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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

Лицата со посебни
потреби кампуваат за да
бидат видени и слушнати

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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ФОТО: ОД „ТИТАНИК“ Е ИДЕЈАТА ЗА „СКРШЕНА НАСМЕВКА“ 

„Целата изложба им ја посветувам на луѓето кои имаат повеќе свест од мене

што седеа на границите и им помагаа на бегалците“ изјави уметникот Нехат

Беќири вчеравечер во КИЦ 

Катерина Богоева 

ФОТО: Андреј Гиновски

„Во фокусот на оваа изложба е миграцијата, мигрантите, не само бегалците

кои бегаат од бомби туку и луѓето кои не се задоволни не само од некоја

економска, политичка туку од било која друга ситуација. Секој ден до нас

стигнуваат информации дека луѓе бегаат од војни, но се прашувам зошто не

бегаат во некоја соседна држава каде што можат да се спасат, туку во земји

каде има некаков подобар стандард на живеење. Бидејќи на луѓето им е

преку глава, животот е премногу краток да бараат етапни решавања на своите

проблеми и понекогаш се одлучуваат за порадикални решенија за да си ги

скратат маките. Ако веќе треба некој да си ја земе торбата сигурно е дека ќе

оди таму каде што му е најдобро“, рече вчеравечер уметникот од Тетово Нехат

Беќири на неговата нова, изложба „Скршена насмевка“, мултимедијален

проект отворен во Културно- информативниот центар во Скопје. Изложбата

немаше класично отворање, а присутните со мала доза на зголемено

внимание при влегувањето во една од изложбените сали го гледаа движењето

на многуте жолти гумени топчиња со познатиот знак на смајли во црн базен

со вода низ кој се движеше пластичен импровизеиран мал брод на

далечинско управување. А внатре во салата истата слика беше пренесувана

преку видео проекција на едниот зид пред кој стоеше и метална шипка со
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

СДСМ најавува битка за принципи, не за
ресори

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА СО ПРЕДЛОГ ЗА
ВИЦЕПРЕМИЕР ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

СДСМ ГИ ПОДГОТВИ ИЗМЕНИТЕ ЗА
УКИНУВАЊЕ НА БОЛНИЧКАТА
ПАРТИЦИПАЦИЈА

ИВАНОВ: СО ЈОРДАН ПОСТИГНАВМЕ
НАПРЕДОК ВО СФЕРАТА НА РАЗУЗНАВАЊЕ И
РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ

ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ПАК
КАМПУВААТ ЗА ДА БИДАТ ВИДЕНИ И
СЛУШНАТИ

СТУДЕНТИТЕ "ФИСКУЛТУРЦИ" НАЈУСПЕШНИ
НА СПОРТСКИ НАТПРЕВАРИ НА УКИМ
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жица, а спроти него сталажа метафора наТриумфална порта од Париз со

наредени лебови , под голема црвена светлина. 

„Жолтите топчиња се луѓето, на нив е познатиот знак смајли кој е мошне

корисен денес. Јас инаку сакам да си играм со овие современи елементи во

сликарството, и во другите работи кои ги работам. Мора човекот да биде

врзан со секојдневието, не можам сега јас да размислувам како некој автор

кој живеел пред 200 години. Тој живеел со свои елементи, со свои приказни.

После 50 години и јас сигурно нема да правам вакви проекти, многу работи

ќе се сменат, а приказната мора да биде современа, не само со начинот на

изразување“ укажа Беќири напоменувајќи дека во овој проект користи многу

современи и архаични елементи.

„Идејата за целата приказна ја добив од филмот „Титаник“, со Леонардо Ди

Каприо, мигрантот. Го земав лебот како синоним на домот, а како локална

метафора ја користам баклавата преставена на дело на другата страна на

ѕидот. Некој ме праша што бара баклавата во сета оваа бегалска криза. Таа

има големо место, најпознатиот граѓанин со потекло од Македонија што сите

го знаат е Рене Реџепи, готвачот. И тој е емигрант. Во 2001 година, татко му го

земал и го однел во странство. Затоа сакав да направам врска меѓу

современото, древното, светското а и наше во овој проект. Секогаш сакам да

си играм со тие релации. Колку ќе успеам во тоа, тоа е друга приказна“. 

Запрашан за моментот на отворање на изложбата во последната недела од

предизборната кампања, одговори: 

„И јас вршам кампања, и јас имам моја кампања, секој има нешто посебно во

себе. А во сета оваа приказна која се вика предизборна кампања јас би бил

задоволен еден ден ако може некој да ми пресмета колку пари се потрошени

за разнесување на луѓе од било која партија низ земјава. Да се пресмета

колку пари за бензин за тоа се потрошени, а и колкаво беше загадувањето на

воздухот од тоа. Ако имам што да им кажам на луѓето, јас тоа можам да го

направам и со едно интервју од дома. Од каде толкава потреба да се

убедуваат луѓето. Ние забораваме да даваме примери, а сакаме да убедуваме

луѓе“, рече Беќири, професор на Државниот факултет во Тетово .Живеел три

години во Италија, а со гордост нагласи дека потекнува од слаткарска

фамилија. 

„Ние секогаш сме живееле еден голем период надвор од земјава. Брат ми

живее во Италија, половина мое семејство е и во Америка. Патувањата им се

и потребни на луѓето. Да се движат за да видат каде се, како и каде живеат“,

рече меѓудругото тој нагласувајќи дека Макеоднија е убаво место за живеење

како уметник , но и дека се уморил веќе жалејќи од другите сегменти на

живеење. „Нема никаква корист од тоа да се жалиш. 

„Човек може да си најде некаков круг на луѓе со кои може да живее, да

комуницира.Ако се сака може некои работи и да се сменат.Ние заборавивме

јавно да се занимаваме со туѓи проблеми. Јас сум свесен дека не можам

многу да им помогнам на бегалците, но можам да завземам став дека можам

со нив да се солидаризирам. Целата изложба им ја посветувам на луѓето кои
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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имаат повеќе свест од мене што седеа на границите и им помагаа

хуманитарно на бегалците.Јас не можев, и сакам да им се заблагодарам“.

Статијата е прочитана 1373 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Трезор

Св. Климент Охридски е првиот столб на македонската култура

Пети Смит ќе изведе песна од Дилан на доделувањето на Нобеловата награда

Претседателот Иванов му додели Орден за заслуги на ФМУ

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

период од-до 2006    2014
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