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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

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

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 06.10.2013, 18:41
СТРАНСKИТЕ УМЕТНИЦИ И KУРАТОРИ ЗА НАШАТА ИЗЛОЖБА НА ГОЛЕМОТО БИЕНАЛЕ

МАКЕДОНСКИОТ ПАВИЛЈОН ВО ВЕНЕЦИЈА Е НА СВЕТСКО НИВО

Во иднина тешко ќе може да се зборува за современата уметност без да се земе предвид и македонската
уметничка авангарда, вели италијанскиот уметник Антонио Манфреди, директор на Музејот на современата
уметност „Kасорија“ од Неапол. Според него, една од потврдите за тоа е македонскиот павилјон на Венециското
биенале за уметност каде што е изложен проектот Silentio Pathologia на нашата уметница Елпида Хаџи-Василева.
Тој вели дека инсталацијата составена од масивна метална решетка, која формира лавиринт во форма на
синусоида, во која авторката користи штавени кожи од мртви стаорци, кожурци од свилени буби и свила и живи
глувци, за него бил волшебен момент. 

Позитивни критики за нашиот проект на светската уметничка манифестација дава и Ендру Смит, уметник и
предавач на британскиот универзитет „Бангор“.

- Ја разгледав изложбата на крајот од еден долг ден, исполнет со уметноста на Биеналето, по влажните улици во
Венеција. Бев импресиониран од локацијата „Скуола ди Ланери“. Големо е и сурово кога ќе го видите, но кога ќе
влезете внатре, има поинаква атмосфера - вели тој за македонскиот павилјон.

Во „Скуола ди Ланери“ е поставена македонската изложба, која од почетокот на јуни е отворена за љубителите на
уметноста. Ќе трае до 24 ноември кога се затвора Биеналето.

Дело што ги заробува сетилата

- Ми се допадна што ме замолија да ги оставам чантата и палтото за да можам сосема да го доживеам делото. Ова
уметничко дело е настан во кој се случуваат многу нешта и многу аспекти во исто време. Има бариери и коридори,
видливи и невидливи, живи и мртви стаорци, превези и траги од платно, ткаење и шиење, кожа и метал. Тоа е дело
на контрасти и покажува високо ниво на мајсторство и на изработка. Kожите од стаорците изгледаа како завеса
поставена многу блиску до гледачот и на почетокот многу вознемирува, но сепак се убави во колективната форма,
сошиена со таква прецизност, што формираат мека покривка. Ми се допаѓа чувството на лавиринт во целото дело,
заробени во кривулестите метални ѕидови и решетки, и неможноста брзо да избегаш - вели Смит.

Манфреди, пак, го доживува како волшебно дело на волшебно место. 

- Успеа да ја пренесе магијата на трансформацијата на оживеаната материја во уметничко дела како симболична
сила на едно ненаучно знаење, кое интервенира врз материјалниот свет, магија како форма на заведување на
погледот. Станува збор за уметничко дело, единствено во својот вид, инсталација што ги заробува сите сетила, од
сетилото за вид до она за мирис. Мислам дека малкумина уметници успеале да пренесат вакви чувства во едно
уметничко дело - вели тој.

Уметници што нудат перспективи

И обајцата се единствени во ставот дека делото на македонскиот павилјон, според квалитетот и високите
стандарди, може да се спореди со која било национална или колатерална изложба на Венециското биенале. 

- Kаталогот е многу добар, нешто што сакаш да го задржиш - вели Смит.

На прашањето колку е важно присуството на Македонија на оваа уметничка манифестација, со оглед на тоа што
станува збор за мала земја, која последните 20 години е постојано на Венециското биенале, Смит одговара:

- Неопходно е секоја нација да биде присутна на квалитетна изложба како Венециското биенале. Венеција е
светско премиер-визуелно шоу и со присуството таму се стигнува далеку.

Манфреди вели дека веќе имал искуство со македонската ликовна сцена. Во Музејот „Kасорија“ беше отворена
изложба на македонски уметници со наслов: „Рефлексија; бело-црно или не“, чиј куратор беше Ана Франговска.
Изложбата ја спонзорира нашето Министерство за култура во соработка со Националната галерија на Македонија,
а меѓу изложените имаше и дело од Елпида Хџи-Василева. Претходно проект од Манфреди беше изложен во „Мала
станица“.

- Македонските уметници нудат перспективи, содржини и уметнички израз со источноевропски авангарден дух.
Чистотата на линиите, поезијата на формите и монохроматските дела кај македонските уметници еволуира во
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Зафирчев, Чоревски, Арсовска го исцртаа „Kавкаскиот круг со креда“

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле
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ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

неми цитати, во дела со формална елеганција, кои шепотат за едно комплексно и длабоко минато. Сметам дека во
иднина тешко ќе може да се зборува за современата уметност без притоа да се земе предвид и македонската
уметничка авангарда - вели Манфреди.

Весна И. Илиевска
#

Препорачај 19 луѓе го препорачуваат ова. Биди прв од твоите пријатели.
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