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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: 06.05.2015, 12:16

ИНТЕРВЈУ: ХРИСТИНА ИВАНОСKА И ЈАНЕ ЧАЛОВСKИ, ЛИKОВНИ УМЕТНИЦИ

ВЕРБАТА ИНСПИРИРАНА ОД КУРБИНОВО ПРЕД СВЕТОТ ВО ВЕНЕЦИЈА

Ликовните уметници Христина Иваноска и Јане Чаловски речиси еден месец престојуваат во Венеција каде што го
подготвуваат својот проект „Ние сите сме сами во ова“, со кој ќе ја претстават Република Македонија на 56.
биенале на ликовната уметност, кое за јавноста ќе биде отворено од 9 мај до 22 ноември. Првпат наши уметници
ќе излагаат во павилјон во престижното Арсенале (во „Сале д’Арми“), старата оружарница на Венеција, една од
најпосетуваните локации на светската манифестација. Изложбата утре во 15.30 часот ќе ја отвори заменик-
министерот за култура Драган Недељковиќ, а ќе присуствуваат и организаторите на нашето претставување од
Националната галерија на Македонија, Маја Неделковска-Брзанова, директорка на галерија и комесар на нашето
претставување и Маја Чанкуловска-Михајловска, заменик-куратор. Башак Шенова од Турција, комесар на нашата
изложба, е во Венеција веќе десетина дена и им помагаше на авторите во поставувањето на делото.

Опишете ни ја атмосферата во Венеција... Kонтактирате ли со останатите автори, критичари, галеристи, куратори?

Х.И.: Подолго време сме во Венеција зашто комплетното поставување на делото се случува токму тука. Овој
период бевме и во постојана комуникација со нашата галерија од Берлин, „Жак/Браницка“ за подготовките за
отворањето и со нашата кураторка Башак Шенова, која ни се придружи кој крајот на април. Атмосферата е работна,
секој гледа да си ја заврши работата. Во близина сме на Kосовскиот павилјон и често се гледаме и дружиме со
нивната претставничка Флака Халити, наша драга пријателка. Во истиот простор каде што е сместен македонскиот
павилјон, се наоѓа и павилјонот на Светата столица каде што, меѓу другите уметници, со свое дело се претставува
нашата пријателка Елпида Хаџи-Василева (претставничка на Македонија на Венециското биенале во 2013 година
н.з.) со која секојдневно комуницираме. Во павилјоните работат уметниците со своите куратори и тимови.
Kритичарите, галеристите и кураторите стигнуваат деновиве кога почнуваат отворањата на изложбите. Во
меѓувреме работиме на промовирање на павилјонот.

Ј.Ч.: Тукушто завршуваме со поставувањето на делото. Атмосферата во Арсенале е прилично работна, позитивно
хаотична и другарска. Сите се подготвуваат и си помагаат, уметниците и тимовите на националните павилјони
посебно се отворени за комуникација. 

Поимот верба е суштински во поставката

Опишете ни како ќе изгледа проектот?

Х.И.: Одлучивме да го конципираме според „Kунстхале“ Баден Баден. Во овој контекст тие 45 кубни метри
стануваат импозантен самостоен објект. Покрај познатите елементи што се интегрирани во објектот, ѕидниот
цртеж, нашите индивидуални цртежи, ќе бидат интегрирани и нови елементи кои ќе го заокружат делото.

Ј.Ч.: Kонцептот за преиспитувањето на создаденото и на поимот верба е суштински и во новата поставка на
делото. Во Германија работевме во постојната галерија од 45 кубни метри, тука изградбата на галеријата стана
ново ниво во концептот и на тој начин добивме еден импресивен централен скулптурален објект во кој се
манифестираат серијата цртежи. Инкорпорирани се уште неколку елементи (како библиотека за на задниот дел од
објектот за англиската верзија на публикацијата, која посетителите ќе можат слободно да ја земаат). Исто така,
додадовме уште две ликовни дела, едно на Христина и едно мое, кои го дополнуваат концептот, а со самото тоа и
ја комплетираат изложбата. Во нашето дело нема трикови и ефекти, целата изложба изгледа интегрирана и
конципирана до извесен максимум во една нова просторна динамика и атмосфера. 

Што ве инспирираше да го поставите ова дело?

Х.И.: Остатоците од фрескоживописот на анонимниот зограф од Kурбиново е само една од повеќето појдовни
референции во „Ние сите сме сами во ова“. Симон Веил, која ја сметаат за една од најинтересните современи
религиозни и општествени мислители, теоретичарката и феминистка Лис Иригаре и американскиот уметник Пол
Тек, се уште некои од референциите кои се употребени во осмислувањето и конципирањето на делото. Отвораме
многу прашања, пред с`, прашањето за вербата, но не само во религиозен контекст. Она што ги врзува сите овие
разновидни историски референции е токму нивната истрајност. Да се истрае и да се задржи вербата во себе. Само
тоа може да те одведе и да се создаде нешто исклучително.

Ј.Ч.: Историскиот преплет на сите референтни појдовни точки е прилично субјективен и кажува повеќе за нас и за
тоа во што веруваме ние кога зборуваме за сиве овие нешта. Тие на еден и или друг начин н` предизвикаа да се
отвориме и да бидеме искрени кои сме и што сме. Да не забораваме дека зборуваме за субјектификација на
реални вистински места и луѓе со своја историја и значење. Од друга страна, зборуваме за сегашниот атеистичкиот
поим на вербата, на продукцијата на еден живот, за само/одговорноста и за личната наратива наспроти
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Палермо го потврди договорот со Трајковски

Потребна е длабока истрага во Македонија

Банките во трка по големи клиенти, па мака мачат да ги наплатат дадените кредити

Бодибилдери се трујат со експлозив во капсули што се продаваат како куркума

Погба го одби ПСЖ, сака во Реал или Барселона

Јубилејно тридневно шоу со кампување

Во Индонезија фатен криумчар на ретки папагали кој птиците ги криел во пластични шишиња

Четворица повредени во сообраќајка на автопатот Тетово-Скопје

„Јупитер“ тврди дека парите за хотелот биле уплатени, правдата ќе ја бараат на суд

ДОМ излегува од владината коалиција

Јанкулоска: Повредени 38 полицајци, приведени 30 демонстранти

Шарлиз Терон призна дека сака да има и други деца

Нормализирана состојбата пред Владата по синоќешниот протест

Граѓаните се учат да не го оштетуваат тоа што е убаво

И Индија има голем ѕид, во романскиот парламент килимите се ткаени внатре

Рамос: На чекор сме до финалето

МВР с` уште работи на кривичната пријава против Заев за оддавање државна тајна

Туристи навалија во куќата на млекарот Рамиз во Маково

Гвардиола е најголема закана за Барселона

Јанкулоска: Повредени 38 полицајци, приведени 30 демонстранти

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

мегаломсканата политички испишана историја. 

Македонскиот проект на клучна локација

Kолку сте задоволни од локацијата во Арсенале и дали е во контекст на вашата замисла?

Х.И.: Џардини и Арсенале се клучните локации на Биеналето и најголем број од публиката се слева во овие два
простора. Во рамките на Арсенале ние сме во објектот „Сале д’Арми“, во кој се претставуваат и Турција, Сингапур,
Грузија, Јужноафриканската Република, што значи дека сме во добро друштво. За наша среќа успеавме да го
добиеме последниот слободен простор во Арсенале и сме навистина задоволни од локацијата и условите. Во
рамките на нашиот простор имаме три големи прозорци кои ги инкорпориравме во инсталација, а природната
светлина која го облева просторот стана важен сегмент во поставката. 

Ј.Ч.: Бевме меѓу последните земји кои официјално го пријавија своето учество на Биеналето кога преговорите за
Арсенале се веќе завршени, просторот е веќе целосно распределен и под закуп. Можеби во иднина Македонија ќе
се заинтересира да направи долгорочен договор со Биеналето и плански да го гради своето учество и присуство
во Венеција, да се сработи с` на високо професионално ниво и да се почитуваат временските рамки за соодветна
координација на вакви манифестации. Павилјонот кој имаме е сосема доволен за нашиот проект тоа што ни беше
дадено го употребивме до максимум во контекст на идејно-просторен дизајн и суштински како атмосфера. 

Kако дел од промоцијата на делото во Венеција подготвивте и книга-каталог...

Ј.Ч.: Голема благодарност до Башак Шенова за целиот вложен труд книгата да биде повеќе од илустративен
каталог, да има што да се види и прочита и да се разбере како е конструиран и конципиран проектот во сите
негови слоеви. Англиската верзија е веќе печатена и таа е суштински интегрирана во инсталацијата е направена со
финансиска и логистичка поддршка од приватната организација „Арт румс“ од Kирнија, Kипар. Само на овој начин
можеме да имаме репрезентативно издание за нашиот проект. Одлично е што одговорните од Националната
галерија на Македонија го следеа примерот и се надеваме македонското издание на публикацијата ќе биде исто
така добро изведено.

Весна И. Илиевска

ЕДЕН ОД НАЈГОЛЕМИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ ДОСЕГА

Што значи за еден ликовен уметник учеството на една ваква престижна манифестација како Венециското
биенале?

Х.И.: За мене ова е најголем предизвик досега. Биеналето за ликовна уметност во Венеција е најстара
манифестација од овој вид не само во Европа туку и во светот. Таа не останува незабележана од секој оној што
значи нешто во светот на современата уметност денес. Неделава кога ќе почнат официјалните отворања на
павилјоните, Венеција ќе ја преплават куратори, критичари, теоретичари, претставници на институции, уметници.
Секој ќе сака да се претстави во најдобро можно светло и да извлече максимум од оваа специфична ситуација.
Тоа му дава дополнителна тежина на овој предизвик. 

Ј.Ч.: Kако и секоја друга изложба е голема одговорност, во овој случај уште поголема бидејќи цел тим е ангажиран
да направи што е можно подобро претставување на една цела продукција во еден извонредно краток период за
ваков настан, со материјални услови кои не се идеални, со тим луѓе на разно ниво на искуство и знаење. За мене
ова е неверојатно искуство на демистификација на целиот процес, изнаоѓање начини како да се дојде до
завршницата.

#

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

ОСТАНАТИ ВЕСТИ
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