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УМЕТНИЦИТЕ ПОВИКУВААТ - „ГРАДОТ УБАВ ПАК ЌЕ НИКНЕ“

Игор Сековски „Визионер (Ким Ил Сунг)“

Денеска низ Скопје ќе бидат изведени шест урбани проекти

Катерина Богоева

Со презентација на делото „Летачки мајки“ на ликовната уметница Славица

Јанешлиева на пазарот „Буњаковец“, денеска во 12 часот ќе започне

одржувањето на проектот „Градот убав пак ќе никне“, кој во рамки на

манифестацијата „Скопско лето“ го организираат ДЛУМ и Дирекцијата за

култура и уметност, како дел од пообемниот проект „Скопски урбани

приказни“. 

На плоштадот „Македонија“ во 14 часот публиката ќе може да ја проследи

интервенцијата „Јавен простор: партиципативен уметнички проект“ на Зоран

Попоски, додека два часа подоцна ќе биде презентиран и дигиталниот

принт „Визионер (Ким Ил Сунг)“ на Игор Сековски. Во 19 часот пред Домот

на АРМ Атанас Ботев ќе го изведе перформансот „Уметникот“, додека пак

скулпторот Гоце Наневски во 20 часот, ќе се претстави со „5 кг за дваесет

години“ пред Музеј на град Скопје, , а во 21 часот на плоштадот

„Македонија“ ќе биде прикажано видео на Ирена Паскали, од нејзиниот

циклус „Урбани пејсажи“. Планираниот проект, инсталација на отворено

„Сонце“ на Ана Ивановска, поради временските услови е одложен. 

Поаѓајќи од правото, но и неопходноста граѓаните да го користат како свој

јавниот простор и како место за вклучување во јавна дебата и дефинирање

на јавниот дискурс, Зоран Попоски минатиот октомври преку комерцијален

јавен повик им се обрати на граѓаните на Скопје, да доставуваат предлози

за измена на имињата на скопските улици, мостови, паркови и плоштади,

укажувајќи дека јавните простори во градот кои им припаѓаат на сите

граѓани, треба да ги носат имињата на сегашните негови жители, а не само

на историските личности. Добиените 70-ина предлози се внесени во нова

мапа на Скопје, што денеска ќе биде поставена како пано на плоштадот, а со
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НАЈНОВИ ВЕСТИ
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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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минувачите ќе биде направена и анкета. 

Атанас Ботев посочува дека неговиот перформанс ја проблематизира

мистификацијата што го следи уметникот како некаква поп-ѕвезда, но во

исто време претставува критички коментар за вулгаризацијата на

уметничкото дело во услови на либерален капитализам. Ботев еден час ќе го

испишува својот потпис на листови од хартија што подоцна ќе ги продава за

симболична сума. „Делата се во дијалог со различните аспекти и погледи на

градот, било да се тоа културни, социјални, општествени... Авторите, не

криејќи се зад анонимност, јавно го изразуваат својот критички поглед, но

не во насока на деструкција, туку како конструктивен и креативен дијалог“ -

посочува кураторката на проектот, Маја Чанкуловска. 

На дигиталниот принт (1,70м x 3м) пред Ристиќева палата Игор Сековски на

публиката ќе претстави мултипликација од скулптура на поранешниот

севернокорејски претседател Ким Ил Сунг, што вели авторот, е во функција

на најавениот изглед на плоштадот. „Идејата на делото го содржи немањето

дебата за дијалог, реализирањето на плановите од некомпетентни личности,

едноумието“. 

Јанешлиева делото „Летачки мајки“, во текот на денот ќе го развива низ

неколку точки низ градот, за да укаже на нефункционирањето на пешачките

зони, а за „5 кг за дваесет години“, Наневски приложува и упатство за

ракување, со напомена заштитениот контејнер да не се отвора до 23 јуни

2029 година. 

Статијата е прочитана 1622 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Охрид го чека Шарл Азнавур

„Скопско лето“ со две претстави на ФДУ

Претстава од Полска победник на Фестивалот на монодрамата

Тезгарењето не е нов принцип на преживување

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

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