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ИНТЕРВЈУ

МОЕТО ИМЕ Е НА ВИП-ЛИСТАТА НА СВЕТСКИТЕ СКУЛПТОРИ

Мери Аницин - Пејоска Скулпторката посочува дека отсекогаш имала
афинитет кон источната култура

КАТЕРИНА БОГОЕВА

Вашата скулптура под наслов „Дискбол“ есенва ќе биде поставена во

олимпискиот парк на скулптури во Пекинг, а вие летово своите творечки

искуства ги разменувавте во источниот дел од светот. 

Предававте и изложувавте во Филипини, а патиштата на вашите скулптури

водат и до Бали. На кој начин го толкувате овој дел од вашата кариера, како

го градевте патот дотаму?

- Патот „до таму“ е практично еден нормален след на работите, или

напредок во работа во која се вложува многу труд и енергија, многу од себе,

и се разбира квалитет, што го потврдуваат моите успеси. Се ориентирав на

пласман и во исто време верификација на меѓународен план, најмногу

заради приликите кај нас во моментов, каде се промовира уметник, заради

политичка припадност или друга блискост со моќните структури, а се

занемарува квалитетот. 

Во исто време, уште еден битен момент кој загрижува, посебно заради

значителен уметнички потенцијал и сериозна продукција во Македонија, е

што за жал, не постои квалитетна ликовна критика.Од тие причини се

обидов со конкурси надвор, и за релативно кратко време постигнав врвни

успеси практично секаде каде што настапив, така да во светот моето име е

на ВИП листата на светските скулптори. Токму затоа и се што постигнав ми е

дотолку подраго и потврдено од компетентна критика. 
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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

ЗА ПОГОЛЕМА БЕЗБЕДНОСТ ЧЕЛИЧНИ
ОДБОЈНИ ОГРАДИ НА ПАТОТ ОХРИД- СВ. НАУМ

БИЗНИС ЗАЕДНИЦАТА СО ПРЕДЛОГ ЗА
ВИЦЕПРЕМИЕР ЗА ЕКОНОМСКИ ПРАШАЊА

СДСМ ГИ ПОДГОТВИ ИЗМЕНИТЕ ЗА
УКИНУВАЊЕ НА БОЛНИЧКАТА
ПАРТИЦИПАЦИЈА

ИВАНОВ: СО ЈОРДАН ПОСТИГНАВМЕ
НАПРЕДОК ВО СФЕРАТА НА РАЗУЗНАВАЊЕ И
РАЗМЕНА НА ИНФОРМАЦИИ

ЛИЦАТА СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ ПАК
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Имам настапено во Кина најпрво во Changchun паркот на скулптури, па на

биеналето „Пекинг 2005“, во Индонезија, Хрватска, Чешка, во Атина (Olimpic

of visual art) за Олимпијадата 2004, биеналето во Фиренца 2003, Мадрид ,

Утрехт- самостојна изложба, златна награда во New York....и тоа скоро сите

со селекција на меѓународен конкурс.

На конкурсот за скулптура за олимписки парк Пекинг 2008, мојата

композиција од пет скулптури „Дискобол “ беше одбрана и наградена лани.

Покрај 20 скулптури што припаѓаат на олимпискиот парк, останатите

селектирани шетаа цела година на изложби низ Кина и беа понудени на

сите градови, посебно олимписките, за изведба во јавни простори. 

Неодамна ми јавија дека меѓу 15 -те избрани за изведба во вистинска

големина, мојата, инаку висока 10 м., е избрана за изведба во Chaoyang

паркот во Пекинг. Отварањето ќе се случи на 20 октомври. Ова го сметам за

еден од моите најголеми успеси, сметајќи на огромниот број апликации од

цел свет. 

Поканата за предавање на Филипини, каде меѓудругото бев и почесен

гостин со величествен пречек (како за наследник на Александар

Македонски) како што ме претставија, следеше по моето предавање во

Хефеи/ Кина 2005, каде на светската конференција на ИАА (International art

associations) бев една од 25 предавачи меѓу 1000 учесници од цел свет. За

Филипини веќе добив уште една покана за предавање следната година.

На Бали ќе ја претставувате Македонија заедно со уметници од 90 земји од

светот во рамките на интернационалниот културен проект „Споменик на

човештвото“. Како ќе се изработува заедничкиот споменик и на кој начин ќе

учествувате вие? 

- На конкурсот за М2М (Monument to Mankind) аплицирав пред три години, и

практично заборавив на него. Тоа е најамбициозен културен

интернационален проект до сега, во кој што покрај другите манифестации и

спектакли спаѓа и изработка на најголемата скулптура- пирамида составена

од 196 камени блока - по една за секоја земја од Обединетите нации. 

По многу проблеми и застои околу финансирањето и локацијата, конечно се

е дефинирано, а локацијата е Бали/ Индонезија. 

На нивната веб - страница веќе може да се видат досега селектираните

скулптури, околу 90 од вкупно 196, каде за претставник за Македонија е

избрана мојата апликација. 

Изведбата на камени релјефи - 5 страни од коцката, ќе биде на Бали

следната година, а свеченото отварање е 2009 година. 

Се зголемува ли интересот на источните земји кон западните уметници или

пак процесот е обратен? 

- Источните земји ми се чини програмски се интересираат и врзуваат за

западната уметност, со која сакаат да фатат чекор. Тоа, според мене има и

позитивни и негативни страни, посебно кога се има во предвид

глобализацијата и последиците од неа. Јас лично отсекогаш сум имала

афинитет кон источната култура, наспроти западната, посебно заради

нивната духовност, и се разбира нивните длабоки историски корени, кои

посебно ги почитувам. Но за жал, генерално западот самозадоволно ја

изучува и познава историјата на светската култура, третирајќи ја само

Европа, игнорирајќи ги воопшто информациите и придонесот на источната-

поточно кинеската. 

Јас можам да се пофалам дека сите мои идеи и желби се многу моќни или

правилно енергетски усмерени, и практично сите ми се остваруваат. Така

мојата уметност го најде патот и до Кина, која многу ја сакам. Инаку, додека

бев во гимназија требаше да одам 4 години да го изучувам кинескиот јазик

во Кина, но тоа не се оствари. Од тогаш ми остана желбата за Кина која сега

веќе трет пат ќе ја посетам, и каде оставив дел од себе - две монументални

скулптури во Changcun, и сега трета ќе правам во Пекинг.

Имате ли можности сега како актуелен директор на Музејот на Македонија,

 

Пипа кажа „Да“
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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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да ја спојувате оваа функција со вашата уметничка работа и да отворате

нови патишта за презентација на културното богатство на земјава во

странство? 

- Работата во Музејот ја прифатив, затоа што многу го сакам и сметам дека

барем дел од амбициозните идеи и програма ќе успеам да остварам, иако за

тоа ми треба голема поддршка. Оваа работа ме исполнува и е исто така

креативна, а за него ме врзува и афинитетот кон археологијата и мојата

голема инспирација во скулптурата - Големата мајка. Верував или се надевав

дека ќе можам да продолжам и со скулптурата во исто време, во кое што

сепак многу сум вложила, но сфатив дека тоа е неможно, посебно затоа што

во секоја работа се вложувам цела. Случувањата на уметнички план

годинава се практично изработени досега, а сега доаѓаат резултатите. Се

надевам дека сепак ќе најдам начин да ги вкомпонирам двете љубови.

Статијата е прочитана 1390 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Замина Џејн Вајман, последната ветеранка на Холивуд

Почина легендарниот Џо Завинул

Македонскиот ПЕН одбележува двоен јубилеј

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

период од-до 2006    2014
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