
ПРЕБАРУВАЈ... период од-до 2006    -   2017

КУЛТУРА
НАЈНОВИ ВЕСТИ

98 friends like this

Dnevnik / Дневник
61,364 likes

Like Page Share

 

ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

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

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 06.11.2013, 16:40

ПОДГОТОВKИ ЗА ЛИKОВНАТА МАНИФЕСТАЦИЈА

„ЗИМСКИ САЛОН“ ДА СТАНЕ БИЕНАЛЕ НА СОВРЕМЕНАТА УМЕТНОСТ

„Тело кое помни“ е насловот на годинашниот Зимски салон кој Друштвото на ликовните уметници веќе наголемо
го подготвува. По десет години соработка со куратори од странство, овој пат делата на уметници ќе ги селектира
нашиот историчар на уметност, Емил Алексиев. Поранешниот директор на Музејот на современата уметност, денес
куратор во Музејот на град Скопје ја даде и темата на која уметниците ќе треба да создаваат дела. 

- Темата е предизвикувачка, многу современа и актуелна и нуди големи можности за истражување. Оваа
манифестација речиси 30 години ја организира ДЛУМ и е една од најетаблираните во однос на презентација на
современото ликовно творештво - вели Тања Балаќ, претседателка на ДЛУМ.

Изложбата ќе биде отворена на почетокот на февруари во „Мала станица“. Приемот на делата трае до крајот на
декември.

Алексиев го објаснува мотивот зошто на уметниците им ја дал како предизвик токму оваа тема.

„Телото помни. Телото ги помни другите тела што оставиле свои траги врз него. Телото одговара со чувства. Телото
е минливо и тоа го чувствува времето. Помнењето е моќ на телото минатото да го направи сегашност. Самото
помнење не е ништо друго, туку способност на телото да ги произведе одново и да ги доживее оние чувства кои
веќе ги доживеало“ вели тој.

Десет години со странски куратор

Веќе десет години делата за „Зимски салон“ ги одбира странски куратор. Се појавија интересни имиња меѓу кои и
Филип Зидаров од Бугарија, Томур Атагок од Турција, Филип Маурер од Австрија и други. 

- Годинава условите не дозволија да ангажираме странски куратор. Но, по една деценија и добро излезе што се
свртивме кон еден домашен куратор. Веќе одржавме една работилница која покажа дека на уметниците им е
потребна поголема комуникација со кураторите. Се разменуваат идеи, прашања, недоразбирања, размислувања,
мисли и идеи - вели Балаќ.

На големата изложба ќе има и гости од странство. Темата е испратена до сите здруженија на ликовни уметници во
регионот. Поканети се да учествуваат автори од сите поранешни југословенски републики, од Бугарија и од
Турција.

Нивните дела ќе бидат ревијално изложени на „Зимски салон“ и нема да влегуваат во селекцијата. 

- Преговараме и некои здруженија веќе предложија свои претставници кои ќе бидат гости на слонот. Подготовките
за изложбата се во тек. Треба да обезбедиме техничка опрема бидејќи многу од делата ќе бидат со нови техники -
најавува Балаќ.

Телото како уметност

Според неа, „Зимски салон“ е веќе бренд на ДЛУМ, но манифестацијата има капацитет да прерасне во нешто многу
поголемо. 

- Ние сме можеби една од последните земји во регионот кои немаат биенале за современа уметност. Оваа
манифестација има капацитет да го постигне тоа - смета Балаќ.

На изложбата традиционално ќе се додели Гран при - престој во уметничкото ателје во Париз. Оваа наградата
всушност ја доделува Министерството за култура кое заедно со Град Скопје ја финансираат манифестацијата.

За да го зголеми влијанието на „Зимскиот салон“ од ДЛУМ размислуваат да поканат куратори од околните земји и
да организираат трибина со гостите. Тоа ќе зависи од расположливиот буџет. Во меѓувреме, уметниците низ своите
дела треба да одговорат како „го доживуваат сопственото тело и телата на другите во овој свет на остварувањето
на телесните страсти и ослободеното тело“.

- Kако уметникот го разбира своето тело? Kако неговото тело станува уметничко дело? Kако телото на другиот
станува уметничко дело? Kако телото станува „јавно тело“? - прашува Алексиев.

Весна И. Илиевска
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