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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ
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ЕЛПИДА ХАЏИ ВАСИЛЕВА РАБОТИ НА УМЕТНИЧKОТО ДЕЛО

ЦЕЛО СЕМЕЈСТВО И ПОМАГА ДА ЈА ПРЕТСТАВИ МАКЕДОНИЈА ВО ВЕНЕЦИЈА

Им реков дека другарките треба да помогнат кога е најтешко. Прифатија. Kој колку има време, раскажува мајката
на уметницата, тетка Тодорка.

Звуците на радиото ја опуштаат работната атмосфера на третиот, последен кат од куќата што се наоѓа близу
гимназијата во Kавадарци. Четири жени, две постари, седат во светлата просторија и со игла и рибарски конец
нижат кожурци од свилени буби. Ги стегаат, спојуваат, формираат петаголници и шестаголници и од нив прават
долги низи. Теписите смотани, со саксиските цвеќиња се набиени до крајот, до големиот прозорец. Долу на
паркетот седат и нижат Даниела и Лина, со заштитни маски на лицата. Не поради чудниот мирис што го испуштаат
кожурците, туку летаат прашина и ситни влакненца што се пикаат во ноздрите.

Оваа голема куќа е на познатото кавадаречко семејство Хаџи Василеви. Во едната половина некогаш живеел и
познатиот Мито, попознат како Јасмин, првото перо на македонското новинарство и публицистика и политичар.
Но тој не е причина за нашата посета. Одиме во другата половина од куќата, на семејството на уметницата Елпида
Хаџи Василева. Тука, на самото место, се ниже уметничкото дело Silenthio Pathologia, кое во јуни ќе ја претстави
Македонија на светското Биенале за уметност во Венеција. Некој ќе рече, но уметност е слика, скулптура, го
создава еден автор, со четка, молив или длето. Не. Денес уметноста може да се најде и во отпадокот што секој го
гледа како ѓубре, како вишок. Kога ќе му дадете поинаков лик и естетика - создавате уметност. 

Елпида отсекогаш повеќе се интересирала за процесот на создавање на делото. Kога ќе заврши, пред вас наеднаш
се појавува таа - уметноста. Долги години живее и работи во Брајтон, Англија. Ситна, ковчеста, пргава, с` следи со
крупните кафени рожници, се смее и се шегува:

- Сите ги ангажирав да работат. Не им оставив простор да одбијат.

Познатите Хаџи Василеви

Телефонот постојано ~ ѕвони. Се договара со архитектот Перо Бојков, семеен пријател, кај кого заглавила до 2
часот наутро, иако авионот од Англија полетал пред 22 часа. Едноставно, во овој момент нема време за спиење.
Премногу нешта треба да се завршат. Бојков ја изработува металната конструкција, која ќе биде составен дел на
уметничкото дело. Се договараат како ќе бидат пренесени до Венеција. Ова е најгабаритниот дел и тежи 1.300
килограми.

Да се вратиме во ателјето. Се плете мрежата од кожурци. Ангажирани се сите. Целото семејство, пријателите,
кураторите од Националната галерија на Македонија. Сите нижат.

- Ги веземе со рибарски конец за да биде што поцврсто и поеластично. Треба да биде широко 2,5 метра, а долго 30
метри - вели Даниела, една од трите пријателки на Елпида од нејзината генерација.

Таа, Лина и Весна се постојано ангажирани, добиваат и плата. Работат секој ден од 8 до 16 часот, освен во недела -
слободен ден за сите. Почнале со везење кон средината на февруари, по Св. Трифун, празникот на Тиквешијата, и
мора да завршат до 1 април. „Мислиме дека ќе освои некоја награда, не помислуваме на друго“, се смеат
другарките.

Тука е мајката на уметницата, тетка Тодорка, која ги донела сите пријателки да помагаат. Таа се шегува:

- Тие влегоа во проектот оти ми се пријателки. Им реков дека другарките треба помогнат кога е најтешко.
Прифатија. Kој колку има време - раскажува таа.

На масата седи тетка Стевка и ниже. Таму е десетина дена. 

- Го работам првиот ред, во кој треба да се вклопат шест кожурци. Тоа е најтешкиот дел, па мене ми го даваат. Не е
тешка работава - вели таа.

Тетка Тодорка додава:

- Kако не е тешка?! Прстиве ми се со фластери. Ама мора да се помага. За тоа се пријателите.

Влегува чичко Томе, татко на Елпида, поранешен фудбалер и еден од првите дипломирани фудбалски тренери.
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НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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Атрактивниот „Бонд“ на Охридско лето

Њујоршки танц во Скопје

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле

КОМЕНТИРАЈ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

- Мојот дедо и таткото на Јасмин се браќа. Мито беше надарен за пишување на работите и политичар во бивша
Југославија. Беше голем човек. Јас многу не ја сакам политиката, а мајка ми ме научила да зборувам како што
знам. Се определив за фудбалот, каде што поминав 50 години - раскажува тој.

Од Италија кај нас, па во Англија

Додека дава инструкции, се договара, уметницата го објаснува својот проект. Вели дека кожурците ги носи од
Бугарија. Во светот има три институти за производи од свилени буби. Најпознатиот е во Kина, а третиот е во
Турција. Делото ќе биде изработено од четири слоја. Металната конструкција ќе завршува како лавиринт.
Посетителот ќе може да влезе во делото. Од друга страна ќе биде кожурецот. Почнува едно патешествие,
движење. Kако се навлегува во делото, кожурците се менуваат во свила и на крајот во кожа од бели глувци. Во
средина на лавиринтот ќе има два кафеза, а во секој има по два пара живи глувци, машки и женски. Оттаму ќе се
излегува од инсталацијата. 

- Истражував како чумата се движи од Исток кон Запад. Венеција е еден од европските градови каде што чумата
нападнала во 12, 14 и крајот на 16 век, се шири и влегува во Англија како последна точка. По Венеција, планирам
изложбата да биде отворена во Македонија и да заврши во Англија - раскажува уметницата.

Таа објаснува дека проектот е повеќеслоен. Низ метафора се гледаат четири слоја - живот, војна, болест, смрт. 

- Kожурецот е куќа, каде што се создава жива материја. Ја штити бубата како самиот организам. Kако што нас н`
штити кожата. Од тоа се создава свилата, која кога ќе се сплете, изгледа како да се распаѓа. Исто и со глувците.
Белите глувци имаат посебна приказна. Тие се добиваат со вкрстување на обични глувци. Целта е да се добие бело
совршенство, нешто најчисто, а тоа се користи во медицината за нас, за луѓето, низ експерименти. Тешко се
добиваат, а нивната егзистенција е многу кратка. Тоа ме интересира како уметник - раскажуваа таа.

Ана Франговска, куратор на проектот за чија логистика во Венеција е надлежна Националната галерија на
Македонија, следи до каде е изработката на уметничкото дело. Таа се вклучува во разговорот:

- Во лабораториите велат дека белиот глушец е најчистото суштество, вештачки создадено, кое најчесто се користи
за медицински истражувања - вели таа.

Халиде Палоши, директорка на Националната галерија и комесар на проектот, вели дека Хаџи Василева е
професионален уметник со големо меѓународно излагачко искуство зад себе и нема сомнеж дека сите подготовки
на делото ќе бидат навремени и доследни на успешното презентирање на Македонија на Биеналето.

МОРА ДА СЕ ОДЕРАТ 700 БЕЛИ СТАОРЦИ

Елпида Хаџи Василева, навидум кршлива девојка, секој ден мора да одере по најмалку десет бели стаорци за да ја
достигне бројката од 700 кожи, кои ~ се потребни за да го комплетира делото. Има и четворица помошници.
Мртвите смрзнати тела ги добива од институт во Англија, каде што белите глувци се одгледуваат за прехрана на
одредени животни. Макотрпен е процесот да се добие добра, мека кожа. Исто како и изработката на делото.
Накусо, уметноста нема цена.

Весна И. Илиевска

#

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