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КУЌАТА ПОЛНА УМЕТНОСТ СЕ' УШТЕ ЧЕКА УРИВАЊЕ

Дел од уметниците кои го сликаа новиот мурал на МКЦ и куќата на
„Рузвелтова“ во Скопје покажаа значаен сегмент од духот на времето во кое
живееме

Катерина Богоева 

„Колаборација на системни доминации и еволуции, нацрт на една

феноменологија и на ирационалното“ на ваков начин ликовната уметница

Јана Куновска го опиша сликањето на куќата која треба да биде урната на

улица „Рузвелтова 44-А“ во Скопје, настан кој предизвика внимание во

јавноста пред десеттина дена, но и отвори поле за размисла што всушност се

случуваше таму. Куќата се' уште стои на истото место, околу неа се работи и
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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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НАЈГОЛЕМ ПАД НА ДОЛАРОТ ВО ПОСЛЕДНИТЕ
6 МЕСЕЦИ

ИЗГРАДБАТА НА ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕРБЕГ"
ПОСКАПЕ ЗА НОВИ 300.000 ЕВРА

СЗО: ПОРАДИ ДЕПРЕСИЈАТА ГОДИШНО СЕ
САМОУБИВААТ ПО 800.000 ЛУЃЕ

ПОЛСКИТЕ ИЗДАВАЧИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА
МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ

ИЗГЛАСАНА РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА
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од нејзината отворена влезна врата вчера можеа да се видат дел од

ликовните интервенции, кои претходно „Утрински весник“ успеа да ги

забележи и во сите соби како показ на еден нов момент во градот. Момент кој

говори за силата на уметноста да спои, отвори и покаже сегменти од

секојдневниот дух на градот, за силата на уметниците и нивната потреба да

творат, да оставаат свои траги, макар и привремено, макар и во објект кој

наскоро ќе го нема. 

Во исполнувањето на куќата со уметност на 15 и 16 октомври освен сликари

учествуваа и деца од „Буден театар“, музичари, филмаџии, лица кои на

различни начини се поврзани со културното и уметничкото живеење на

денешно Скопје, а настанот за кој и денес се зборува, сопственичката на

куќата Весела Моловска го нарече „Еволуција на сонот“. „Оваа куќа е

изградена во педесеттите години на минатиот век, го преживеала земјотресот

од 1963 година, но едноставно, не успева го преживее урбанистичкиот подем

во Дебар Маало“, рече меѓу другото таа и во меѓувреме замина во

Португалија, најавувајќи претходно дека куќата ќе биде урната на крајот во

октомври и на нејзино место ќе биде изградена зграда. 

„Ѕид со длабока темнина и одраз на златна форма која се повторува, огледало

во која се појавува ’модерна’, златно јајце кое секогаш не потсетува на

почетокот“ на ваков начин Куновска го опиша своето дело, а на прашањето за

нејзиното претходно искуство во ваков вид настани, одговори: „Искуството на

создавање и уривање за да се создаде нешто ново (ново времено созревање)

не се случува често како ликовен и културен момент. Во него учествуваат

уметници со искуство, знаење, чувство за простор и енергија во него,

професионалци“.

Да, во куќата која се' уште стои се наоѓаат делата на познатите уметници од

помладата генерација: Ване Костуранов, Атанас Ботев, Ѓорѓе Јовановиќ, Милан

Андов, Матеј Богдановски, Доротеј Нешоски, Владимир Лукаш и други.

Наоколу се гледаат и ликовните интервенции на децата, ги има и на

прозорците, дланки во различна боја на стаклата видливи и од улицата. На

ѕидовите насликани дела на вистински уметници, кои одговорија на повикот

да се дружат и да сликаат. Дел од нив, ден претходно само што завршија со

сликање на новиот мурал на еден од ѕидовите на Младинскиот културен

центар(МКЦ). 

„Иницијативата пред се' ја сфатив како добра можност за дружење со

колегите. Немав подготвено никаков концепт за сликање. Се' започна сосема

спонтано. Кога ги здогледав љубопитните деца кои трчкаа низ собата

помислив како е добра идејата да ги анимирам, да ги вклучам во процесот на

сликање. Тие започнаа со своите лудории, а ја подоцна се надоврзав и од сето

тоа испадна еден заеднички мурал. Со оглед на тоа дека објектот е предвиден

за уривање, многу поважен беше самиот процесот на сликање (идејата за

минливост на нештата) отколку крајниот продукт“, рече Атанас Ботев и со доза

на гордост застана да се фотографира пред делото кое го создавале и тој и

децата. Ботев се согласи со нашата констатација дека двата настана, и новиот

мурал во МКЦ и насликаната куќа на „Рузвелтова“ како да го отсликуваат

духот на градот во оваа 2016 година, година во која луѓето, уметниците на

различни начини се обидуваат да покажат дел од себеси, своето чувство за

слобода,уметност, убавина... 

„Оваа година е особено динамична и интензивна на секое поле, како во

локални така и во глобални рамки. Превирањата на општествено-политички

план неминовно се рефлектираат и во уметничката пракса. Муралот во МКЦ

во којшто бевме вклучени 30-ина уметници е одговор токму на тие состојби.

Тоа беше добра можност на духовит начин јас да го искажам својот став на

јавна површина и да испратам порака до светот кој во 21 век се' уште го

доведува во прашање идентитетот на една нација. Ја поздравувам

иницијативата за заживување на ѕидното сликарство. Тоа е фина можност

уметниците да работат колективно, во атмосфера во која не постои

компетитивност туку заемен поттик, инспирација и креативност“. 

И Ѓорѓе Јовановиќ се сложува со констатацијата дека „изминатиов период

беше навистина динамичен“.„На два наврати учествував во изработка на

мурали, едниот во МКЦ, а другиот во куќата на Весела Моловска. Она што се

случуваше во куќата на Весела ме потсети на она што го правевме со колегите

од ’Кооперација’. Можеби не толку во концепциска смила, но секако во насока
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk

ONLINE ИЗДАНИЕ

Вести

Магазин

Спорт

Култура

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ

Политика

Македонија

Економија

Хроника

Коментари

ПРИЈАТЕЛИ

Дневник

Вест

Теа Модерна

Огласник 24

МАРКЕТИНГ

на соработка со поголем број на уметници каде што покрај изложбите

елементот на социјализација беше многу битен. Мислам дека сите заедно

успеавме да го постигнеме моментот на заедништво, солидарност и размена

на идеи“. 

За Љубиша Камењаров, пак, „замислата за повеќе уметници да се здружат и

да работат на едно дело, на муралот во МКЦ каде што и тој учествуваше, се

покажала како одлична“. „Сликање на современи, тековни теми пријатни и

непријатни на голем надворешен ѕид на културна установа звучи како

добредојде и прифаќање на уметниците“. 

А, пак, сликарот Ване Костуранов од Струмица, кој исто така учествуваше на

двата проекта, меѓу другото укажа. „Работата на новиот мурал на МКЦ беше

на тема „Индоктринација и последиците од истата“. Насликавме табло од

портрети кои перфидно ја доловуваат тегобноста и хаосот на нашето

секојдневие. За жал, таблото е полно со грди ликови кои се неми сведоци за

времето во кое живееме. Изложени на секојдневна радијација и

интоксикација од најразличен вид, полека се претвораме во еднолични, неми

суштества кои се претопуваат, се слеваат – се' до исчезнување. Тоа што се

случува со многу од куќите на ’Рузвелтова’, и општо во Скопје и останатите

поголеми градови во Македонија е наша тажна реалност веќе повеќе време.

Се уништуваат куќите со зеленило и отворен простор, и се заменуваат со

згради кои собираат повеќе луѓе на помалку простор. Пред да биде уништена

уште една таква куќа ние ја насликавме и од неа направивме привремен храм

на уметноста. Учествувавме во конструкцијата на една деконструкција“.

Статијата е прочитана 1098 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Скопски солисти“ вечерва во Дом на АРМ

Форум за етиката во музеите

Концерт на Симфонискиот оркестар на ФМУ

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