на 13 ноември ќе биде

отворена голема изложба под наслов „’Проверка на родот‘ - Женственоста и

машкоста во источноевропската уметност“, која претставува прва, севкупна

презентација на уметнички дела од Источна Европа создавани од

шеесеттите години на минатиот век до денес, посветена родовите улоги. Ќе

бидат презентирани околу 400 слики, скулптури, фотографии, постери,

филмови и видео-записи од 200 автори, што денеска, 20 години по паѓањето

на Берлинскиот ѕид, треба да понудат поразлична слика за едно до

неодамна, мошне непознато поглавје во историјата на уметноста, што се

смета дека може едновремено да послужи и како битен прилог кон

современите родови правци. 

Кустос на изложбата е Бојана Пејиќ, а во изборот на делата учествувал тим

од експерти од 24 земји. 

„Изложбата „Проверка на родот“ се разликува од другите изложби кои ја

истражуваат Источно- европската уметност, по тоа што фокусот на интерес е

поместен на една универзална тема, која се' уште е многу интересна на

глобално рамниште. 

Бојана Пејиќ, заедно со својот тим на соработници, во кои спаѓа и Сузана

Милевска од Македонија, направи селекција на дела кои се занимаваат не

само со женското писмо и со женската посебност или пак дискриминација,

туку дела кои го третираат родовиот детерминизам, стигматизам и

идентификација. Ова е посебно значајно, бидејќи во последните децении

главниот интерес и’ беше посветен доминантно на жената, која во

историјата и историјата на уметноста во огромен континуитет имаше
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ИБРАХИМИ: ИДНАТА ВЛАДА ДА ГО ПРОДОЛЖИ
БАЊСКИОТ ОДМОР ЗА ПЕНЗИОНЕРИТЕ

ШЕСТА ПРЕМИЕРА НА " ГРЕТА ОД ФАУСТ" ВО
БИТОЛСКИОТ ТЕАТАР

НАЈГОЛЕМ ПАД НА ДОЛАРОТ ВО ПОСЛЕДНИТЕ
6 МЕСЕЦИ

ИЗГРАДБАТА НА ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕРБЕГ"
ПОСКАПЕ ЗА НОВИ 300.000 ЕВРА

СЗО: ПОРАДИ ДЕПРЕСИЈАТА ГОДИШНО СЕ
САМОУБИВААТ ПО 800.000 ЛУЃЕ
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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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инфериорна позиција. 

Овој пристап во изложбата на некој начин го услови и моето учество,

бидејќи главно не се занимавам со женското прашање, барем не досега и за

оваа изложба беше селектирано делото „Внатрешниот круг“, кое претставува

триптих од 3 фотографии, а е дел од комплексната инсталација „Социјална

пластика на Македонија“ од 1996 година, прв пат изложена во Чифте-амам,

во Скопје на изложбата „Liquor Amnii I’ - изјави вчера македонската

уметница Жанета Вангели, која опишувајќи го деталот од својата

инсталација, посочи: „Истиот ги поставува симболите на македонската

општествена скулптура на едно симболичко рамниште, репрезентирани меѓу

другото, преку три портрети на мажи кои имаат специфичен удел во

современата македонска држава. На левиот дел од триптихот е поставен,

веќе упокоениот, но во 1996 актуелен архиепископ на Македонската

православна црква, г.г. Михаил, во средината се наоѓа портретот на Башким

Адеми, пријател и андерграунд фигура со езотеричен светоглед, а во

десниот дел од триптихот е поставена фотографијата на тогашниот актуелен

министер за надворешни работи, Љубомир Д. Фрчкоски. Нивната

енигматичност за секој не-македонски реципиент е дотолку позначајна,

колку што е тој осуден да се задоволи со нивната аура, симболите и знаците

со кои се десигнирани овие три претставници на Внатрешниот круг“. 

Во списокот на уметниците од Македонија се и Ана Темкова, Анета Светиева,

Искра Димитрова и Виолета Чаповска, а меѓудругите се и: Анита Аракелијан,

Ана Кушар, Исмет Муезиновиќ, Шејла Карериќ, Ала Ѓоргиева, Сања

Ивековиќ, Томислав Готовац, Бела Коларова, Вероника Бромова, Маре

Трала,Камелија Шлеме, Марина Абрамовиќ, Тања Остојиќ, Анета Мона Криса

– Лучија Ткакова, Јана Желибска и др. 

На 13 и 14 ноември ќе биде одржан и симпозиум на тема „Читање на родот.

Уметност, моќ и политика на претставување во Источна Европа“, каде

меѓународни експерти ќе говорат за улогата на феминистичките теории во

Источна Европа во односот кон западниот контекст, за значењето на

трансродовите позиции, како и за новата дефиниција и ревизија на

канонските идеали на родот.

Статијата е прочитана 1551 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Промовирана книгата „Оперски приказни“

Концерт на Македонската филхармонија со Кристијан Фрон на виола

Сергеј Андреевски на АМАЛА 2009

Концерт на Дуња Иванова во Париз

Почнува меѓународниот саем на книги „Интерлибер“ во Загреб

Премиера на операта за деца „Пепелашка“

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

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