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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

Датум: 27.02.2015, 16:25

ЕКСКЛУЗИВЕН ПРОСТОР ЗА ИЗЛОЖБАТА НА ИВАНОСКА И ЧАЛОВСКИ НА ВЕНЕЦИСКОТО БИЕНАЛЕ

МАКЕДОНИЈА ГО ЗАКУПИ ПРЕСТИЖНОТО АРСЕНАЛЕ ВО ВЕНЕЦИЈА

Во „Сале д’Арми“ во ексклузивниот простор Арсенале во Венеција, Македонија годинава ќе се претстави на
светската изложба на 56. Биенале на ликовната уметност. Во овој простор ќе биде изложен проектот „Ние сите сме
сами во ова“ на Христина Иваноска и Јане Чаловски, кои ќе ја претставуваат нашата земја на престижната
манифестација. 

Арсенале е всушност старата оружарница на Венеција, каде што традиционално се поставува и главната изложба
на Биенелето. Овој простор, заедно со зелениот појас Џардини, во кој се сместени 29 национални павилјони, се
ударните и најпосетени локации на Биеналето. Република Македонија досега немала шанси ниту еден уметнички
проект да биде изложен во Арсенале, туку секогаш биле поставувани во некоја од палатите во стариот дел од
градот. 

- Добивме простор во Арсенале. Нашиот проект ќе биде изложен во „Сале д’Арми“ - изјави Маја Неделковска-
Брзанова, директорка на Националната галерија на Македонија, која го организира нашето претставување.

Инспирирани од Kурбиново

Таа е воедно и комесар на нашата изложба. Оваа институција седмипат ќе го организира националното
претставување на Македонија на престижната манифестација. Kуратори на проектот се Маја Чанкуловска-
Михајловска од Националната галерија и Башак Шенова од Турција, која го курирала проектот на својата земја на
Биеналето пред неколку години.

Биеналето ќе се одржи од 9 мај до 22 ноември. Отворањето годинава е поместено еден месец порано, па
изложбата ќе трае подолго. Иваноска и Чаловски ќе се претстават со уметничко дело инспирирано од фреските во
преспанската црква „Св. Ѓорѓи“ во Kурбиново. Тие ќе создадат современ осмислен уметнички проект, произлезен
од идејата за реактивирање, реанимирање, реконтекстуализирање на сликарското дело на анонимниот автор кој ја
насликал преспанската црква. Обајцата лани во Баден Баден, Германија го поставија проектот „Kапела“ со
поднаслов „Ние сите сме сами во ова“. Сега овој проект ќе биде надграден, доработен и адаптиран на просторот
што го добија во Арсенале.

Манифестација стара 122 години

Годинашна тема на Биеналето е „Сите иднини на светот“. Директор на големата меѓународна изложба е
уметничкиот критичар, новинар и писател Оквуи Енвајзор од Нигерија, кој живее во Њујорк и во Минхен. Магазинот
„Артривју“ во 2011 година го рангирал на 52-то место на листата на 100 најмоќни луѓе во светот на уметноста.

Венециското биенале на ликовната уметност е најстарата ликовна манифестација во светот. Основана е со одлука
на Советот на Венеција во 1893 година, а првата изложба била отворена во април 1895 година. Секоја втора година
тука се излагаат најновите достигања на светската ликовна сцена, присутни се сите релевантни автори, ликовни
критичари, галеристи, менаџери, важни луѓе од светот на уметноста.

Република Македонија редовно се претставува на оваа манифестација од нејзиното осамостојување. На Биеналето
има и национални и поединечни претставувања. Нашата национална уметност досега ја претставиле Глигор
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Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја
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Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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Во „Kомедија“ насмевка за 100 денари

Бокова: Ова е повеќе од културна трагедија

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле

КОМЕНТИРАЈ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Стефанов и Петре Николоски (1993), 

Анета Светиева (1997), Јован Шумковски (2001), Жанета Вангели и Вана Урошевиќ (2003), Антони Мазневски
(2005), Благоја Маневски (2007), Гоце Наневски и Никола Узуновски (2009), Жарко Башески и групата ЗЕРО (2011) и
Елпида Хаџи-Василева (2013). Но, имало и самостојни претставувања како Искра Димитрова во 1999 година и
други автори.

ИЗЛОЖБИ НА 50.000 КВАДРАТНИ МЕТРИ

Арсенале зафаќа простор од околу 50.000 квадратни метри, од кои 25.000 квадрати се затворен простор, кои се
дадени на користење на Биеналето. Изложби се поставуваат и во затворениот и во отворениот дел. Сиот простор е
поделен на неколку дела, кои се реновирани и зборуваат за богатата историја на Венеција. Најстариот дел од
Арсенале датира од 13 век.

Весна И. Илиевска
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