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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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АТАНАС БОТЕВ

ТРАНЗИЦИСКАТА РЕАЛНОСТ Е ПОДАТНА ЗА АНГАЖИРАНА
УМЕТНОСТ

Ликовниот уметник со видеоинсталација ги критикуваше 
аномалиите во здравството

КАТЕРИНА БОГОЕВА

Вашата инсталација, со парафразираната мисла „Едно јаболко на ден го чува

здравјето“, поставена во галеријата Прес ту егзит, мошне директно ја соочи

публиката со лошата состојба во која се наоѓа македонското здравство.

Секојдневните афери, корупцијата, негрижата за пациентите, се приземни

теми на кои им дадовте мошне успешна визуелна димензија, користејќи

видео, плакат, исечоци од весници, предмети од болниците. 

Во колкава мера како ликовен автор ве оптеретува нашата транзициска

реалност ? 

- Во последниве 40-ина години уметникот не размислува и не се

сосредоточува повеќе само кон себе, туку се свртува и кон светот,

продирајќи во него и преиначувајќи го. Моето ликовно проседе балансира

помеѓу овие два аспекти, на расплинетост и сосредоточеност. 

Нашата транзициска реалност со своите семожни превирања е податна за

ангажирана уметност и во таа смисла, реагирам на она што ме опкружува

преточувајќи го својот став во слика цртеж или инсталација. Секако, моите

сфери на интерес не се фокусирани само на локално ниво. Се она што се

случува на глобален план, се рефлектира и на локално ниво и тоа ме

мотивира да ги коментирам и ликовно да ги реинтерпретирам и настаните

во светот. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

СДСМ И БЕСА РАЗГОВАРЛЕ ЗА ПРИНЦИПИТЕ,А
НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА

ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ

УСТАВНИОТ СУД СЕ ПРЕМИСЛИ И ЈА СИМНА
ЗАБРАНАТА ЗА ЗА БАРОК НА ГТЦ И МОБ
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Мојот последен проект е критика насочена против аномалиите во

здравството (мито, корупција, несоодветна анализа, лоши хигиенски услови,

неодговорност) кои се хроничен проблем во државава (за разлика од

останатите општествени сфери здравството не трпи импровизација - секоја

импровизација може да биде фатална). Фактот што тие аномалии сум ги

почувствувал и на своја кожа, ме испровоцира да се позанимавам со овој

проблем. Проектот не е фокусиран само кон здравјето, туку ги поставува

прашањата за односот на општеството vis - a- vis поединецот, за етичноста,

хуманоста, одговорноста, рамноправноста, основни човечки вредности кои

полека изумираат, давејќи се во рамнодушноста и лицимерието на

западноевропската цивилизација на 21-от век. 

Низ кои се фази на работа мора да помине една ваква, социјално

ангажирана изложба, и на што мора да внимава уметникот, за да ја задржи

идејата, да го искористи ликовниот израз, а сето тоа да не добие несакана

патетична нота? 

- За разлика од ларпурлартистичкиот уметник кој удобно згрижен во својот

креативен свет, се напојува од сопствените ментални и духовни ресурси, на

ангжираниот автор му е неопходен ангжиран пристап, кој опфаќа една

безмалку истражувачка мисија во која тој мора да ги согледа сите аспекти

на темата што ја обработува, информирајќи се и исцрпувајќи ја до

максимум. Само на тој начин делото ќе делува убедливо и сугестивно,

уверувајќи го реципиентот во доследноста и искреноста на авторот којшто

во случајот треба да биде најкомпетентен и најинформиран за проблемот. 

Секако, за целокупниот впечаток е важен и медиумот што се употребува. 

За разлика од традиционалните медиуми (слика, цртеж, скулптура), кога

станува збор за инсталација, видео или објект, треба да се има во предвид и

изложбениот простор којшто е составен дел од целокупната иконографија.

Мерата, тука игра пресудна улога бидејќи, повеќето автори многу лесно

можат да западнат во замка, заведени од ефектноста на новите медиуми

чија крајна цел е една општа какофонија од сензации, шокови и спектакли.

Додека го подготвував проектот An Apple a Das Keeps the Doctor Awas, ја

имав предвид специфичноста на галерискиот простор и согласно на тоа, го

направив распоредот на елементите од инсталацијата. 

При изборот на новински исечоци и ТВ инсерти ( на кои што се прикажани

бизарни случки, поврзани со здравството, избегнував некои пренагласени и

патетични сцени. 

На изложбата провејува извесна тегобна атмосфера којашто се обидов да ја

ублажам, внесувајќи хумор (репродукција од познатото дело на Магртит Le

fils de l’homme, врз која е испишан насловот од изложбата кој упатува на

духовитата констатација, дека јаболкото е една од можните солуции за

избегнување на лекарите.)

Бевте член на жирито кое неделава ја додели на годишната награда за

најуспешен млад ликовен уметник ДЕНЕС, чиј организатор е Центарот за

современа уметност. Минатата година вие бевте најуспешниот и ја

искористивте доделената стипендија во Њујорк. Што го сочинуваше

престојот и колку истиот ви отвори можност за нови сознанија, не само од

областа на ликовното?

- Во New York престојував како ЅВАА (Soung Visual Artist Award), ИСЦП

International studio и curatorial program ) ресидент артист.

Наградата е иницирана од Фондацијата за граѓанско оштество од Њујорк

чија цел е афирмирање на уметници од источна и централна Европа.

Престојот во ИСЦП беше навистина корисен. Таму престојуваат уметници од

целиот свет, внимателно селектирани, и во таа смисла е голема чест и

привилегија да се биде ИСЦП ресидент артист. 

На располагање ми беше студио за работа коешто во текот на мојот престој

 

Пипа кажа „Да“

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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(6 седмици), беше посетувано од значајни њујоршки куратори, како дел од

програмата на ИСЦП. Со секој од нив поединечно имав получасовна средба

на којашто го презентирав мојот творечки опус. Имав и мала презентација

во Art in General, непрофитен алтернативен простор, концепциски сличен на

Pres to exit project space (Скопје).

Статијата е прочитана 1814 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Зубин Мехта вечерва пред скопската публика

Фондацијата „Рамковски“ ќе награди тројца писатели

Гостува Битолскиот, Велешкиот и Штипскиот тетар

„Аида“ ги затвори „Мајски оперски вечери“

Слаба посетеност на изложбата за Хераклеја во Њујорк

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