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ДЕНЕСКА Е ВАЖНО КАДЕ ТИ Е БАЗАТА

 

На визуелниот уметник Зоран Попоски и јавниот простор му е голем
творечки предизвик

Катерина Богоева

Македонскиот визуелен уметник Зоран Попоски, кој неодамна беше

награден на меѓународниот конкурс за јавни уметнички проекти во

баскискиот град Сондика, во Шпанија, за проект што заеднички го изработи

со уметниците Ева Петрич и Маркус Вернли Саито, вечерва на скопската

публика ќе и се претстави и на групната изложба организирана по повод

доделувањето на наградата „Денес 2009“. 

Награденото уметничко трио е именувано по иницијалите на авторите „

З+Е+М Колектив“, а проектот е наречен „Клупи за рецепти“. Попоски

деновиве во Скопје се осврна на своите творечки преокупации што го

одразуваат неговиот поглед на светот и животот. Тој магистрирал уметност

во нови медиуми на Универзитетот ДУК во Линц, Австрија, а досега

реализирал 10 самостојни и 15 колективни изложби во САД, Германија,

Франција, Италија, Австрија, Турција и Македонија. Иако е стипендиран од

државава како талентиран млад уметник и дефицитарен кадар, посветен на

аспектот на новите медиуми, сеуште не е постојано вработен. Работи

докторат и има желба знаењето да го пренесе на факултетите за уметност и

дизајн во Македонија . 

„Ева Петрич е уметничка од Словенија која работи во Австрија, а Маркус е

швајцарски уметник кој што живее и работи во Јапонија. Двајцата фактички,

повеќе глобално делуваат отколку што се лоцирани некаде. Денеска наместо

да кажеш од каде си, е попопуларно да кажеш од каде ти е базата.

Постојано имам проблеми со луѓето затоа што мене Скопје не ми е база,

туку дом. Тука ми се семејството, животот. Постојано патувам, но живеам

тука. Македонец сум, полуномадска фигура и го делам она што се случува со

другите жители на земјава“, посочи авторот на својот став кон актуелните
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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

ПРОМОЦИЈА НА НОВИОТ ОБЈЕКТ НА
МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА В НЕДЕЛА
СО ЕКСКЛУЗИВЕН КОНЦЕРТ

ТРАНСМЕТ" НА СЕАД КОЧАН ДОБИ УШТЕ
ТЕНДЕР ОД ЕЛЕМ

СМЕТКОВОДИТЕЛИТЕ СО ТАРИФНИК ЗА
МИНИМАЛЕН НАДОМЕСТ ЗА УСЛУГИТЕ

РИСТОВСКИ: УНИКУВАЊЕТО НА ЕКСТЕРНОТО
НЕ Е РЕФОРМА, ТУКУ АНТИРЕФОРМА

СДСМ НАЈАВУВА БИТКА ЗА ПРИНЦИПИ, НЕ ЗА
РЕСОРИ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.mse.mk/mk/symbol/MKSD
http://www.mse.mk/mk/symbol/MPT
http://www.mse.mk/mk/symbol/MTUR
http://www.mse.mk/mk/symbol/OHB
http://www.mse.mk/mk/symbol/REPL
http://www.mse.mk/mk/symbol/RZLE
http://www.mse.mk/mk/symbol/RZUS
http://www.mse.mk/mk/symbol/STB
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=DA714BC25950754682C25E2F7CE97555
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=03B309B2914181479487C726364AE861
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D66B065FE56A8CE4C8DB393738A6F4A2A&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%20%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%20%D1%82%D0%B8%20%D0%B5%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D66B065FE56A8CE4C8DB393738A6F4A2A
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D66B065FE56A8CE4C8DB393738A6F4A2A&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9BC599722E729C4181BD223ADE33A3C2&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=209C2D594A9F3E4EAD1EE84BE3151E36&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E3807356E6639142B405F979823F1091&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=0959DC4FB882E74DAF29A9B267445DF2&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=3D6DCB9DA15B2E43BB067B73056FB898&arc=1


процеси во светот каде често патува, потенцирајќи дека на концептот на

наградениот проект, со двајцата колеги работел една година. 

„Тоа е јавен уметнички проект во домен на она што се нарекува релациска

уметност, каде акцентот повеќе е ставен на меѓучовечките односи, на

односот кој уметникот го воспоставува со публиката, која пак е активен дел

од процесот. Претходно ги истраживме спецификите на Сондика, на

идентитетот на тамошните жители. Тоа е град кој буквално бил иселен од

претходната локација заради изградба на аеродром и релоциран на нова, а

жителите сега имаат потреба од уметнички дела кои ќе реферираат не толку

на минатото што го оставиле зад себе, туку кон иднина која заедно ја

создаваат. Во проектот се фокусиравме на храната, како клучен аспект за

медитеранските култури. Колегите од Јужна Италија, ми тврдеа дека ние

Македонците, не и припаѓаме на медитеранска култура, туку дека сме Руси

или Украинци. Многу често всушност, ми се повторува кога патувам и

изложувам низ светот, луѓето да не знаат каде е Македонија, ниту пак што се

случува на овој простор. Во Америка на пример, кога работев проект за

визните проблеми, мојата менторка, но и другите колеги мислеа дека

Владата не ми дозволува да ја напуштам земјава“. 

Искуството од Шпанија на Попоски му претставува сегмент од неговата

континуирана уметничка преокупација. „Нашата инсталација беше

фокусирана врз храната како метафора на процес на делење, заедништво,

создавање нешто ново како пример за уметничка работа. На изучување на

типичните начини на баскиско приготвување на храната и на нашата

интервенција како тотални аутсајдери во мешањето на рецептите и

создавањето на некои нови. Акцентот беше ставен на учењето од нив и

нашето фузирање во нивната култура, со креативно поместување на

нејзините граници, бидејќи храната е една од главните коти на идентитетот

на секоја нација. Учествуваа 40- тина држави, а ние влеговме во првите пет,

што за нас е голема работа. Сега интензивно работиме проектот да го

направиме регионален, балкански за што има интерес во Македонија,

Србија, Словенија и Косово. Преку него ќе се учи за културата, а храната е

добра метафора за мешавината на луѓето и културите од овие простори од

една страна, а од друга, за неминовноста од континураност при создавање

на идентитетите“. 

Идентитетот вели овој автор, не е нешто мистифицирано што и припаѓа на

антиката, туку се создава секојдневно. „Ние се наоѓаме во дузина на

конфигирации во кои имаме различни улоги, а акцентот е ставен многу

повеќе на случајноста на идентитетот, а не на нешто во кое се раѓаш и

засекогаш си тука. Моите дела меѓу другото, континуирано реферираат на

точката на идентитетот и на континуираноста при неговото создавање и

колку ние фактички сме креативни субјекти во секој чин што го носиме и во

секоја одлука што ја правиме и како тоа не формира“.

На годинешното Биенале на млади во Музејот на современата уметност во

Скопје тој учествуваше со дел од својот творечки циклус посветен на

идентитетот. „Тоа е тема со која долго време се занимавам и ја третирам на

различни концептуални начини. Видео - перформансот го работев две

години и беше поврзан со границите, со нашата неможност да излеземе

како од бирократски, така од економски причини од овој простор. По

природата на работите, ние сме космополитска култура и затоа веројатно се

чувствуваме толку затворени, ограничени. Другите два аспекти се однесуваа

повеќе на прашањето на различноста. Јас сфатив дека сум Македонец и

различен дури кога излегов од земјава, низ реакциите што ги покажуваа

другите кон мене. Се чувствувам како дел од глобалното село, ја почитувам и

сакам сопствената култура, но не ја сметам за фетиш за да и робувам.

Отсекогаш сум ја сметал за нешто што ме прави побогат, а не ограничен“.

Потенцира дека границите кои се дел од неговите творечки преокупации, ги
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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


РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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носиме со себе. „Границите денес се граници на родот, на класата. Интересот

за границите се реконфигурираше и премина од геополитички, во интерес

за индивидуално надминување на тие граници, што значи родов, личен,

културен идентитет. Мислам дека мојата генерација на уметници, и на луѓе

воопшто се наоѓа во тој простор помеѓу. Истовремено припаѓаме на овој

простор, но и на низа глобални конфигурации, а сето тоа треба да се

изменаџира, бидејќи често се конфронтирани едни со други“. 

Зоран Попоски повеќе од десет години се занимава и со апстрактна

уметност, но му се наметнала како што вели и потребата да биде политичен,

но во Аристотелова смисла. „Бидејќи не можев тоа да го направам преку

апстракцијата, го направив преку другите медиуми каде можам да бидам

погневен, подиректен Работам истовремено на повеќе проекти, а

последниот „Апстрактна политика - јавен простор“ е фокусиран на јавниот

простор каде од една страна луѓето се изложени на погледите на другите, а

од друга, тоа е простор на јавен дијалог каде се зборува за круцијалните

прашања од интерес за заедницата што мораат да бидат покренати. Сега е

вистинскиот момент да се отвори и овој аспект. Мојот проект реферираше

на една ситуација заедничка за сите постсоцијалистички општества, со

масовното разграбување на јавниот простор, на јавното добро од

приватниот интерес. Се отсликува преку билбордите, но и во поширок

контекст станува збор за навистина голем проблем, болна тема со која се

бават многу уметници. На запад пак голем број уметници се занимаваат со

јавниот простор, поради аспектот на надзор. Луѓето се повеќе ја губат

можноста да бидат дел од толпата, да бидат анонимни. Кај нас причина за

интерес на уметниците е хаосот кој владее во јавниот простор, кој е

пресликан од хаосот во општеството“.

Статијата е прочитана 1489 пати. 
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Отворена Дигиталната библиотека на Македонија

Нова поетска книга од Јовица Ивановски

Нобеловецот Т.С. Елиот одбил да ја печати „Животинска фарма“

Прва стихозбирка на Викторија Богданова

„Златна палма“ за „Бела врвка“ на Михаил Ханеке

„Мадам Батерфлај“ со гости од Италија, Аргентина и од Либан

Концерт на пијанистката Косана Радоевиќ од Црна Гора

Доделување на наградата „Денес“

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