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Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

13.03.2012, 17:34

ВИТРАЖ

СЕКОГАШ БУДНИ

Катерина Богоева

Кон изложбата „Не затворај ги очите“ на Дијана Томиќ-Радевска, Елизабета

Аврамовска и Вана Урошевиќ

„Не затворај ги очите“ е изложба која по подолга пауза го сврте вниманието

на публиката во „Мала станица“ каде што се' уште се изложени трите дела на

Дијана Томиќ-Радевска, Елизабета Аврамовска и Вана Урошевиќ. Тие чинат

една целина, чиј зачеток како идеја датира од пред две години, а зад која

првично стои Александра Зиновска-Вилиќ, но која во пресрет на пролетта

успешно ја реализира Маја Чанкуловска. 

Секоја од авторките во своите сегменти во своите „соби“ поставени една до

друга умешно си „играат“ со теми, моменти, личности, со меморирани

авторски ракописи од историјата и историјата на уметноста, внесувајќи го

гледачот во простор кој му нуди можност да си го преиспита својот однос

кон идентитетот, минатото, сегашноста... 

Делото „Драма на гестот“ на Дијана Томиќ-Радеска го чинат гипсени раце во

позиција на молитва, гипсена маска од главата на Крстителот поставена врз

дрвена подлога, женска гипсена рака што држи знаме на сликата „Слободата

го предводи народот“ и други предмети, кои даваат до знаење дека

патувањето наназад во минатото може да биде бесконечна приказна.

Приказна која ве тера да бидете буден и да ја компарирате со стварноста.

„Драма на гестот“ е насловот на делото, а видеоматеријалот е и уште еден

препознатлив и моќен ракопис на авторката. 

Елизабета Аврамовска, пак, под наслов „Гардијан 2012“ преку распосланите

насловни страници од весници од различни земји кои сурово и директно со

теми од политиката и економијата го покажуваат фокусот на интересот на

денешниот човек ја нуди својата уметничка потреба да го регистрира

времето во кое живее од социолошки, културолошки, политички и од друг

аспект. Портретот на Александар Македонски, кој е во центарот на

вниманието, сиот е излепен со долари, а со ироничниот наслов „Гардијан“
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

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

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести
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ФЕНЕРБАХЧЕ И ОЛИМПИЈАКОС ЌЕ СЕ БОРАТ ЗА
ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

МУЗИЧКИОТ ТАЛЕНТ ДАМЈАН ДИМЕВСКИ
ОСВОИ ГРАН ПРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ТУРЦИЈА

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ СО ДОБИВКА ОД 22,3
МИЛИОНИ ЕВРА ГО ПРОДОЛЖУВА ТРЕНДОТ НА
ДОБРО РАБОТЕЊЕ

ОД НЕДЕЛА НОВ ВЛАЖЕН БРАН

ПРОМОЦИЈА НА НОВИОТ ОБЈЕКТ НА
МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА В НЕДЕЛА
СО ЕКСКЛУЗИВЕН КОНЦЕРТ
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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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таа им остава простор и на гледачите самите да ги толкуваат насловите на

весниците. Го свртува вниманието на бомбардирањето на граѓаните од

грандиозноста на проектот „Скопје 2014“, на рекламите, на медиумите како

најмоќно оружје, отворајќи го и на овој начин прашањето - што е уметност. 

А третата соба на Вана Урошевиќ „Лос капричос“ ги открива сега и овде

гравурите на великиот Гоја во нов, нејзин контекст. Ја открива нежно нивната

поетика, но и својата. Ликовите од епохата на Гоја овде се повторно

оживеани и предупредуваат. Се смеат и потсмеваат на она што човекот го

носи во себе, на демонското кое преоѓа во метафизичко и обратно. Делата

од свила воодушевуваат колку што и вознемируваат со претставите од

минатото во кои како флешови ги барате ликовите околу вас.а да ги

запаметите како и изложбата.

Статијата е прочитана 1695 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Слободан Шнајдер гостин на ЕСРА

Промоција на нови модели на културни институции

Од три романи ќе се избира 13. „Роман на годината“

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“

        

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