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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

5,857.50 1.03 % GRNT 749.17 3.27 % KMB 2,714.12 0.24 % OHB 4,733.78 1.13 % RZUS 112.00 1.35 % STIL 88.00 2.22 % TPLF 1,415.00 9.86 % UNI 1,359.00 2.95 %

07.01.2013, 17:37

САКАВ СО МАЛКУ ДА КАЖАМ МНОГУ

„Во мирот и тишината на сопствениот простор е можна комплетна искреност“,
вели ликовната уметница Славица Јанешлиева, која изложува во „Мала
станица“

Катерина Богоева

„Впечатоци“ е насловот на Вашата најнова самостојна изложба на графики

отворена во „Мала станица“, во време кога во галерискиот простор е

изложено и вашето дело „Тишина“ како дел од групната изложба „Лајф екшн/

Гејм екшн 2011/12 “. Се работи ли за „чиста случајност“ или сепак Вашите

творечки преокупации во изминатиот период си го направија своето?
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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

 

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ДРАМА НА ФИЛМСКИOТ ФЕСТИВАЛ ВО КАН:
ОПАСНОСТ ОД БОМБА!

ГОРЧЕСКА СЕ ПОДГОТОВУВА ЗА РОЛАН ГАРОС

СЕАТ КОЧАН ОСТАНУВА ДА СЕ БРАНИ ОД
СЛОБОДА

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

СДСМ И БЕСА РАЗГОВАРЛЕ ЗА ПРИНЦИПИТЕ,А
НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ
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„Впечатоци“ е резултат на петгодишна работа (со акцнет на последните две

години) и вклучува пет циклуси на графики: „Хаику 1“, „Хаику 2“, „Булки“,

„Галичник“ и „Впечатоци“. Терминското совпаѓање со групната изложба „Лајф

екшн/Гејм екшн 2011/12“ која се отвори ден пред мојата самостојна изложба

е случајно, но сепак говори за моите интереси, продуктивност, творештво и

потреба за изразување не само на полето на графиката.

Изложените графики продолжуваат да ја надополнуваат сликата за Вас како

за автор кој се чувствува толку сигурно за да може, како што и покажавте и

знаковно да се изрази, а апстрактните дела да содржат голема поетичност. Од

каде потребата за тој „прочистен“ но сепак, мошне силен творечки пристап на

изразување?

Наративноста и автореференцијалноста се карактеристики кои често се

припишуваат на моето целокупно творештво. Нарацијата секогаш ќе биде

една од моите омилени преокупации и тема на која со задоволство ќе и се

навраќам. И овие понови графики се наративни на свој начин, но повеќе се

занимаваат со знаковноста и со гестот, односно со боја, форма и потег. Пред

да почнам да работам на графичките плочи, долго време работев на цртежот-

скица обидувајќи се да ја достигнам токму онаа прочистеност и едноставност

која ја забележувате. Како да пишував хаику, доловувајќи чувство или

забележана/меморирана слика. Сакав со малку да кажам многу. Да ја доловам

моќта и експресивноста на крокито и потегот на четката, да ги употребам

боите за да допрат до сетилата. Го искористив искуството и владеењето со

различните графички техники да го изненадам гледачот. Изборот на

техниките и форматот на графиките не се случајни и се во функција на

постигнување на замисленото.

Презентирате и графики со мотиви од природата,работени и со линорез сува

игла, циклусите „Галичик“ и „Булки“ ја покажуваат вашата умешност да го

забележите невидливото, да ја доведете мислата и боите до совршенство.Се

добива впечаток дека сте уживале во тешкиот процес на создавање графика.

Се сложувате ли?

Малкумина знаат што е точно графика и колку дисциплина и посветеност

бара од уметникот. Колку време треба да се посвети на изработката на

клишето-матрицата, за потоа да може да се постигне совршениот отпечаток.

Да не зборувам за цената и достапноста на материјалите што ги користиме.

Но, точно е дека уживам во процесот на создавање на графиката и навистина

ми е мило што тоа се забележува. „Впечатоци“ е изложба создадена од чисто

задоволство, без притисоци и очекувања. Овие графики иако се впечатоци од

патувања, сензации и слики, ја пренесуваат атмосферата и енергијата на

моето ателје, бидејќи токму во него се случува соочувањето со мислата. Во

мирот и тишината на сопствениот простор е можна комплетна искреност. Ова

се искрени изблици на различни сензации апстрахирани од обврските на

секојдневието. Овие графики се моите размислувања и истражувања за

ликовната естетика, цртежот, бојата и формата, за можностите на графичките

техники. 

Преку делото „Тишина“ сочинето од три текста на бели листови хартија:

истоимената песна на Ацо Шопов, познатата народна приказна за козјите уши

на царот Трајан и последните зборови на Хамлет од истоименото Шекспирово

дело, се опредливте за тишината како моќно средство во комуникацијата и

изразувањето, продолжувајќи, како што велите самата, со метафоричните

претстави за личната перцепција на одредени состојби во сегашноста. Во

првиот дел од групната изложба лани се претставивте со делото „Сенка“. Каков

е тој дел од вашата сегашност што на таков начин го презентирате?

„Сенка“ (2011) и „Тишина“(2012) се метафорички претстави за мојата лична

перцепција за сегашноста, за времето во кое живееме, сега и тука, за

релациите на моќта и потчинетоста, за значењето на интелектот, креативноста

и индивидуалноста. Често ја употребувам метафората во своето творештво

бидејќи е можност за аналогија и споредба, за поврзување или пак

дообјаснување преку нешто друго. И двете дела-метафори (тишината и сенка)

можат да се сфатат како јазик на контекстот. Дали овие перцепции за

реалноста се точни и дали постои една единствена реалност се прашања со

кои го соочувам посетителот-гледач, но сепак читањето на овие дела бара

сопствена и сосема субјективна интерпретација или интеракција на

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“
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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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индивидуалецот-посетител.

Го менувате ли, со оглед на стекнатото авторско искуство, односот кон

кураторите, институциите, државата, колегите, односот кон начините на

презентација на уметноста во локални и пошироки рамки? Дали такво нешто

Ви е потребно денес и зошто? 

Во перфектна ситуација/општество јас како креативец би требало да се

грижам само за тоа што го создавам, а не да се менаџирам. Со сето авторско

искуство зад себе, можам да кажам дека локално имам соработувано со сите

поважни институции од областа на културата односно ликовната уметност и

мислам дека веќе ги имам определено очекувањата. А мојот однос секогаш се

стремам да биде високо професионален. 

Во пошироки рамки мислам дека не постои систематско и планско

претставување на македонското ликовно творештво. Има инцидентни

претставувања, но главно се се случува врз база на лични контакти.

Статијата е прочитана 1361 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Освежување и научен придонес во социологијата

Светска елита во мала графика во Тетово

Калдрма

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

период од-до 2006    2014
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