
ПРЕБАРУВАЈ... период од-до 2006    -   2017

КУЛТУРА
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: 06.04.2011, 20:19

ДОБРОТО УМЕТНИЧКО ДЕЛО ГО ПОПЛОЧУВА ПАТОТ ДО УСПЕХОТ

„Досие-шлепер“, интегрално дело во облик на инсталација, е проектот со кој уметничката група „Зеро“ ќе ја
претставува Македонија на Венециското биенале

„Нула“, „Две нули“, „Круг“, „Ништо“, „Компир“, „Зеро“... Сиве овие имиња, поточно називи, го враќаат времето триесет
години во минатото и како кривулести патеки се спојуваат во една точка, во гнездото, во матичната ќелија, во
Скопската стара чаршија... Таму ситуацијата врие, достигнува кулминација, имплозија, се создава критична маса
која експлодира и допира до секоја единка. Потоа, две децении штама, тишина. И тогаш повторно се забележуваат
зраци, се спојуваат и во новиот век повторно фрлаат светлина врз ликовната сцена во Македонија.

Вака се создаде, згасна и повторно се роди ликовната група „Зеро“. Ова име деновиве повторно станува актуелно.
Неформалната група „Зеро“ и скулпторот Жарко Башески со свои поединечни проекти ќе ја претставуваат
Република Македонија на 54. по ред Венециското биенале за уметност, кое ќе биде отворено на почетокот на јуни, а
ќе трае до ноември.

Групата која отсекогаш функционирала како отворен уметнички колектив, отворена за соработка со сите што ја
чувствуваат нејзината специфична енергија, веќе го создава проектот „Досие-шлепер“, кој ќе го изложи во
палатата Пезаро Папафава во Венеција. Конкретната група што го создава ова дело ја сочинуваат Александар
Станкоски, Игор Тошевски, Синиша Цветковски, Беди Ибрахим, Златко Трајковски и Горанчо Ѓорѓиевски.

- Тоа е нуклеусот кој го содава овој нов проект, кој го предложи и создава концептот. На помош би дошле луѓе кои
се блиски на сензибилитетот на „Зеро“. Ние функционираме како колектив каде што индивидуите не се бројат.
Воопшто не е пресудно кого именуваме во прес-материјалот. Во проектот визуелно реферираме и ги цитираме и
другите кои низ времето биле дел од „Зеро“. Тоа не е битно, оти станува збор за единствен организам, составен од
луѓе што ја чувствуваат таа енергија, иако немаме некој конкретен манифест. Можеби тоа е поентата на трактатите,
на правилата. Можеби треба да се скршат сите правила за да се дојде до нулта позиција во уметноста - објаснува
Игор Тошевски.

Тој и Златко Трајковски зборуваат за возбуденоста, за еуфоријата што полека ги обзема додека работат на новиот
проект.

Проектот се создава тука

„Досие-шлепер“ е интегрално дело во облик на инсталација. Според Тошевски, тоа е сепак една метафора која
реферира на опусот на „Зеро“, на минатото време од дваесетина години, меѓутоа поврзано (условно кажано) со
транзицијата низ која поминуваме сите. 

- Нашето општество е во некоја посебна состојба. Ништо не е конкретизирано. Со ова дело сакавме да се
рефлектираме на сето тоа низ кое сме поминале, од кое сме излегле со белези, лузни. Има доста црн хумор. Ние
сме, всушност, возбудени. Го видов просторот и баш одговара на тој контингент во транзит, во минување. Ни се
допаѓаше тоа патување од точка А до точка Б. Донекаде користиме елементи што се врзани со транзит, со
контингенти - кутии, знаци, симболи, церади. Создаваме парабола не само на нашето, туку на повеќе општества
што се во преодна фаза. Сакаме да ја претставиме таа несигурност, тоа истражување и себеиспитување. Проектот
е истовремено автореферентен - вели Тошевски.

Ми се допаѓа 0
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Нов роман „Свирци“ на Блаже Миневски

Студентска изложба во Чифте амам

Промоција на дела од Мисирков во МАНУ

Промоција на книга од Винка Саздова

„Скапино“ го обои „Танц-фест“ со боите на Холандија

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Тој, со Беди Ибрахим и Горанчо Ѓеоргиевски (воедно и куратор на проектот) ќе ја постави инсталацијата во
Венеција. Останатите нема да патуваат на Биеналето, секој од свои причини.

- Ацо одбива да патува. Неговиот концепт е дека не треба да патува никаде, не ја напушта земјата. Златко и
Синиша немаат пасош. Во Венеција нема да има многу простор за маневрирање. С` се случува тука, овде... Делото
сега се создава - вели Тошевски.

Поради низа околности, изменет е концептот со кој „Зеро“ лани преку Националната галерија на Македонија
аплицира во Министерството за култура за да ја претставува земјава на големата манифестација. Не
претпоставувале дека ќе бидат избрани двајца автори. Таа одлука се рефлектира на с` - од буџет, до идеја, концепт
и реализација. „Зеро“ интензивно работи веќе десетина дена, иако с` уште нема потпишано договор со
Националната галерија.

Секогаш експериментални

Исто како феникс, „Зеро“ почна да се раѓа од пепелта пред две години. Тогаш, во галеријата „Мала станица“ во
Скопје беше отворена ретроспективна изложба на нивното творештво. Тоа беше прв обид да се
институционализира групата која во осумдесеттите години почна да создава отворена мултимедијална уметност,
ослободена од секаков академизам.

- Во осумдесеттите имаше една група етаблирани автори која едноставно не сакаше да н` пушти во институциите.
Не ни сакавме да влеземе. На крај го земавме „фрленото“ и направивме темел од тоа. Експерименталноста и
тогаш н` влечеше. Сакавме уметноста да излезе на улица, некако се врзавме со луѓето. Можеби затоа се случува
ова сега. Можеби на некој начин културолошки сакаме да се врати тоа време, да се рехабилитира она вредното во
тоа време. Оти беше забавно, да му се сневиди! Имаше возбудување што е суштината на уметноста - се навраќа
Тошевски.

По згаснувањето на групата секоја автор се развиваше одделно, во свој правец. Некој се насочи кон музика, некој
кон филм, некој кон концептуала. Во меѓувреме, се смени и технологијата.

- Мултимедијалноста ни остана. Сега многу користиме фотографија. Тоа значи дека уште сакаме да си играме, да
експериментираме во нови медиуми - вели Трајковски.

Кога почнале да работат на новиот проект сфатиле дека нема поента да го прават она старото. Решиле да почнат
нешто сосема ново и свежо.

- Можеби ова е веќе некоја друга група „Зеро“ во суштина. Видовме дека секој го носи своето лично искуство од
последните 20 години и сакаме да го имплементираме во новите проекти. Има доста ентузијазам и енергија. С`
уште има што да се каже - вели Тошевски. 

За Венециското биенале се подготвуваат смирено. Велат, несомнено е чест државата да те избере за да ја
претставуваш под знаме. И тоа на единственото биенале на национално ниво каде што се претставуваат држави. 

- Тоа е голема работа. Уште повеќе што е најстарото и најголемото светско биенале. Од друга страна, немаме
илузии... дека може да се види пресек на современата уметност и оттаму да тргнат некои фази во уметноста.
Биеналето одамна не е она што беше. Стана „евент“ за некои луѓе што сакаат да бидат видени. Парите се многу
битни. Сепак, колку пари и да вложиш во уметноста, не значи дека си направил добро дело. Политиката доминира
секаде. Сум видел дела што се направени за незначителни пари, а се генијални. Не е битно дали сме голема земја
или не, дали можеш да се „лакташ“ или не. Убаво би било да платиш реклами во „Флеш арт“ за да бидеш
забележан, но некогаш доброто дело само си го поплочува патот - вели Тошевски.

Весна И. ИЛИЕВСКА

Да си ја цениме својата уметност

Македонската ликовна уметност нема да има никакви шанси на интернационалната сцена ако на овој начин се
грижиме за современата уметност, т.е. никако, смета Тошевски.

- Треба да се променат работите. Музеите многу ретко или никогаш не откупуваат дела. Не станува збор само за
пари, туку за еден третман, внимание за тоа што се случува сега. Повеќето изложби траат десет дена. Тоа е
несериозно. Некој се трудел, работел. Таа изложба не оди во Ресен, Кичево. А треба цела Македонија да ја види.
Зошто да не кога е веќе тука, спакувана, има каталог?! Прво ние треба да ја апсорбираме сопствената уметност, а
потоа да оди надвор. Ама ако не го цениш своето, што да очекуваш повеќе?!

#

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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Шпанката Клара Муриз на концерт со Македонската филхармонија

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле

КОМЕНТИРАЈ

Zlatko, 07.04.2011 12:43:33

Да, се’ е тоа убаво, но: дали група, „мртва“ веќе 20 години, навистина го претставува современиот миг на
македонската ликовна сцена? Тоа ли е навистина најдоброто што Македонија го нуди во овој момент? Дали
еден ваков „зомби“ концепт не ја укинува дефинитивно актуелната ликовна сцена? Тоа се вистински
прашања!
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