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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 31.08.2016, 13:06

НЕKОНВЕНЦИОНАЛНАТА ЕЛПИДА ХАЏИ-ВАСИЛЕВА ИЗЛОЖУВА ВО „ОСТЕН“

УМЕТНИЧКИТЕ ДЕЛА ОД СВИНСКИ ЖЕЛУДНИЦИ КОНЕЧНО ВО СКОПЈЕ

Изгледа скапо и атрактивно и многу дами би сакале да ја носат нејзината дамска чантичка на коктели за избрани
гости. Но, што ако истата чантичка е изработена од четири тестиси на овен? Дали списокот со дами ќе се намали?
Можеби, но ќе се зголеми списокот со светски галерии што ќе посакаат да ги изложат нејзините уметнички дела.
Таа се вика Елпида Хаџи-Василева, а скопската галерија „Остен“ е една од галериите што утревечер ќе биде
домаќин на нејзината самостојна изложба „Вродена убавина 3“. Изложбата ќе биде отворена во 20.20 часот, а ќе
трае до 20 септември. 

Хаџи-Василева ќе се претстави со пет инсталации од своите дела - мембрани од свински желудници на црни
основи 20 х 20 см на панели со различни димензии. Истовремено ќе бидат промовирани двете графички мапи:
„Вродена убавина 3“ и „Просторни инсталации“ од уметницата, со кои таа се вклучува во проектот „70 графички
мапи за 70 години Остен“.

„Што с` можете да направите со четири тестиси од овен“

„Неверојатно е што с` можете да направите со четири тестиси од овен“, пишува Марк Петерсон за „Нотингхемпост“
за нејзината изложба „Создавајќи убавина“, која с` уште е отворена во галерија во Нотингем. Органска архитектура,
жива, ребреста. И навистина, потсетувањето на месо и крв е исто така промислено - иако, во овој случај, месото
упатува на сличности меѓу човечките суштества и животните (крави, свињи и овци). 

- Влегувате на изложбата исто како да влегувате во црква. Веднаш се наоѓате себе си во некој вид коридор или
тунел, направен од слоеви прозрачен материјал, кој се спушта од таванот. На крајот, тунелот се отвора во одаја
каде што специфичен јајцевиден објект се спушта од стотици јажиња од коноп. Дали е ова гнездото на матицата?
Kрајот на патувањето? Ако глетката беше црна, направена од гума, а не во млечно бела боја, целата сцена ќе
потсеќаше на некоја од оние кошмарни, клаустрофобични сетови на уметникот Х.Р. Гајер, дизјанирани за филмот
„Осми патник“ - пишува Петерсон.

Пред десетина дена интервју со Хаџи-Василева објави и Си-ен-ен, под наслов „Убавина на зачувувањето? Оваа
уметница создава дела од органи и од свинско сало“.

- Позната по своите длабоки инсталации, македонската уметница изработува скулптури, инсталации, видео и
фотографија и архитектонски интервенции, од ефемерни и благородни материјали до сосема чудни - пренесува Си-
ен-ен.

Ватикан ја избра токму неа

На прашањето што ја натерало да работи со материјали што сите ги сметаат за отпад, Хаџи-Василева одговара:

- Се заинтересирав за отпадот како за нешто што може да се сочува. Се загледував во материјали што немаат
вредност и се запрашував: „Kако да се сочува и да се претвори во нешто повредно?“ - објаснува таа.

Елпида Хаџи-Василева е родена во Kавадарци, живее во Англија и веќе 15 години не изработила дело што
оставила некого рамнодушен. Во 2013 година ја претставуваше Македонија на светското Биенале за ликовна
уметност во Венеција, а лани беше една од тројцата автори што Ватикан ги избра да го претставуваат на светскиот
ликовен собир. 

Историчарката на уметноста Ана Франговска за изложбата во „Остен“ пишува:

- Визуелната сензација на нејзиниот концепт лежи во мултипликативноста, монохроматската миметичност на
претставата, која се менува од квадрат во квадрат, истакнувајќи ја текстурата како предоминантен елемент и
истовремено креирајќи ритмички привидна динамичност. Секоја единица/квадрат има различна, своја, поинаква
поетичност, печат, егзистенција, пулсација.

Хаџи-Василева дипломирала при Школата за уметност во Глазгов во 1996 година и добила мастер диплома на
отсекот скулпторство при Kралскиот колеџ во Лондон во 1998 година. По дипломирањето учествувала во многу
интернационални изложби. Живее во Лондон.

Весна И. Илиевска
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Ми се допаѓа 48

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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