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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
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И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
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ВО ЦРТЕЖОТ МЕ НАДВЛАДУВААТ ПОТСВЕСНИ ПОРИВИ

Наташа Андонова, која изложува цртежи во „Мала станица“, работеше и на
неколку филмски проекти

Катерина Богоева 

Вашата изложба на цртежи „Ние“, поставена во „Мала станица“, во вистинска

смисла на зборот ја покажува моќта на оваа техника, на навидум едноставен

начин да ја прикаже комплексноста на мислата и на авторскиот израз. Колкав

дел од Вас и од светот на Вашите блиски во оваа прилика откривате и низ

колкав број цртежи? 

Мојот ликовен интерес гравитираше кон еден личен, интимистички пристап,

роден од потребата за една една нарација (или интроспекција) и толкување

на секојдневното дејствување и сопствениот простор. Потреба да се

комуницира токму низ ова откривање на навидум баналните секојдневни

доживувања, со цел да се проникне и да се живее со филозофското (Марсел

Пруст) толкување на сегашноста - како најважен елемент на нашето постоење.

Едногласно размислување за вреднувањето на љубовта и нејзината

рефлексија во животот на другите. Идејата за продукција произлезе од самата

особеност на медиумот(брз) и тука интерферира идејата за уметникот како

еден творец - работник што продуцира со радост и трансферира од физичко

во метафизичко. Продукцијата на поголем број дела (осумдесетина)

произлезе поради желбата за наративен контекст на групна инсталација

цртежи (многу од нив со речиси ист мотив), кои просторно опстојуваат како

секвенции од филм. Изборот на шеесетина го услови самиот простор. 

И во светот, а и кај нас, бројот на авторите што му се посветуваат на цртежот

12° СКОПЈЕ ВРЕМЕ

Ведро

ПОН

22

ВТО

23

СРЕ

20

ЧЕТ

20

ПЕТ

20

САБ

20

НЕД

22

ПОН

22

ВТО

25

СРЕ

26

Електронско издание

ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

 

НАЈНОВИ ВЕСТИ
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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

НЕДЕЛНА ПАУЗА ЗА ПАРТИСКИТЕ ПРЕГОВОРИ
ЗА НОВА ВЛАДА

ВАРДАРКИ ГО ОСВОИ РАКОМЕНТНИОТ КУП НА
МАКЕДОНИЈА

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
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не е голем. Вие сте дипломирале и магистрирале сликарство, а сте работеле и

костимографија. Како течеше Вашата досегашна творечка приказна и колкаво

место во неа зазема цртежот? 

Актуализацијата на цртежот во светот денес е во подем, расте бројот на

автори што го негуваат овој пристап. Кај нас има автори со творечки циклуси

токму во овој медиум и постои историски континуитет на оваа ликовна

дисциплина во современото македонско сликарство, и тековно.

Последните три изложби се надополнуваат една со друга во контекст на еден

визуелен, автобиографски дневник во кој трансформирањето на

фотографскиот медиум преовладува како едно ликовно истражување.

Изложбата во склоп на Интернационалниот фестивал на филмска камера

„Браќа Манаки“ во 2005 година, под наслов „Секвенции од времето“, го

иницираше интересот за користење на фотографијата како предлошка.

Цртање како вид на помнење, реинтерпретирање на документираната

историја.

Претходно и паралелно следуваа филмските проекти („Мал бог на љубовта“,

2010, „Просечна брзина“ 2004), каде што костимографската практика

неодминливо се користи со визуелниот говор на цртежот. Како дел од

филмската екипа на („Прашина“ , „Сенки“, „Како во лош сон“, „Бубачки“,

„Контакт“ (костимографскиот или сценографскиот тим), имав задоволство да ја

искусам работа со големи македонски автори: сценографи, костимографи,

режисери и, секако, со интернационални филмски екипи. 

На голем дел од цртежите е Вашиот син Јаков, но Вие вешто сте ја избегнале

патетичната црта во неговото портретирање. Колку е лесно да се „цртаат“

сопствените деца? 

Тоа е следење на сопствениот порив и импулс. Во цртежот вие сте искрен. И

кога сакате нешто друго да направите, она што ќе надвладее се потсвесните

пориви. И тоа почнува да ви станува преокупација, задоволство.

На колку филма досега сте работеле и кое е Вашето искуство како ликовен

уметник од контактот со режисерите? 

На десетина филма, на неколку телевизиски серии во кои бев ангажирана

како дел од сценографската или костимографската екипа. Како автор-

костимограф бев ангажирана во два филма, во „Просечна брзина“ и во „Мал

бог на љубовта“.

Поради недоволната експонираност на костимографите во земјава, се чини,

како тие да се задоволни од начинот на кој се работи. Што се случува,

всушност, на терен?

Моето искуство од филмска работа укажува на фактот дека имаме продукции

во кои се работи според високопрофесионални стандарди на филмска

дејност, во која костимографот е дел од креативниот тим над кој стои

(продуцент-дизајнер) и врвот на сета хиерархија - режисерот како

најголемиот автор. Според тоа, експонирањето во онаа смисла за која

зборувате треба да биде во насока на режисерот и неговото дело.

Годинава земјава одбележува 20 години од осамостојувањето. Вие сте родена

во 1974 година, што значи за Вас тој период, особено во областа на ликовната

уметност? 

Тоа е еден голем период, две децении македонска ликовна дејност, тешко е

да се опфати во еден одговор. Секако, како тема заслужува многу повеќе

време и размислување. Без да резимирам, ќе набројам само секвенции од

ликовната сцена кои влијаеја на мене како студентка, како публика и она што

ме импресионираше како авторка. 

Како секвенции би сакала да набројувам некои автори и (инспиративни

изложби) што гостуваа во Македонија: Марина Абрамовиќ, Тони Крег, Марк

Шагал, Виктор Васарели, Салвадор Дали, како и учеството на Македонија на

Венециското биенале со делата на Јован Шумковски и Антони Мазневски.

Ги вбројувам и Триеналето на графика во Битола, отворањето на
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk

ONLINE ИЗДАНИЕ

Вести

Магазин

Спорт

Култура

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ

Политика

Македонија

Економија

Хроника

Коментари

Свет

Култура

Спорт

Скопје

Забава

Хороскоп

ПРИЈАТЕЛИ

Дневник

Вест

Теа Модерна

Огласник 24

МАРКЕТИНГ

© 2006-2014 Утрински весник, сите права задржани

 

Мултимедијалниот центар „Мала станица“, актуализацијата на видеоартот, на

перформансот, одржувањето на Биеналето на млади уметници, изложбата на

колекцијата на Музејот на современата уметност - „Современ хрватски

цртеж“... Тука се и исклучителните ретроспективи на македонските автори: Д.

Кондовски, Лазар Личеноски, Душан Перчинков, Григор Чемерски, Илија

Пенушлиски, Танас Лулоски, Љубомир Белогаски, Боро Митричевски... И,

секако, авторите: Александар Станковски, Жарко Башески, Јане Чаловски,

Атанас Ботев...

Статијата е прочитана 2238 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

На Боров Дол откриена рударска населба

Прва изложба на Вангел Коџоман III

Последен збор - Перо Петровски

„Последниот чај“ со позитивни критики во Хрватска

Затвореници во сопствениот дом

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