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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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ДЕНЕСKА СЕ ОТВОРА МАKЕДОНСKИОТ ПАВИЛЈОН НА ГОЛЕМАТА ИЗЛОЖБА

ШАРЕНИОТ КАБРИОЛЕТ НА ТОМЕ АЏИЕВСКИ НА ВЕНЕЦИСКОТО БИЕНАЛЕ

Шарен кабриолет во еден од аглите на старата оружарница во Венеција, а на ѕидот филм кој постојано се врти и ќе
се емитува с` до 26 ноември. Автомобилот BMW Z3 roadster, изложен во Сале д’Арми во Арсенале, сиот облепен со
плакати од руските авангардисти, е всушност дел од мултимедијалниот проект Red Carnival од уметникот Томе
Аџиевски со кој денеска во 15.30 часот ќе биде отворен македонскиот павилјон на 57. издание на престижното
Биенале за ликовна уметност во Венеција. Деновиве се отвораат изложбите на сите учесници на светската
манифестација и таа е отворена за медиуми, уметници, галеристи, професионалци од ликовниот живот. Веќе од
сабота биеналето ќе биде отворено за сите.

Македонското учество на биеналето го организира Дирекцијата за култура и уметност - Скопје. Kомесар на
изложбата е Нате Kецкаровска, а куратор Бранислав Саркањац. Во делото на Аџиевски е вклучен и филм кој го
сними Роберт Јанкулоски.

Фиктивен филм, фиктивен проект

Аџиевски вели дека суштина на Red Carnival, а и на неговото творештво, воопшто е уметничката манипулација. 

- Замислував фиктивен филм, кој беше многу близок на нашата виртуелна општествена стварност. Првичната
идеја за филм-фикција ја задржав до крајот така што во Венеција, наместо класична ликовна презентација, ќе
видиме промоција на најновиот филм со Џејмс Бонд. Напишав и сценарио кое ќе биде сместено во книгата за
проектот - објасни тој во интервју за „Дневник“.

Покрај фотобук-сторијата за филмот, ќе биде прикажуван и краткометражен филм (трејлер за филмот), кој се
базира на една сцена од филмското сценарио. Приказната е за Џејмс Бонд, кој ќе дознае дека неговата девојка,
убавата Kатја, не е жена, туку трансвестит. Бега од нејзината постела, скока низ прозорецот, директно пред
неговиот познат бонд-мобил, во случајот BMW Z3 roadster. Тогаш пред автомобилот ќе сретне група студенти и
меншевици, заедно со нивниот професор. Тие го напаѓаат неговиот автомобил со плакати од руските
авангардисти. Во непосредна близина на филмското платно е изложен филмскиот додаток - автомобилот изваден
од истата сцена од филмот, целиот налепен со плакати.

Аџиевски смета дека проектот е во согласност со темата на годинешното биенале „Вива арте вива“. Инспирацијата
ја добил од перформансите видени во шарената револуција во Македонија, но и во светот. 

- Се навраќам на реконтекстуализацијата како актуелен уметнички концепт, но сега виден од многу лична
перспектива. Јас лично ги доживеав „шарените перформанси“ врз моето дело. Повторно ќе се види дека со
уметноста се манипулира во зависност од потребите на политичкиот естаблишмент. И не случајно уметноста од
Источна Европа е дефинирана како политички зависна уметност или уметност со последици - објаснува Аџиевски.

Македонија на Биеналето од 1993 година

Биеналето традиционално ќе додели неколку награди задутре кога манифестацијата ќе биде отворена за
пошироката јавност. Наградите ќе ги додели петочлено меѓународно жири во кое членуваат: Мануел Х. Борха-Вија
(претседател), директор на Националниот музеј „Реина Софија“ во Мадрид, Франческа Алфано Милјети, куратор од
Милано, Ејми Ченг, куратор и писател од Тајван, Нтоне Еџабе, новинар и диџеј од Kамерон и Марк Годфри од Белика
Британија, сениор куратор во „Тејт модерн“.

Ќе бидат доделени и три официјални награди: по еден „Златен лав“ за национално учество и за најдобар уметник
на меѓународната изложба „Вива арте вива“ и „Сребрен лав“ за надежен млад уметник на истата изложба. Ќе бидат
доделени и пофалници, една за национално учество и две за меѓународната изложба. Наградата „Златен лав“ за
животно дело ќе ~ биде врачена на американската мултимедијална уметница Kероли Шниман. 

Република Македонија на Венециското биенале за ликовна уметност досега ја претставувале: Глигор Стефанов и
Петре Николоски (1993), Анета Светиева (1997), а наредната 1999 година уметницата Искра Димитрова самостојно
учествуваше на Биеналето. Следуваа Јован Шумковски (2001), Жанета Вангели и Вана Урошевиќ (2003), Антони
Мазневски (2005), Благоја Маневски (2007), Гоце Наневски и Никола Узуновски (2009), Жарко Башески и групата
ЗЕРО (2011), Елпида Хаџи-Василева (2013) и Христина Иваноска и Јане Чаловски (2015).

Весна И. Илиевска
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Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја
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Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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