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ИНТЕРВЈУ - ЗАГРИЖУВА ОДНОСОТ КОН ЛИКОВНАТА
(СОВРЕМЕНА) УМЕТНОСТ

„Зошто еден режисер добива 30 милиони денари за филм од државниот
буџет, а уметникот што оди во Венеција добива десетици пати помалку?“,
прашува уметницата Гордана Вренцоска, чии творечки преокупации се
визуелните уметности и дизајнот 

Катерина Богоева

Вашите творечки преокупации од областа на визуелните уметности и дизајнот

веќе Ве етаблираа како уметница од која е нормално да се очекува со секое

свое појавување да изненади со по некоја „невообичаена“, и со впечатливо

дело, добро спакувана идеја. На групната презентација во „Мала станица“, на

актуелната изложба „Life action game action 2011/12“ најпрвин го истакнавте

проблемот со недостиг од сопствен простор, а по една година, „докториравте“

на тема купување стан. Низ какви сегменти тоа и' го презентирате на

публиката? 

Јас ретко се повторувам во делата, бидејќи најчесто тргнувам од концептот и

моменталната преокупација. Во тој период, кога го подготвувавме првиот дел

на изложбата, паралелно се уредуваше моето ателје во Виница и се

завршуваше изградбата на мојот нов стан во Скопје. Истовремено, ги

создавав и делата за проектот „Македонски фолклор“. Не знаев каде да се

свртам. Навистина имав потреба за поширок простор, каде што ќе има место и

за моите дела, за моите книги, за моите чевли. Во првиот сегмент на

изложбата во 2011 година, на подот во галеријата ја исцртав основата на
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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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новиот стан во вистинска големина, и ги наредив сите мои чевли за да се

види колку простор ќе зафатат во него. Во меѓувреме, се занимавав со

неверојатно исцрпувачки административни процедури со инвеститори,

нотари, банки, катастар, интернет и ТВ-провајдери, парно греење и слично, а

секако и со уредувањето на станот, архитекти, мајстори, фенг шуи. Овие нешта

ми одзедоа цела година на интензивно „препотување“. Го запоставив

докторатот на кој работев од претходно. Бидејќи сите искуства со станот

бараа толку многу време и труд, на сите пријатели им велев дека сум

докторирала на тема „стан“. Од оваа шега настана и моето дело „43 м2 чиста

пот“, кое се состои од докторска диплома и презентиран труд, со копии од

сите документи кои поминаа низ моите раце. Се обидов да направам

аналогија со академскиот пристап во истражувањата, студиозноста во

изучувањето на непознатата материја и апликацијата на знаењето. 

Во која фаза од обезбедувањето простор за живеење и за творење, почнавте

да размислувате тоа прашање да го преточите во уметничко дело? 

Кураторот на изложбата „Life action game action 2011/12“, Ана Франговска, ни

го постави прашањето „Како се чувствувате во моментов?“ Секој од

уметниците требаше да тргне од секојдневните преокупации, проблеми и

предизвици. За мене беше природно да ја преточам целата моја лична

приказна со потребата за простор во уметничко дело.

Со што (не)моравте да се судрите во обезбедувањето на станот, но и во

оформувањето на делото и колку фактот дека сте родена во Виница, а во

Скопје живеете и работите, Ви помогна или Ви одмогна во доаѓањето до

целта? 

Секој што се стекнал со недвижност во главниот град ги знае маките на тоа

патешествие. Уште повеќе ќе ме разбере некој што се селел многу пати, како

мене. Виница, Скопје, Лондон, Скопје... 

Предавате на Факултетот за арт и дизајн на Европскиот универзитет, работите

на консултантски проекти од областа на креативните индустрии и сте

неодминливо инволвирани во културата. Со какво темпо на овој план сметате

дека се движиме во рамките на европските и светски процеси?

Се движиме прилично бавно. Некои нешта, за среќа, мрднаа од мртва точка,

но сепак, наместо ние уметниците и креативците да се посветиме исклучиво

на квалитетот и презентацијата на нашата работа, ние решаваме системски

проблеми, се претвораме во менаџери, во адвокати, пополнуваме

инфраструктурни празнини. А тука е и педагошката работа која бара големо

посветување и енергија. Поради светските побарувања и актуелноста, ми се

чини дека само филмската и софтверската од креативните индустрии во

Македонија имаат некаков напредок и заработувачка. Никако да проработи

пошироката свест за сопствен производ, бренд, за искористување на

локалниот креативен талент и оригиналност.

Што се менува, а што останува непроменето во изминатите десетина години

во односот меѓу уметниците и институциите, меѓу уметниците и кураторите, но

и меѓу уметниците и медиумите во Македонија? 

Односот кон ликовната (современа) уметност станува прилично загрижувачки.

Третманот на институциите кон ликовните уметници во многу ситуации е

необјаснив. Станавме уметници од втор ред, не добиваме хонорари за своите

тековни проекти, се очекува дека треба цел живот да волонтираме за да

реализираме изложби кои сепак се наменети за целата јавност. За разлика од

актерите, музичарите, режисерите, композиторите (да не ги споменувам од

друга страна спортистите) кои не кажуваат ниту „добар ден“ ако немаат

дневница и хонорар за своите настапи и авторски дела. Зошто еден режисер

добива 30 милиони денари за филм од државниот буџет, а уметникот што оди
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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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во Венеција добива десетици пати помалку? Зар на уметникот не му треба

тим од менаџери, помошници и промотори? Кој вели дека едниот треба да

вреди помалку и дека не може да направи светски успех? И сега веќе не е

актуелно прашањето како да стигнеме до Венеција, туку како од Венеција

понатаму да влеземе во МОМА, Тејт Модерн. Како да почнавме да мешаме

што е култура, а што индустрија за забава. 

Од друга страна, приватните галерии, поради лошата економска ситуација, се'

потешко функционираат, делата се' помалку се продаваат. Сето тоа се

одразува понатаму и на односот на уметниците кон кураторите и кон

медиумите. Како најголема последица на оваа ситуација на статус кво е

отсуството на публиката од музеите и галериите и замреноста на сцената. 

Која е вашата комуникација со уметниците во родниот град? Учествувате ли

во тамошните културни случувања, Ве покануваат ли, бараат ли да им

пренесете дел од Вашето повеќепати наградувано творечко искуство? 

Со колегите од Виница постојано комуницираме, реализираме изложби и се

трудиме да ја збогатиме културната понуда на Виница. И во 2013 заеднички

ќе реализираме неколку проекти кои во моментот се во подготовка. За жал,

поради моите обврски, не сум секогаш во можност да бидам постојано дел од

културните случувања таму. Виница во последните години има одлични

културни поместувања напред, и луѓе што несебично се вложуваат во сето тоа.

Статијата е прочитана 1846 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Александар Морфов стана почесен доктор на ЕСРА

Неделна кинопрограма

Отворени „Денови на македонската култура во Шведска“

Предавање за Сефардите денеска во Скопје

„Музеј на насилството“ во Белград

Роман на годината - „Талкачот“

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