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ВИТРАЖ

„НЕВИДЛИВИОТ ПЕЈЗАЖ“ ЗАСЛУЖЕНО РАСПОСЛАН НА КАЛЕ

Катерина Богоева

Актуелната изложба „Невидливиот пејсаж“ на кустосот Марика Бочварова

Плавевска поставена во Музејот на современата уметност која содржи над

80 дела од 38 автори од земјава, создавани во периодот од 1957 до 2010

година е една од ретките што со својата концепција претставува големо и

навистина пријатно изненадување. И тоа токму сега, кога јавноста е

секојдневно бомбардирана со груби политички предизборни пораки, со

партиски меѓусебни обвинувања и со очекувани ветувања за подобар живот.

Токму во ова време, време на голема доза на скептицизам и недоверба што

се среќава на секој чекор, уметничките дела презентирани во музејот на

скопското Кале кои претходно биле дел од значајни проекти, го нудат она

што уметноста го може, да овозможи допир со моќните, безвремени, во овој

случај, визуелни убавини и вредности. Наспроти минливите и најчесто

деструктивни по човечката душа, политички играрии и комбинаторики.

Ваквиот „увод“ во случајов е неминовен, бидејќи кога како посетител ќе ги

видите сите дела и на крајот ќе дојдете до последната изложбена сала од

каде се пружа поглед на Скопје, перцепцијата за сегашниот амбиент на

градот, накратко „омекнува“. Во него сепак живееле и сеуште живеат

најголем број од авторите чии дела во оваа прилика се групно

презентирани. 

„Тематизирањето на проблемот ’Невидлив пејсаж“ е чувство, надеж за

определен протокол кој можеби може да не упати кон конректната глетка.

Нејзината невидливост подразбира дека таа постои, но не знаеме каде и

каква е таа. Означено без знак. Барањето на некаква претстава или во

случајов пејсаж во ликовните дела избрани за оваа изложба е потрага за

некаков парергон (parergon) во нивната структура. ‘Парергонот вклучува

нешто што е вишок, што е надворешно на сопственото поле (..), но чија

трансцедентна надворешност стапува во игра, граничи, допира, ја поврзува

самата граница и интервенира во внатрешноста само во мерка во која таа

внатрешност недостасува“.(Jaques Derida). ’Во апстрактното сликарство

пејсажот го снемувa’ е реченица, став состојба која секако не е погрешна -
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

IN MEMORIAM: ПОЧИНА Д-Р ЃОРЃИ СТАВРИЌ,
ОСНОВАЧ НА ДИЈАГНОСТИЧКАТА
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МАЛИГНИ БОЛЕСТИ

СДСМ: СИСТЕМСКИ РЕШЕНИЈА ЗА
СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОТРЕБИ НА ДЕЦА СО
ПОПРЕЧЕНОСТ

СЗО ТРОШИ ПОВЕЌЕ НА СЛУЖБЕНИ
ПАТУВАЊА, ОТКОЛКУ НА БОРБА ПРОТИВ
БОЛЕСТИТЕ

КОИ КЕ ГО НАСЛЕДИ БОГАСТВОТО НА ПРИНС
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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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МАРКЕТИНГ

но има ли таа позиција, некаков парергон, и каде тој може да упати. Ако

уметноста ги моделира или ги продуцира нашите глетки, тогаш што станува

со нив во периодот кога претставите како релевантна уметничка дејност или

како релевантност на уметничката дејност се повлекуваат од нашиот

хоризонт. Без надеж за било какво упатување во определена насока ,

предлогот на оваа изложба е да се помине низ некои странични нишани во

избраните дела, за да овој проблем најде сопствена тематизација која, ако

ништо друго, ќе може во таа форма да се вметне во колективната меморија“

- посочува меѓудругото авторката на изложбата каде доминира

концептуализмот. Марика Бочварова Плавевска мошне умешно го води

посетителот низ одбраните слики, графики, фотографии, карикатури,

видеодела, инсталации на веќе потврдените автори: Ордан Петлески, Петар

Мазев, Родољуб Анастасов, Петар Хаџи Бошков, Ристо Калчевски, Душан

Перчинков, Симон Шемов, Танас Луловски, Кирил Гегоски, Евгенија

Демниевска, Симон Узуновски, Виолета Блажеска и Богдан Грабулоски,

Глигор Стефанов, Венко Цветков, Марин Димески, Благоја Маневски, Јован

Шумковски, Драган Петковиќ, Антони Мазневски, Лазо Плавевски, Исмет

Рамиќевиќ, Станко Павлески, Стеван Шашков, Мирослав Грчев, Елизабета

Аврамовска, Христина Ивановска, Јане Чаловски, Нехат Беќири, Атанас

Атанасоски, Славица Јанешлиева, Оливер Мусовиќ, Игор Тошевски, Осман

Демири, Станимир Неделковски, Матеј Богдановски, Софија Грабулоска и

Велимир Жерновски. Насловот на изложбата таа го превзела од една

карикатура на Лазо Плавевски под наслов „Invisible landscape -Wаnted“

(„Невидливиот пејсаж“ - „Се бара“), но го испушта последниот збор, велејќи

дека тоа е задачата на овој проект. 

„Невидливиот пејсаж“до крајот на месецов ќе може да се доживее во

изложбените сали на Кале каде и заслужено е распослан.

Статијата е прочитана 2832 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Со филм за Париз, Вуди Ален го отвора Кан

Изложба на Анета Божинова во Куманово

Здодевна режија, но добри солисти

КОМЕНТАРИ

Ајван Доктор®, 11.05.2011 18:04:15
Одлично!Ми мириса на уметност!Само една исправка - изложбата никогаш не може да му припаѓа
на кустосот,Таа секогаш им припаѓа на Уметниците!А според наброените - македонската јавност ќе
има што да види!

Кликнете за оценка:    37  |    45

 

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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