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ФОТОГРАФОТ УЛЕЈ ДОАЃА НА ФЕСТИВАЛОТ „СТАВ“ ВО БИТОЛА

 

Фестивалот се отвора вечерва, а утре Улеј кој работеше и со Марина
Абрамовиќ, ќе одржи предавање во „Магаза“

Катерина Богоева

Со перформанс во 20 часот во хотелот „Амбасадор“ во Битола, каде ќе бидат

презентирани дела на уметниците Рајнхард Бернштајнер, Франц Вест, на

Студиото „Франц Вест“, Антон Херцл, Коста Тонев, Роналд Зехнер, Франц

Капфер и со отворање на изложба на фотографии на Хајри Хефлингер,

Алберт Гаспари, Јован Балов, Михаела Штрумбергер, Џениа Чеф, Мартин

Џеф, Ивона Борковска и Луцина Виале, Дагмар Тичмен -Лихтфелд,

Александра Петрушевска, Методи Ангелов и Спенсер Марфи, вечерва ќе

биде отворен „Став“ , 4. тиот по ред фестивал на видео/ кратка и

експериментална филмска/фотографија. Организаторот, Центарот за

современи уметности „Елементи“ од Битола, кој ова фестивалско издание

(отворено до 17 октомври) го реализира во соработка со „Прима центарот “

од Берлин, студиото „Франц Вест“ од Виена, „ТОМ“ од Амстердам, „Ремонт“

од Белград, „Арт-експо“ од Италија и „Визура Аперта“ од Загреб, преку

презентираните содржини ќе посочи на ставот на уметникот кој може да

покаже разорна моќ во општеството и да го активира поединецот да се

спротивстави на умствената глобализација, со изразување на својата

автентичност и посебност. Публиката ќе има можност да види избор од

селектирани видео -дела, фотографии и експериментални филмови од

уметници од повеќе земји, меѓу кои е и еден од најзначајните автори од

уметничката сцена на 20 век, холандскиот фотограф Улеј - Uwe Laysiepen,

познат по своите дела и по заедничките проекти работени со уметницата

Марија Абрамовиќ. 

Фестивалот ќе продолжи во галеријата „Магаза“ во 21.00 часот со

прикажување на видео дела и отворање на фото - изложба на Ирена

Паскали, Вадим Раковски, Душан Тодоровиќ и Спартак Дулиќ. 
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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
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МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ

ИЗГЛАСАНА РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА
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Утре во 18 часот во хотелот „Амбасадор“, Улеј ќе одржи предавање

посветено на фотографијата и ќе презентира избор од своето творештво, а

во „Магаза“ во 22 часот ќе бидат презентирани видео дела на Викторија

Мелоди, Мирјана Мариншек - Николиќ, Соња Вук, Власта Заниќ, Рената

Полјак, Дарија Андовска и Младен Дикиќ, Јован Балов, „Мултифекс“,

Волфганг Патрик иВалтер Ленериц, Кристијан де Лутц, Ирена Паскали, Ѓорѓе

Јовановиќ, Нада Прља и Марина Марковиќ. На 4 октомври во 21.00 часот во

истиот простор, ќе биде прикажан видеоматеријал од авторката Тања Дабо. 

Делата на уметниците годинава се селектирани од Билјана Исијанин, Јован

Балов, Лука Ќурци, Софи Леферинк, Рајнхарт Берштајнер, Даворка Вучиќ -

Шнепергер, Дејан Буџевац и Саша Јаниќ. 

Во разговорот воден пред започнувањето на фестивалот, Улеј посочи дека со

задоволство по прв пат доаѓа во земјава, каде на публиката ќе и понуди

избор и од своите најнови дела. „Запознат сум со постоењето на две

Македонии, грчка Македонија и онаа од поранешна Југославија, сега

автономна држава Македонија. Сум ги посетил Солун и Кавала, а сум бил и

во други делови на грчка Македонија. Се' до денес, не сум имал можност да

ја посетам Македонија. Со задоволство ќе дојдам. На мојата презентација,

ќе се фокусирам главно на моите претходни дела, работени во од периодот

меѓу 1970 до 1979 година како и на некои од поновите. Причината за тоа е

што повеќето од помладата генерација, во овие и други географски делови

на средна и источна Европа, го пропуштија овој круцијален период поради

угнетувачките режими. За ова јас станав посвесен, особено кога минатата

година работев во Русија, Хрватска, Словенија, Унгарија, Република Чешка,

па дури и во Грција. Гладта и големиот интерес за уметноста, особено од

периодот на 60-тите и 70-тите години на минатиот век, предизвика голем

впечаток кај мене“. 

Неговите преокупации во последниве десет години, освен професорската

работа се посветени на работа повеќе уметнички проекти. „Јас и понатаму се

фокусирам на новите медиуми во уметноста (перформанси, фотографија,

филм, видео, монтажа). На перфомативната (практичната) фотографија.

Онтолошкото во фотографската слика, во животот како уметност, наспроти

уметноста како уметност. На субверзивното во уметноста од 60-тите и 70-

тите години од минатиот век. Надвор од контекстот на алтернативните

простори“ - вели Улеј, чии што дела и денес го привлекуваат вниманието на

авторите и публиката од различни генерации од светот. „Лично верувам

дека нема граници во уметноста или дека барем не треба да има. Кога

почнав да работам како професионален уметник во 70-тите години, одбрав

да ги усвојам, да ги прифатам медиумите (New art media) кои не се сметаа

за прифатливи од тогашниот конвенционален уметнички контекст и

критериум. Затоа, од самиот почеток се сметам себеси за „постмодернист“.

Поради неприфатливоста или субверзивната природа, јас го терав

конвенционалниот контекст (бели кубистички галерии и музеи) во

секуларниот сектор на општеството. Затоа, уште на самиот почеток ги

менував „границите“. 

Холандскиот уметник жали, што не знае ниту еден од македонските

уметници. „Можеби сум видел едно или друго дело од некој македонски

уметник, но по некое време е тешко да се паметат имињата или да се

поврзат делата со име. Секојдневно излегуваат нови имиња на уметници од

сите делови на светот, од кои повеќето се многу „егзотични“ барем за мене.  

Статијата е прочитана 1822 пати. 
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Драмски со „Коза, или која е Силвија“ гостува во Каиро

Фестивалот за класична музика во Битола почнува со оперски гала-концерт

Фотографии од „Македонија сонувајќи“ на изложби во Европа

Промоција на книгата „Фотографијата и филмот во Македонија“
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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