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„Талир“, „Траекторија“ и
„Тревник“ нови предмети
на СЈО

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

BESK 10,815.00 0.35 % GRNT 749.38 3.30 % KMB 2,710.51 0.10 % OHB 4,743.27 1.33 % OKTA 2,600.00 0.04 % RZUS 112.00 1.35 % STB 953.20 0.57 % STIL 88.00 
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ФОТО: СВЕТЦИ-ПИЛУЛИ НА ИЗЛОЖБАТА НА ДЕЈМИЕН ХРСТ

„Нова религија“ на светски познатиот уметник утревечер ќе биде отворена
во Музејот на современата уметност во 20 часот

ФОТО: Киро Попов

Катерина Богоева 

„Хрст е многу одлучен, со точна мисла, знае точно што сака да направи. Има

голем ум, фасцинантен е, одлично е да се работи со него“,

потенцираше денеска галеристот на истоимената лондонска галерија Пол

Столпер, во Музејот на современата уметност во Скопје, ден пред утрешното

отворање на изложбата „Нова религија“, на светски познатиот уметник

Дејмиен Хрст со почеток во 20 часот. Галеристот во чија мала галерија Хрст

во 2005 година за прв пат ја реализирал истата изложба, која како проект

започнала најпрвин од неколку принтови со графики за да прерасне во

инсталација, вчера на поставеното новинарско прашање изјави дека не знае

колку чини најскапото дело на Хрст кој е познат и како најбогат британски

жив уметник, но рече: „Тој ги разбира парите, им ја разбира вредноста, не го

одрекува тоа и знае како да работи со нив“. Утрешната изложба што ќе биде

отворена до 11 август е воедно и прва изложба на Хрст во Македонија, а ќе

биде презентирана во музејот на Кале благодарение на веќе потврдениот

партнерски однос на музејот со Британскиот совет во Македонија кој ги

обезбеди изложбата и партнерството со галеријата „Пол Столпер“. 

„Во мојата галерија немав простор да ги ставам сите дела од изложбата

‘Нова религија‘ и Дејмиен предложи само да се потпрат на ѕидот за луѓето

да можат да ги разгледуваат. Сите беа врамени, но не можеа да бидат
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов
„Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови
предмети на СЈО

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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ЛОКАЛНИ ИЗБОРИ ВО ХРВАТСКА: БАНДИЌ СО
МАЛА ПРЕДНОСТ ЗА ЗАГРЕБ
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поставени, а Хрст кој е великодушен и флексибилен не правеше за тоа

проблем“, рече меѓу другото галеристот Столпер потенцирајќи дека делата

што веќе се поставени во Музејот на современата уметност се автентични

Хрстови дела. Тој денеска меѓу другото посочи и дека Дејмиен Хрст на оваа

изложба почнал да работи во 2004 година, но и дека во Музејот на

современата уметност може да се види растот на таа поставка.

„Изложбата се нарекува ‘Нова религија‘ бидејќи авторот сака да ја опише

врската меѓу науката и религијата. Хрст го следи развојот на науката и

медицината иако не дава одговори. Поставува прашања за врската меѓу

науката и религијата и дали науката е нашата нова религија. Оваа врска

меѓу науката и религијата ќе може да се забележи во повеќе дела од

изложбата. Тој прави врска меѓу медицинските пилули и ликовите од

Библијата, користејќи многу силни бои. Изложен е и објект на мала

пеперутка која е во сржта на работата на Хрст и ја покажува врската меѓу

животот и смртта. Станува збор за вистинска пеперутка, а нејзините бои и

сега кога не е жива се силни, што може и да се забележи. Тоа е слично со

неговите дела во формалдехид, иако животните се мртви сепак изгледаат

многу живо во средината во која се поставени. На изложбата има и светци,

апостоли кои се прикажани како посебни пилули. Светото тројство е

претставено како графичка пита од три дела. Хрст се обидува да најде

некако математичко равенство и да ги спои елементите. Хрст сепак зборува

за традиционални теми, за животот и смртта и затоа неговото дело е важно

за многу луѓе кои му ги посетуваат изложбите. Традиционалните теми тој ги

претставува на мошне современ начин. На олтарот меѓу неколкуте

поставени елементи е и евхаристија - мермерна пилула, парацетамол.

Последно дело од изложбата е графика, череп на свила со сребрена

прашина прекриена врз него. Но како и да ја прекриете и замаскирате

смртта, таа не може да се скрие и да исчезне. Дејмијан секогаш сака да биде

формален и минималистички во изразот и затоа на изложбата има и сандак

во кој сите дела може да се сместат. Оваа изложба е реализирана долги

години во соработка со Британскиот совет во различни земји и во Бугарија,

Полска, Босна и доста е успешно претставена“, рече галеристот од Лондон.
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Публиката во една од музејските сали каде што претходно беше изложен

дел од постојаната поставка ќе има ретка можност да види 44 графики во

сито-печат и четири скулптури кои го заокружуваат авторовиот циклус на

фрески. 

Британскиот совет во Македонија со оваа изложба прославува 20 години

постоење, нагласи директорката Елеонора Запрова која потенцираше дека

со МСУ досега реализирале три големи изложби и привлекле околу 25

илјади посетители. 

„Дваесет години Британскиот совет во Македонија постои и ги развива

културните врски со Обединетото Кралство и се надевам дека таквата

соработка ќе продолжи со сите културни институции. Пред изложбата во

музејот ќе доделиме и благодарници на сите институции со кои

соработуваме“, рече таа информирајќи дека Британскиот совет во Лондон

поседува над 9 илјади дела од британската современа уметност, дела кои се

нарекуваат „Музеј без ѕидови“. „Британскиот совет повеќе од 50 години

откупува дела од млади автори вклучително и од Дејмиен Хрст од кого

имаме над 70 дела. Тие 9000 дела се курираат и се претставуваат низ

повеќе од 100 земји во светот во соработка со локалните канцеларии на

Британскиот совет“, рече таа. 

„Верувам дека темата на оваа изложба нема да биде третирана многу

контроверзно, туку како еден современ контекст во кој денеска ние живееме

и начинот на кој ги консумираме и доживуваме нештата. Музејот на

современата уметност мора и треба повторно да биде местото кое ќе биде

збиралиште на секаква креативна енергија, идеја, критичка мисла,

инспирација и сето она што следува во неговите атрибути“, рече меѓу

другото директорот на МСУ, Лазе Трипков.
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Статијата е прочитана 1659 пати. 
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Пепелашка“ премиерно на „Скопско лето“

Храмот на Изида во Стоби бил посветен и на богот Серапис

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