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И „МОЕТО СОНЦЕ“ ПОДГОТВЕНО ЗА ВЕНЕЦИЈА

На 5 јуни во палатата „Зенобио“ ќе биде отворен македонскиот павилјон

Катерина Богоева

„Проектот „Моето сонце“ на Никола Узуновски ќе биде презентиран на

извонредно прометно место во Венеција, на Рива Ка ди Дио, едно од од

најубавите кои можевме да ги добиеме. Таму веќе се работи на поставување

на мобилниот павилјон, на кој ќе биде прикачен балон - аеростат со

рефлексивна површина внатре, кој повремено ќе може да лета на одредена

височина. Балонот кој треба веќе да е пристигнат, е изработен во Белград, во

димензија над четири метра. Во внатрешноста ќе може да носи и ротирачки

прстени со што и ќе се управува неговото движење и примањето на

рефлексивната површина, како и следењето на сончевите зраци за да може

да се насочуваат во одредена точка. Градењето на балонот, на таа копија на

сонцето трае веќе пет години, но не е битна изработката или дали тој во

иднина ќе заврши во Лапонија каде и е започнат, битно е што сака да ја

покрене свеста кај луѓето, што се може да се направи за неговата идеја да ја

прима и пренесува светлината од сонцето на друг објект или простор.

Најважно е прашањето што го отвора, што можат луѓето поединечно да

направат за идејата, а што корпорациите, државите, медиумите. Годинава за

разлика од порано, Македонија се претставува со проект кој се создава на

лице место, што за наши услови е малку комплексен и многу стресен. Но, се

надевам дека се ќе оди добро. Ние сме впрочем познати како луѓе што се

снаоѓаат кога се под притисок“, посочи вчера на прес - конференција во

Музејот на град Скопје, кураторот на проектот „Моето сонце“ Зоран

Петровски, пред заминувањето со дел од екипата, на годинешното 53.

Венециско биенале. Земјава освен со ова дело на Никола Узуновски чија

идеја лежи во пренесување на светлината од сонцето, ќе биде

претставувана и со скулптурата „Педесет или педесет“, на Гоце Наневски. 

Официјалното отворање на двете македонски презентации ќе се одвива на

петти јуни во 14.30 часот во палатата „Зенобио“, каде ќе биде поставено
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делото „Педесет или педесет“ и ден потоа, на 6 јуни кога ќе биде

презентирано и „Моето сонце“. 

Венциското биенале, најголемиот саем на уметноста, официјално ќе биде

отворено на 7 јуни. 

Историја на проектот „Моето сонце“ е долга и интересна, а досега

привлекува внимание кај јавноста, но и кај стручната публика во научните

кругови во светот. Започнат е во 2005 година во Финска, за време на

авторовиот престој во Лапланд во рамки на неговиот истражувачки проект

„Мојата сончева светлина“ кога работел на видео- снимка за најкусиот ден

во годината, кој во таа област може да трае од 5 до 10 минути. Уметникот

бил сведок на интересен феномен: сончевите зраци поминувале само

неколку метри над земјата, што го поттикнало да дизајнира едноставен

модел на сферичен балон со рамен рефлектирачки диск во внатрешноста и

систем што го ротира огледалото и ја рефлектира сончевата светлина во

дадена позиција. Истражувањата продолжиле во Трст во 2007 година во

соработка со Меѓународниот центар за теоретска физика и Школата за

напредни студии и стручни лица кои работеле на пресметка на равенка што

може да го покаже патот на сончевата светлина над арктичкиот круг. На

графички начин тогаш е измерена висината на сончевата светлина и

нејзиниот интензитет што може да се рефлектира на земјата. 

Следува климатолошко истражување во Финска, а во областа Кампо

Императоре, Полинарија, во Италија, подоцна Узуновски тестирал прототип

на огледало поставено во внатрешноста на балонот преку херметички

затворач. Годинава балонот од Италија бил тестиран во Хелсинки, во

соработка со студентите од Универзитетот за уметност. 

Во мобилниот павилјон на Рива Ка ди Дио, (која води до паркот Џардини

каде се наоѓаат главните павилјони на земјите учеснички), авторот

Узуновски ќе работи шест месеци, за време на одржувањето на Биеналето.

На заинтересираните ќе им го претставува проектот преку видеа, со личен

контакт, а се очекува да го посетат и во работата на проектот да учествуваат

и стручни лица, научници. Зоран Петровски напомена дека во Венеција веќе

се наоѓа и финскиот режисер Сакари Луарила, кој работи на документарен

филм за проектот на Узуновски. Во мобилниот павилјон ќе се довршува и

започнатата изработка на веб - страницата на „Моето сонце“. 

И скулпторот Гоце Наневски од 25 мај се наоѓа во Венеција и работи на

своето дело. 

Кураторката Бојана Јанева, потсети дека проектот „Педесет или педесет“ се

развива од 2006 година, дека е сочинет е од три скулптури, од кои две се

претходно изработени. Неговата идеја визуелно е претставена преку броеви

превземени од бензинските пумпи, а за најновото остварување на авторот,

скулптурата „Педесет или педесет, нулта“(која беше изложена во

Националната галерија на Македонија), Јанева говореше како „за најдобар

одраз на она што досега Наневски го има сработено, со надеж дека ќе му

претставува и инспирација за понатаму“.

Статијата е прочитана 1578 пати. 
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