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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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ГО ВОЗДИГНАВ ШТРАЈКОТ ДО ВИСОЧИНИТЕ НА КАЛЕ

Ликовната уметница Нада Прља укажува дека од уметникот во 'ветените'
земји се' повеќе се бара да стане бирократ и нормален 'жител'

Катерина Богоева

Ликовната уметница Нада Прља, со својата изложба „Да останам или да си

одам“, од почетокот на септември е присутна во Музејот на современата

уметност во Скопје. Деновиве од Лондон каде живее и работи и како

професор на Метрополитан универзитетот и Институтот Марангони, посочи

на своите впечатоци поврзани со актуелната изложба (отворена до 25

септември), но и на своите размисли за случувањата на ликовната сцена.

Изложбата беше отворена со истоимен перформанс (збор кој таа го смета за

неадекватен за изведбата, посочувајќи на соодветна замена со англискиот

„live art“), каде што таа учествуваше заедно со шивачи од конфекцијата

„Макџинс“.

„Со оваа изложба бев интригирана да се поиграм со „опасната игра на

моќта“, копирајќи ги процесите кои можеа повеќе да и се припишат на

политиката, отколку на класичниот начин на уметничкото изразување. Со

поставување на делото во МСУ, видено од паралелата на политиката, како да

го заземав премиерското место. За мојата уметност, секогаш била значајна

симболиката на просторот во кој уметноста се случува, тргнувајќи од мојата

прва изложба „Одење по ладна вода спрема д-р Кнајп“, во 1997 година во

Центарот за рехабилитација во Скопје. За проектот, значењето на Музејот

имаше клучна улога, гледајќи ја неговата положба во рамките на нашиот

град. Тој ја зафаќа најзначајната, дури и ако може да се каже,

„наредувачката/набљудувачката“ позиција и секако е културна институција

која има најпроминентна положба во градот. Како да го набљудува градот,

во слична топографска положба на Акрополис во Атина, постои чувство на

доминација и владеење, кое се преведува и на внатрешниот дел на музејот,

каде што уметничката буржоазија, не надгледува од доковите на архивата

на музејот…“ вели меѓудругото авторката и укажува дека било кое уметничко
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ПОЛСКИТЕ ИЗДАВАЧИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА
МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ

ИЗГЛАСАНА РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА

ВО НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЈА ИЗЛОЖБА НА
ГРАФИКИ ОД ИВАН МЕШТРОВИЌ

СО ЕСКЛУЗИВЕН КОНЦЕРТ ВЕЧЕРВА ЌЕ БИДЕ
ОТВОРЕНА НОВАТА МАКЕДОНСКАТА
ФИЛХАРМОНИЈА

ВОЗЕТЕ ВНИМАТЕЛНО- НАМЕСТА ПАТИШТАТА
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дело изведено во МСУ, станува ултимативна вистина. 

Со изложбата таа од Музејот, нарекувајќи го и скопската „Бела куќа“, на

публиката и порача: „Фабриката е во штрајк“, нудејќи приказна која на

паралелната, социјална група на жители им овозможи сопствени „пет

минути“. Во оваа прилика изрази и надеж, дека некој фабрикант (поканет на

прием или коктел во Музејот), ќе се соочи со симулираниот штрајк, што би

можело да го наведе на размислување или на акција, во која би се вклучиле

и медиумите. 

„По перформансот, делото наречено „Индустриска продукциска линија“, која

се состои од 5 индустриски машини за шиење, поставени на начин да ја

реплицираат положбата на машините во една вистинска индустриска

продукциска линија, беа оставени, запуштени. Работниците како да беа

евакуирани или пак во средина на производството ја напуштиле фабриката,

материјалите за шиење... Самото соочување на испразнета галерија со

оставени машини, ме прогонува како слика, како чувство и постојано ме

враќа во реалноста на работниците во Македонија. Дали треба да се

направи уметничко дело да би се навратиле на ова проблематика? Да не

сме станале сите „глуви и слепи“ на оваа реалност, бидејќи се соочуваме или

„сопнуваме“ на неа секојдневно? Оваа севкупна прифатеност на „глувоста и

слепоста“ на сите нас, е нешто што јас го гледам како најголем пропуст на

едно општество. Ова не се однесува само на Македонија, ова е генерален

проблем на светот кој се стреми или е 'искусен' во капиталистичкиот

‘поредок’. Проблемот со работничките штрајкови е дека тие доаѓаат од

'подземјето' или од улиците, така да мојата интенција беше да го 'воздигнам'

штрајкот до височините на Кале, на местото каде тоа што е кажано е

ултимативна вистина – единствена важна вистина“.

Нада Прља изложува во повеќе земји каде, како што вели самата, публиката

слично реагира на нејзините дела. Најважно и е на публиката да и пренесе,

емоција „одредено чувство“, а посочува дека најдобро се разбира со

уметниците и кустосите од помладата генерација од неа, со генерацијата '

77. „Причина е отвореноста кон светот и новите погледи кон него. Мене

работата со нив секако ми помогнала да го согледам светот одново и да

бидам покритична“. 

Запрашана пак како е да се биде жител на „ветена земја“, а да се делува

како уметник чии што дела посочуваат на општествените и политичките

игри, манипулации, недоследности, Прља со прашање: „Која е ‘ветената

земја’? ‘Ветената земја’ е можеби … незнам која.. дали постои во

денешнината ветена земја..? Да се биде жител, е сосема друго од тоа да се

биде уметник.. 

Како што се повеќе се занимавам со проблематиката на општествените и

политичките игри, манипулации, недоследности, се повеќе ми е јасно дека

од уметникот во ‘ветените’ земји, се повеќе се бара да стане бирократ и

нормален ‘жител’, кој ќе ја извршува својата уметничка должност од 9 до 5

часот. Можеби е тоа некој перфиден план да се омекне острицата на

ангажираните уметници, да се ‘испружат“ во фотелјата, со редовни примања

од уметничката т.е. бирократската работа“. 

Нејзината уметност предизвикува реакции. Негативните и самата се обидува

некогаш да ги предизвика, сметајќи дека луѓето можеби ќе сменат нешто

само ако нешто ‘ги пецне’. За пример наведува проект изведен во Лондон,

кој зборува за славјанската работничка емиграција и нејзиното понижување,

односно за прифаќањето на помали плати, само поради тоа што

работниците се Полјаци, Бугари или пак Македонци. 

„Делото беше составено од големи букви, високи 2 метра, долги 6 метра и

половина метар широки, со испишан збор SLAV - припадник на славјанските

народи. Но, на крајот беше додадена буквата E- така да зборот се читаше

SLAVE.E ( роб). Лично ми беше важно да поканам полски работници да ги

обојат буквите, што би било симболички гест на осознавање на фактот на

нивно искористување. Но, за жал, работниците кои ги прашав, по договорот

да дојдат, никогаш не дојдоа... 

Ми се чини дека низ самата дискусија со нив, темата ‘ги има пецнато’ така да

ќе се поразмислат при следното склучување на работен договор“.

 

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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Актуелните ангажмани на оваа ликовна уметница која е дел од авторите што

светот го „држат буден“, се врзани за нејзино учество со есеј во

австралијанскиот магазин АРТЛИНК, а реализира и две дела во Грац:

‘Локален глобализам’ и „Австријан(к)а - Austria(n). „Присвојноста на именката

Австрија е ставена во заграда, за да се потенцира присвојноста на Австрија

од страна на емигрантите, жители на оваа земја која драстично ги затвора

вратите на новодојденците. Ќе бидат изработени 100 знамиња со поимот

австријска (во машки и женски род). Зборовите ќе бидат напишани на 10

јазици на малцинствата кои живеат во Австрија, меѓу кои ќе биде и

македонискиот текст. Овие два проекта се дело од изложбата ‘Tit for

Tat,Counter Images for Transcultural Thinking And Acting “. 

Видео - делото ‘Правата’, познато и на македонската јавност, Прља ќе го

претстави на неколку фестивали и изложби во Европа, а специјално поради

епизодата ‘Правата, Јас сум Македонец’ есенва ќе биде претставено и на

„Tina B. Prague Contemporars Art Festival “. Во октомври ќе го види и

њујоршката публика.

Статијата е прочитана 1475 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Засилени археолошките и конзерваторските активности во Струмичко

Со комичната „Рита“ стартува новата оперска сезона

Италијански архаичен мјузикл на МОТ

„Црна чума се зададе“ - нова премиера на Битолскиот театар

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

период од-до 2006    2014
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