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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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ДВЕ ИЗЛОЖБИ ВО ЛОНДОН НА НЕKОНВЕНЦИОНАЛНАТА УМЕТНИЦА

ЕЛПИДА ХАЏИ-ВАСИЛЕВА ВО НОВА ПОТРАГА ПО УБАВИНАТА СО ПОЗЛАТЕНИ
КОСКИ И ОВАРИУМИ ОД ОВЦИ

„Неверојатно е што с` можете да направите со четири тестиси од овен“, напиша Марк Петерсон за „Нотингемпост“
за нејзината изложба „Создавајќи убавина“, која есенва беше поставена во галерија во Нотингем. „Позната по
нејзините длабоки инсталации, македонската уметница изработува скулптури, инсталации, видео и фотографија и
архитектонски интервенции, од ефемерни и благородни материјали до сосема чудни“, пренесе Си-ен-ен во текст со
наслов „Убавина на зачувувањето? Оваа уметница создава дела од органи и од свинско сало“. Секогаш
провокативната Елпида Хаџи-Василева, која инсистира дека провокацијата не ~ е цел, веќе 15 години не
изработила дело што оставило некого рамнодушен. Во 2013 година ја претставуваше Македонија на светското
Биенале за ликовна уметност во Венеција, а во 2015 година беше една од тројцата автори што Ватикан ги избра да
го претставуваат на светскиот ликовен собир. Хаџи-Василева, родена во Kавадарци, 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.

На крајот на август ~ се претстави на македонската публика со изложбата „Вродена убавина 3“ во скопската
галерија „Остен“, каде што постави пет инсталации од свои дела - мембрани од свински желудници на црни основи
20 х 20 см на панели со различни димензии. 

Kоски од зајак, глушец, птици...

Пред отворањето сме на две Ваши изложби во Лондон. В петок се отвора една Ваша самостојна изложба во
Danielle Arnaud Gallery, а друга на 18 јануари, на Лондонскиот саем на уметноста. Што ќе изложите пред
лондонската публика?

- Во Danielle Arnaud Gallery ќе бидат поставени нови дела и дела од изложбата Making Beauty, која се одржа во
Djanogly Gallery во Нотингем од 20 август до 30 октомври минатата година. Главно, тоа се мали скулптури, а не
инсталации, што е малку необично за мене. Во Лондонскиот саем на уметноста ќе бидат изложени само нови дела,
направени од коски на зајак, глушец, птици, овариуми од овци, позлатени со 23,5-каратно злато. Дела како што се
Golden Jaw, Vessel, Beak Flower...

Изложбата An Intimate Gaze изгледа прозрачно, речиси нестварно. Сепак, малкумина знаат од кои материјали ја
постигнувате оваа убавина. Објаснете ни, од кои материјали ги создавате своите дела?

- Делата во Intimate Gaze се направени од јагнешки стомаци, коски од скејт-риби, стомак од крава, дела со бакарни
жици на платно, чанти од јагнешки тестиси.

Во потрага по убавина на невообичаени места

Kоја Ви е основната провокација да ги користите токму овие материјали, кои низ годиниве веќе го дефинираа
Вашето творештво?

- Во самиот развој на уметничките дела, избраниот материјал и неговата природа овозможуваат користење
различни пристапи. Понекогаш, тие се изненадувачки, но тоа не е нешто особено, што јас го истражувам, тоа е
само резултат на користењето на овие необични материјали. Провокацијата не е на прво место. Јас зум
заинтересирана за естетика, што не е врзана за нашиот вообичаен поглед на убавината. Во потрага сум по убавина
во невообичаени места или необични или неочекувани материјали. Ова, во некои дела, го „балансирам“ со
спротивставување со материјали што се поврзани со убавина, како златото, измоделирано дрво или со користење
дизајни како што се тие од собите на Вистлер во замокот Мотисфонт во Хемпшир.

Изложбата Making Beauty, која лани беше отворена во Djanogly Gallery во Универзитетот во Нотингем, помина
одлично, за неа известија неколку светски медиуми. Kако тоа влијаеше на Вашата кариера? Дали добивте нови
понуди за изложби, можеби во САД?

- Да, изложбата Making Beauty, главно, наиде на силен одѕив во медиумите и за неа голем број списанија напишаа
прекрасни работи. С` уште е рано да се зборува за тоа што ќе произлезе од неа, бидејќи изложбата заврши
неодамна, на 30 октомври. Времето ќе покаже. Но, неколку други проекти се во подготовка за оваа година, за што
водам разговори за неколку интересни простори.

Родена сте во Kавадарци, но долго време живеете и работите во Англија. Тешко ли е да се успее како ликовен
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Почнува реконструкцијата на кумановскиот театар

Kинеската атракција „Гласот на Јунан“ гостува во Скопје и Охрид

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле
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ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

уметник на таа сцена? 

- Со уметноста никогаш не е лесно. Потребни се силна волја и цврсто верување, многу труд во тоа што го работиш.
Мислам дека каде и да си, мора да се бориш. Kонкуренцијата е постојано присутна.

Весна И. Илиевска

#

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