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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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ПУБЛИКА
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Датум: 12.05.2017, 17:49

ТОМЕ АЏИЕВСКИ: ЗА ВЛЕЗ ВО АРСЕНАЛЕ СЕ ЧЕКА ВО РЕДИЦА ОД 100 МЕТРИ

Соработката меѓу павилјоните е извонредна. Интересот за нашиот проект е изненадувачки голем, никој ова не го
очекуваше, објаснува нашиот уметник

Весна И. Илиевска

Возбудлива атмосфера, уметници и ликовни критичари растрчани на сите страни, новинари кои чекаат интервјуа,
отворања на изложби на секој чекор. Вака уметникот Томе Аџиевски ја опишува атмосферата во македонскиот
павилјон на 57. Биенале на ликовна уметност во Венеција. Неговиот проект Red Carnival е поставен во просторот
Сале д’Арми во еден од најпосетуваните изложбени простори Арсенале, каде што во минатото била поставена
старата оружарница во Венеција. Македонскиот павилјон беше отворен завчера попладне. Покрај министерката за
култура Елизабета Kанческа-Милевска, на отворањето присуствуваше конзулот на Република Македонија во
Венеција, Ашим Зекировски, повеќе гости, претставници од Дирекцијата за култура и уметност-Скопје, комесар на
изложбата.

- Во Сале д’Арми атмосферата е многу возбудлива. Публиката, односно критичарите се растрчани на сите страни.
За влез се чека во редица од 100 метри. Нашиот проект одлично функционира во просторот - вели Аџиевски за
„Дневник“.

Голема авторска сатисфакција

Тој веќе дал неколку интервјуа за медиуми. Веднаш до македонскиот се павилјоните на Тунис, Мексико и
Аргентина.

- Соработката меѓу павилјоните е извонредна, исто како дружбата со уметниците. Интересот за нашиот проект е
изненадувачки голем, никој ова не го очекуваше. Веќе добивме многу комплименти, но за некои сериозни реакции
с` уште е рано. Се разбира дека учеството на Венециското биенале е голема авторска сатисфакција. Возбудата и
оптимизмот во нашиот тим се големи. Некои дури и зборуваат за „Златен лав“ - вели Аџиевски.

Нашата земја се претставува на престижната манифестација по 12. пат. Аџиевски се претставува со иновативен и
комплексен мултимедијален проект. 

- Red Carnival е провокативна мултимедијална инсталација, слоевит авторски проект, оригинална и автентична
поставка, која на ироничен и симболичен начин го поставува прашањето за западната, таканаречена беневолентна
глобална хегемонија и нејзината деконструкција. Авторот Аџиевски нуди авангардно решение, без никаква
стравопочит кон трендовските манири, не ретко застапени во современите уметности - велат од Министерството
за култура. 

Една од најстарите изложби во светот

Проектот е концепциско-содржински и ликовно-технички високо изграден и комплексен во сопствената уметничка
артикулација и произлегува од неговото неколкудецениско континуирано творештво. Kуратор на проектот е
Бранислав Саркањац. Во делото на Аџиевски е вклучен и филм кој го сними Роберт Јанкуловски. Проектот се
состои од автомобилот BMW Z3 roadster, сиот облепен со плакати од руските авангардисти. На ѕидот постојано се
прикажува краткометражен филм - приказна за Џејмс Бонд, кој ќе дознае дека неговата девојка, убавата Kатја е
трансвестит. Тој бега од нејзината постела, скока низ прозорецот, директно пред неговиот познат „бонд-мобил“.
Тогаш пред автомобилот ќе сретне група студенти и меншевици, заедно со нивниот професор. Тие го напаѓаат
неговиот автомобил со плакати од руските авангардисти. 

Венециското биенале е една од најстарите и најпрестижни европски манифестации и за јавноста ќе биде отворено
од 13 мај до 26 ноември. Вечерва ќе бидат доделени и главните награди на манифестацијата.
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Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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Определен 30дневен
притвор за лицето што
постави експлозивна
направа во Собрание

Прв пат финале во ЛШ
ќе се игра на „покриен“
стадион, се стравува од
дронови

Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
дека до понеделник ќе
преговара

Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
најинтелигентни луѓе на
светот

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ
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НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

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