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НЕДА ФИРФОВА

ДИЗАЈНЕРИТЕ БИ ТРЕБАЛО ДА РЕШАВААТ ЗАДАЧИ И
ФУНКЦИОНАЛНО

Ликовната уметница и дизајнер ги учи трите јапонски азбуки за да ја
разбере јапонската култура

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

Во Галеријата Прес ту егзит во Скопје, пред исклучително голем број

заинтересирани, ги презентиравте своите последни истражувања, дизјанот

на јапонскиот катакана фонт, што како проект го работите на Уметничкиот

универзитет „Тама“ во Токио. 

Од кога датира ова несекојдневно истражување на визуелената естетика на

буквите и што е неговата најголема карактеристика?

- Ова истражување всушност започна како дел од мојата дипломска работа

во 2005 година, на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Тогаш бев

студент на Отсекот за графика и графички дизајн во класата на професорот

Костадин Танчев. Она што во тој момент како уметник ме интересираше и

сеуште ме интересира, е еден вид рециклирање на она што веќе постои како

форма и значење, и негово интегрирање во нов контекст, т.е. ново читање.

Јапонската катакана тогаш беше исто така во фокус на моето истражување,

но од аспект на нешто непознато и визуелно возбудливо. Направив

паралела помеѓу терминот „карактер” во типографијата и терминот

„карактер дизајн” како дел од урбаната уметност, и пробав да се запрашам

каде може тие да се поврзат. Па така ја конципирав мојата идеа за тоа дека

буквите може да се користат во други контексти независни од нивните

значења, предлагајќи дека нивната форма сама по себе сугерира некаков

„карактер” или сопствено визуелно постоење. Откога заминав во Јапонија,
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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

ИВАНОВ НА СВЕТСКИ ЕКОНОМСКИ ФОРУМ ВО
ЈОРДАН

СУСПЕНДИРАНИ 15 ВРАБОТЕНИ ВО МВР ЗА
ИНЦИДЕНТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО

ФЕНЕРБАХЧЕ И ОЛИМПИЈАКОС ЌЕ СЕ БОРАТ ЗА
ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

МУЗИЧКИОТ ТАЛЕНТ ДАМЈАН ДИМЕВСКИ
ОСВОИ ГРАН ПРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ТУРЦИЈА

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ СО ДОБИВКА ОД 22,3
МИЛИОНИ ЕВРА ГО ПРОДОЛЖУВА ТРЕНДОТ НА
ДОБРО РАБОТЕЊЕ
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истражувањето зазема нови димензии. 

Реалниот проблем во моето секојдневие сега, навистина се трите јапонски

азбуки кои јас ги совладувам и учам заедно со јапонскиот јазик, за да ја

разберам подобро длабоката и повеќезначна јапонска култура. 

Во контекст на тоа и реално истражувам како дизајнер, а и на еден начин

тоа го прикажувам низ делата што ги претставив неделава во Прес ту егзит,

насловени како Simple Words with Kana Simplified. 

Велите дека на катакана фонтот се пишуваат сите странски зборови (и

имиња), на кој и вие испишавте осум и ги презентирате на исто толку

постери. 

Што тоа значи за вас како странец кој студира во оваа земја, од чија што

влада минатата година за истражувања ја добивте и престижната стипендија

„Монбукагакушо“?

-Катаканата е посебно интересно jапонско писмо. Со него се пишуваат сите

зборови кои во јапонскиот се преземени од англискот, францускиот, рускиот,

германскиот, кинескиот и другите странски јазици. Таа фактички е фонетско

решение за сите „увезени” термини да можат да се вклопат во јапонскиот

јазик. Тоа е специфичен начин на кој Јапонците користат

интернационализми во својот јазик а сепак го задржуваат својот систем на

пишување. Од друга страна, за странец во Јапонија како јас, претставува

големо олеснување или пак единствена допирна точка на јапонскиот со

јазиците за нас поблиски и попознати. 

Како што споменав и на презентацијата,

еден од зборовите кои ги обработив на

своите постери е и самиот збор “дизајн”

(во јапонскиот - дезаин). Значи, тој се

пишува во катакана, а и многу од

термините во оваа област, во сите јазици

па така и во јапонскиот, денес се

преземаат од англискот јазик се со цел,

работите да се приближат кон

универзалното разбирање. Така што на

мене, како на странски студент,

катаканата многу ми ја олеснува

комуникацијата со моите колеги и

професори Јапонци коишто не го

зборуваат англиски јазик. 

Експериментите кои ги применивте во јапонската катакана, ги испробавте и

во латиничната азбука, создавајќи комбинација на латиничната и браевата

азбука, со што како што потенциравте на презентацијата, се отвора можност

во иднина истата да ја применуваат и слепите лица и лицата кои немаат

проблем со видот. 

Колку тие резултати претставуваат новина во Јапонија и воопшто во светот?

-Системот на поедноставување на формата на буквите по којшто е создаден

фонтот Кана Симплифиед, всушност ме доведе до нужност на користење на

три едноставни форми, кругот, квадратот и два полукруга. Кога се обидов да

го аплицирам тоа во латиничната азбука почнав да размислувам за ново

функционално решение на еден конкретен проблем. 

Всушност, во Јапонија, голем дел од производите а и сите јавни места се

обележени како на повеќе јазици, така и на повеќе азбуки. Меѓу нив и

браевата, наменета за оние кои имаат проблем со видот. За жал, кај нас на

јавните места а и во институциите, нема да го сретнете скоро никаде, овој

систем на испакнати точки, скоро на ниту едно јавно средство наменето за

општата јавност. 

Нејсе, во Јапонија сите ознаки испечатени на метална површина се

пропратени и со браев запис. Најчесто печатениот текст е покриен со

точките, па понекогаш создава потешкотии во читањето. Така, мојата

солуција која доаѓа од симплифицирањето на формата на буквите нуди

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

http://www.dw-world.de/dw/0,,637,00.html
http://dw.com/p/2dI3u?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dHvX?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dHbK?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss


своевидно решение за овој проблем. Решението се состои во тоа што

напишаниот текст и испакнатите точки би можеле да се отпечатат и втиснат

заедно, на сопствените точни места, такашто би се добила една целина која

би функционирала за сите читачи (корисници) а во исто време и да

претставува визуелна целина, во вид на фонт. Ова е всушност мој тековен

проект кој ќе продолжам да го развивам и усовршувам и понатаму, на

Институтот за дизајн при „Тама“ Универзитетот во Токио 

Можеби тоа може да се смета за новина, или пак ново решение на

конкретен постоечки проблем, но она што не би требало да се смета за

новина е дека дизајнерите и уметниците нудат и треба да нудат решенија на

постоечки проблеми. Дизајнерите не би требало да си дозволат да останат

само носители на новини во областа на ликовноста или естетиката, туку и да

нудат практични и логични концепти кои би одговориле на барањата на

индустријата, технологијата, а најмногу на барањата на секојдневниот живот.

Дизајнерите би требало да се способни да решат зададени задачи и тоа не

само визуелно, туку и функционално. Дури некои од тие задачи, би требале

и сами да си ги зададат, за да се искористат нивните концепциски

способности, на нивна иницијатива. 

Преку видеа и фотографии документирани во Токио, на скопската публика

сакавте да и покажете од каде ја црпите инспирацијата за вашата

работа.Создадовте ли свои дефиниции како ликовен уметник за

спецификата на јапонското живеење, за можностите што на авторите од

областа на уметноста денес им ги нуди Јапонија? 

-Кога сте во Македонија, можеби ви се чини дека Европа е центарот на

светот. Кога сте во Азија, согледувате дека светот е многу поголем од што сте

знаеле. Таа промена на точката на гледање на работите ми се чини во

моментов најзначајна за мене како млад автор. Престојот во Јапонија ми

овозможува да се запознаам и дружам со многубројни автори од тамошната

„сцена” која е слабо позната кај нас, а е многу разнолика и богата.

Разликите во секојдневното темпо на живот, културата и новите визуелни

изненадувања за окото, се уште едно сосем ново искуство за мене, а можеби

најинтересно од се, е сепак тоа дека во Јапонија „први го гледате сонцето

како изгрева”.

 

Статијата е прочитана 1372 пати. 
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„Уметнички критики и есеи“ од Владимир Величковски

Деструкцијата и рокенролот главни филмски теми во Ротердам

Конкурс за „Роман на годината“ на „Утрински весник”

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