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РЕАKЦИИ ОД НАЈАТРАKТИВНАТА ИЗЛОЖБА ВО МАKЕДОНИЈА

МСУ ОСТАВА БЕЛЕГ СО ДЕЛАТА НА ДЕЈМИЕН ХРСТ

Студено е во галеријата на Музејот на современата уметност. Само 20 Целзиусови степени. Навистина е
освежување кога за миг ќе заборавите на скопските горештини. Влажноста во галеријата изнесува 55 отсто,
постојано, дење и ноќе, а така ќе биде до 11 август, можеби и подолго. Основните услови мора да бидат исполнети
кога во галеријата се изложува ликовна уметност, особено делата на еден од десетте највлијателни ликовни
уметници на денешницата. Македонската публика првпат има шанса да ја види уметноста на Дејмиен Хрст.
Поставката „Нова религија“ беше отворена на 22 јуни. 

- Само на отворањето имаше меѓу 700 и 1.000 посетители. Изложбата поминува одлично, со оглед на тоа што
годишните одмори се веќе почнати - вели Благоја Варошанец, кустос во МСУ.

Во книгата на впечатоци веќе запишале: Многу, многу добра изложба. You made an impact (Направивте импакт).
Изложбата е отворена во соработка со Британскиот совет, галеријата „Пол Столпер“ од Лондон и МСУ, а со неа се
одбележуваат 20 години од постоењето на Британскиот совет во Македонија.

Варошанец вели дека МСУ е секогаш во чекор со најдобрите автори и се трудат да донесат добри проекти и што
позвучни имиња од светот на уметноста.

Пресек на неговото творештво

- Зборуваме за автор што е на врвот на кариерарата. Хрст е еден од десетте актуелни уметници кои творат и
работат во светот. И прилично е млад. Од една страна е контроверзен автор, од друга ги обработува оние вечни
теми - религијата, љубовта, уметноста и науката - објаснува Варошанец.

Соработката на Британскиот совет и МСУ почна во 2012 година, кога беа изложени дела од збирката на
Британскиот совет која брои повеќе од 9.000 експонати. Патувачката изложба „Музеј без ѕидови“ беше отворена
во Скопје.

- Токму тогаш, во Македонија решивме да се направи слична изложба со графики и скулптури од познатиот Хенри
Мур, која во 2013 година беше отворена во МСУ. Сега, тоа се делата на Дејмиен Хрст, специјално направени за
галеријата „Пол Столпер“, која сега ги позајми да ги изложиме во Македонија. Хрст е одличен автор. Актуелен е во
секој момент. А оваа изложба ги покрива сите теми што тој ги опфаќа. Ова е одличен пресек на неговото
творештво спакувано во една комплетна изложба. Се надевам дека и понатаму ќе имаме успешна соработка -
велат од Британскиот совет.

МСУ продолжува со привремени изложби

Музејот на современата уметност подолго време беше затворен за јавноста поради санацијата на зградата. По
повеќе од две децении, на почетокот на 2014 година беше отворен реновираниот музеј и постојаната поставка,
поставена во сите сали.

- Тоа беше дел од одбележување на 50 години од основањето на МСУ, славевме јубилеј и реновирањето на салите.
Инаку, секој музеј мора да има повеќе програмски активности, постојана поставка, привремени изложби и
документација. Изложбата на Хрст е атрактивна, таа е патувачка и во последните години е поставена во повеќе
земи - вели Варошанец.

Дејмиен Хрст е роден во Бристол, во 1965 година. Студирал на Jacob Kramer College of Art во Лидс и на Goldsmiths
College на Универзитетот во Лондон. Тој е идеен творец на групната изложба наречена „Фриз“ во 1987 година и се
јавува во улога и на нејзин кустос. Генерално се смета дека оваа изложба ги отворила вратите не само за Хрст, туку
и за цела една генерација британски визуелни уметници.

Весна И. Илиевска

#

Ми се допаѓа 30

Препорачај 30 луѓе го препорачуваат ова. Биди прв од твоите пријатели.

Определен 30дневен
притвор за лицето што
постави експлозивна
направа во Собрание

Прв пат финале во ЛШ
ќе се игра на „покриен“
стадион, се стравува од
дронови

Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
дека до понеделник ќе
преговара

Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
најинтелигентни луѓе на
светот

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ
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НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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