
„Македонски месец на  

уметноста“ во Абу Даби

Скулпторот Сашо Саздовски и сликарката Пандора Апостолоска-Саздовска се куратори на уметничка
резиденција (јануари-февруари, 2017 г.) во Абу Даби, Обединети Арапски Емирати, на која учесници се и
македонските уметници Атанас Атанасовски, скулптор, и Милан Андов, графичар. За тоа време ќе имаат и
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Студискиот престој има за цел да го промовира и да го афирмира македонското творештво
во оваа земја преку делата на четворица наши уметници. Станува збор за квалитетно и
современо осмислен авторски проект, кој ќе биде најавен како „Македонски месец на
уметноста“ во Абу Даби, а се состои од студиски престој и изложба на крајот од престојот
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изложба во Саудиска Арабија.  

Студискиот престој има за цел првпат да го промовира и да го афирмира македонското творештво во оваа земја
преку делата на четворицата наши уметници. Станува збор за квалитетно и современо осмислен авторски
проект, кој ќе биде најавен како „Македонски месец на уметноста“ во Абу Даби, а се состои од студиски престој и
реализирање изложба на крајот од престојот. 
- „Абу Даби - Центар за современи уметности“ е прва уметничка заедница во Обединетите Арапски Емирати, која
постои повеќе од десет години. Центарот нуди престој на уметници што работат во областа на визуелните
уметности (сликарство, цртеж, скулптура, графика, колаж, асамблаж, микс-медија, видеоарт). Освен тоа
вклучува и работен простор, сместување, галериски простор, како и техничка поддршка и помош за односи со
јавноста, финансиски поддржано од центарот во Абу Даби.  

Покрај тоа нуди можност македонските уметници да се сретнат со локалните жители и потенцијални членови
заинтересирани за уметност, да учествуваат во универзитетски програми, да ја доживеат сложеноста на
животот во Обединетите Арапски Емирати и да бидат дел од отворањето на изложбата, во присуство на високи
претставници од областа на културата, амбасадорот на Р. Македонија во Абу Даби, галеристи, партнери,
новинари... Тоа ќе биде можност уметниците да ги покажат своите дела создадени за време на нивниот престој,
а наедно ќе ги прикажат најновите стилски, тековни толкувања и тенденции на модерната и современата
македонска ликовна сцена - вели Пандора Апостолоска-Саздовска.  

Таа ќе учествува на Интернационалната групна изложба во Џеда, Кралство Саудиска Арабија во февруари, 2017
г.  
За творештвото на Пандора, историчарот на уметност, Златко Теодосиевски, вели дека на многумина што не ја
следат во континуитет, констатацијата дека уметноста на Пандора Апостолоска-Саздовска е посебна и безмалку
единствена на македонска уметничка сцена може да им прозвучи пресилна, но - не е.  
- Не е бидејќи во денешниот жабурник наречен современа македонска уметност, особено она што се презентира
низ изложбените простори, тешко може да е сведе под поимот уметност, а уште помалку современа. Зашто, што
би било современо во преџвакувањето на едни исти „идеи“ и „концепти“ во континуитет од неколку децении, или
некакво потпросечно и провинциско копирање на актуелни светски трендови? Затоа, импонираат самосвеста,
смелоста и сериозноста на пристапот на Пандора во конфронтацијата со актуелните глобални и локални
искушенија, односно нивната трансформација во емпатија, потоа преточени во визуелна сензација - вели
Теодосиевски.  

Тој пишува и за делата на Сашо Саздовски.  
- Денешната македонска скулптура, распната помеѓу апсурдните државни интервенции и нарачки и сѐ помалиот
број скулптори подготвени на авторски ризик, е мошне релативен, дури тешко објаснив поим. За среќа, има и
скулптори кои во континуитет и понатаму агилно истражуваат, вложувајќи се безрезервно во својата уметност и
кои со право можеме да ги издвоиме како современи репрезенти на оваа уметничка дисциплина кај нас. Во
таков контекст скулпторското творештво на Сашо Саздовски е еден од тие примери, особено и заради фактот
што неговите дела по правило импонираат со јасна мисла, техничка перфекција и апсолвиран „класичен“ третман
на скулптурата во најдобрата смисла на овој поим - вели историчарот на уметност.  

Мермерот е омилен материјал на овој автор и Саздовски, според Теодосиевски, денес е веројатно единствениот,
или еден од малкуте македонски уметници, кој сѐ уште успева мануелно да ја оживува неговата поетика.  
- Зашто во принцип и мермерот е само уште еден камен кому му треба уметничка рака да му ја извлече
перфекцијата на душата! И тука Сашо е веќе докажан мајстор, кој сега ги истражува и другите, навидум
периферни, но еднакво впечатливи својства на мермерот и неговата потенцијална коегзистенција со други
современи материјали - заклучува Теодосиевски.




