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ВИТРАЖ

АВТОНОМНИОТ КУЛТУРНО-СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР

Катерина Богоева

Во новиот центар за „артивизам“ својата прва самостојна изложба ја имаше

Мартин Георгиевски

Мартин Георгиевски или Amplidyne Effect, уметникoт и музичар на

последниот ден од февруари, во Скопје ја имаше својата прва самостојна

изложба на фотографии во која беше инкорпорирана и аудиовизуелна

инсталација. Под наслов „False perspective“ изложбата беше отворена во

новиот Автономен културно-социјален центар, во центарот на градот,

сместен во стара зграда во близина на основното училиште „Јохан Хајнрих-

Песталоци“, до кој таа ноќ водеа и звуци од гитара што се свиреше пред

влезот. 

А внатре можеше да се доживее дел од мултимедијалниот проект

„Amplidyne Effect“ на младиот Георгиевски, познат по своите експерименти

со гитара, сајзери и ефекти, по комбинациите и споевите што варираат од

амбиент, дрон и експериментална електроника, се' до пост-рок и ноиз-рок.

Во една од неколкуте вкусно и ненаметливо уредени простории, беа

изложени впечатливите фотографии, урбани пејзажи што авторот ги снимил

на повеќе места во светот, кои заедно со неколку други го чинат

експерименталниот фотоалбум/каталог „Amplidyne Effect: Photographs and

Glitch +Drones“. Во него, како што ќе посочи и кураторот Тони Димитров,

мошне ефектно се споени различни експериментални техники на печатење

и различни типови хартија на која фотографиите се печатени, а така

потенцираме ние, малиот албум, всушност, понуди големи слики од

авторовите патувања. 

Фотографиите комбинирани со аудиовизуелната инсталација на Мартин

Георгиевски, која тој и' ја понуди на публиката седната на различен вид

столови, ноќта во пријатната атмосфера ја надополнија и претпоставената

слика за алтернативниот простор за кој се' почесто и се' погласно со зборува

во Скопје. 
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов
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IN MEMORIAM: ПОЧИНА Д-Р ЃОРЃИ СТАВРИЌ,
ОСНОВАЧ НА ДИЈАГНОСТИЧКАТА
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МАЛИГНИ БОЛЕСТИ
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ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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МАРКЕТИНГ

Автономниот културно-социјален центар (АКСЦ), Ана Јовковска, која е една

од неговите организатори, го нарекува нова слободна зона за независна

уметност и активизам или креативен центар за „артивизам“. Тој деновиве

заокружи три и пол месеци работа, а низ него, вели таа, вибрирале различни

енергии и луѓе и околу 50 настани и иницијативи за слободно, хумано и

креативно општество: изложби, филмски проекции, трибини, (ангажирана)

уметност, состаноци на граѓански иницијативи, еколошки групи, бесплатно

правно советување, креативни работилници, арт-базари, поетски читања,

часови по јапонски јазик, психолошки работилници, слободен пазар,

библиотека и др. 

„АКСЦ не е организација, ниту е формално регистрирана, туку е колектив од

околу 15 активни луѓе кои се обидуваат да понудат еден поинаков,

алтернативен начин на функционирање и живеење, како и за сите

креативни граѓани кои сакаат своите идеи да ги реализираат во овој

простор. Центарот е отворен за сите и секој има право да предлага идеи.

Функционираме хоризонтално и волонтерски и благодарение на донации од

луѓе за луѓе! Принципите што не' зближуваат се: еднаквост, директна

демократија, доверба, солидарност и заемно помагање. Ако верувате во

оваа идеја, со добра волја и на ваша одговорност, може да помогнете во

функционирањето и одржливоста на АКСЦ, кој не е само простор туку и

концепт“, вели Ана и посочува дека моделот е пионерски за Скопје, но е

добро познат во многу градови низ регионот. 

Изолирани од секојдневните вообичаени и стереотипни начини на

презентација на идеи, проекти, мисли и дела, луѓето кои вечерта

присуствуваа на изложбата на Мартин Георгиевски навистина уживаа. А

поради тоа доживеано чувство, велиме, овој алтернативен простор на

случувања во градот треба да се посети, без разлика дали повод би била

изложба или друг настан, едноставно да се запознаат луѓето и нивните

алтернативни доживувања и презентации на светот во кој заедно живееме.

Статијата е прочитана 1367 пати. 
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„Оyt Sight“ и Ана Лазаревска ќе изложуваат и ќе живеат во „Мала станица“

Каде е втората камера на Манакиевци?

„Вратете ни го киното!“

Роман на годината - „Дали го сакате Дали“

Изложба на Сара Ајник во Велес

„Живот во тесни чевли“ премиерно во Драмски театар

Јанева очекува СЈО да продолжи со работа

Прославени титулите во Минхен и Мадрид

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

        

Препорачај Toni Dimitrov and 20 други recommend this.
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