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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ИНТЕРВЈУ, ИГОР ЈОСИФОВ, МУЛТИМЕДИЈАЛЕН УМЕТНИK

НАУЧИВ МНОГУ ОД СОРАБОТКАТА СО МАРИНА АБРАМОВИЌ

Тој е еден од ретките македонски уметници кои живеат во странство, каде што гради успешна кариера, но редовно
го излага своето творештво и дома. Има 30 години, а зад себе реализирани проекти на кои многу автори би му
завиделе. Еден од нив е соработката со познатата уметница Марина Абрамовиќ на проектот „Уметникот е
присутен“ во Музејот на модерната уметност во Њујорк. Различни се уметничките интереси на Игор Јосифов -
перформанс, инсталација, скулпртура, филм. Од перформансот во Музејот на современата уметност во Скопје, кога
публиката требаше буквално да го прегази (да премине преку стаклениот ковчег во кој тој лежеше неподвижен) за
да влезе во галеријата, до создавање уметнички дела со оган, со кои е преокупиран во последно време. Јосифов
подолго време живее во Сан Франциско, а деновиве е повторно во Скопје каде што учествува на Скопската недела
за дизајн. Заедно со модната дизајнерка Милена Атанасова тие ќе се претстават со модна линија на унисекс-
маици, со печатени дела од Јосифов. Проектот ќе биде изложен утревечер, во 20 часот во предворјето на „Јавна
соба“, а потоа ќе бидат проектирани неговите филмови Uni�cation и Untie.

Вие сте еден од ретките уметници што живеат во странство, каде што градите успешна кариера, а често се
враќате и излагате во татковината. Се чувствувате ли секогаш добредојден?

- Светот за мене е едно место. Kаде и да сум, дома сум. Телото е дом. Секогаш сум добредојден и корените се
многу важни, а за мене е непресушен извор на инспирација и место каде што имам простор да ги рефлектирам
сите мои искуства.

Kреативниот процес ми е инспирација

Речиси десет години самостојно излагате на сцени во САД кои се често недостижни за американски автори,
камоли за уметници од Македонија. Што е пресудно што Вашето творештво е барано? Публиката сака да го види,
галеристите сакаат да го изложат?

- Искреноста кон себе и посветеноста. Kреативниот процес е клучен момент на моето творештво, учам многу од
сите искуства со уметничкиот свет, од галерии, музеи, институции, фестивали и уметнички недели низ светот, до
резидент-артист каде што имам можност да бидам на инспиративни места за да творам и работам. За мене
уметноста е живот.

Сметате ли дека соработката со светски познатата уметница Марина Абрамовиќ (една од првите изведувачки
уметници воопшто) има удел во тоа?

- Секое искуство, секој проект и перформанс носи нови можности и уметноста се формира со одлуките и
посветеноста на проектите. Научив многу од соработката со Марина.

Делата „Изгубени тела“, „Дводимензионалниот перформанс“ во МСУ во Скопје, Maumission, Wit-ness... Во сите
лично учествувате во творечкиот процес. Kаде најчесто ја барате инспирацијата?

- Инспирацијата е нешто што треба да се негува и предизвикува со изразување на најсоодветниот медиум за
идејата, да се рефлектира на најсоодветниот елемент и начин на комуникација. Животните искуствата, за мене
сите перформанси се случуваат симболично во однос со мојата трансформација и презентација на истите. Сите
различни медиуми кои ги користам од перформанс, филм, инсталации творење со оган... се инспирираат едни од
други. Kреативниот процес е моја инспирација.

Огнот е прославен во мојата работа

Пирографија, односно „огнена рефлексија“ процес кој е последица на техниката пирографија. Се чини дека овие
дела Ве преокупираат во овој период од творештвото. Kако пламна оваа љубов?

- Отсекогаш сакав да ги научам сите медиуми за да можам да ги изразам моите идеи на најсоодветен начин. Огнот
во себе е движечка сила воопшто. По десет години истражување на овој медиум, кој се роди преку мојот
перформанс-проект Manumission, огнот го задржа моето внимание, ми дава искрена слика каде што сум во
животот и дефинитивно е прославен во мојата работа.

На Скопската недела за дизајн излагате малку поинакви дела (по форма). Сметате ли дека уметноста може да
биде дел од секојдневието, како облеката на пример?

- Уметноста е живот. Облеката е визуелно изразување и начин на размислување. Јас свесно го користам овој
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Италијанските писатели Рита Моналди и Франческо Сорти гостуваат во Скопје

„Битлси“ во џез-варијанта во МОБ
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медиум за визуелно изразување, оваа соработка со Милена Атанасова е само најава за тоа што следи.

Во декември ќе имате самостојна изложба во Младинскиот културен центар во Скопје. Со што ќе се претставите?

- Ќе се претставам со нови дела што ги немам досега изложено. Проекции на мои филмови и инсталации. Оваа
изложба ќе го има мирисот на Untie и дефинитвно ќе биде искуство за публиката.

Весна И. Илиевска

#

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