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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
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размена на информации
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ЊУЈОРК ЌЕ МИ ДАДЕ ЕНЕРГИЈА ЗА ТВОРЕЊЕ

ДобитниЧката на наградата „Денес“, Кристина Божурска, е Член на групата

КРАН

Катерина Богоева

Ликовната уметница Кристина Божурска е годинешна добитничка на

наградата „Денес“ за млади автори до 35 години, која се состои од

стипендија што ќе и ги покрие трошоците за пат и четиринеделниот престој

во Меѓународната куќа, асоцирана со Универзитетот во Колумбија, Њујорк.

Таа доби можност во, за многумина автори , посакуваниот град, да го

презентира своето творештво, но и да се стекне со нови сознанија.

Наградата која постои од 2003 година во Македонија, и ја доделија

Центарот за современи уметности од Скопје и Фондацијата за граѓанско

општество од Њујорк. „Њујорк е место кое, секако, би сакала да го видам. Тој

е центар на современата ликовна сцена, центар на збиднувањата,

дестинација на сите етаблирани светски уметници“ вели Божурска, уверена

дека искуството кое ќе следи од патувањето, сето она што ќе може да го

види и доживее, ќе и даде енергија за долготрајна и истрајна работа во

творештвото. 

Таа е родена и живее во Куманово, а работи во Скопје. За своите дела вели

дека генерално го третираат „проблемот на отпадот/ѓубрето и филозофијата,

т.е односот на фрлање и собирање на истиот“. Наградата „Денес“ ја смета за

потврда за вложениот труд, но и дека некој ја цени и валоризира нејзината

работа. 

„Сликањето, творечката работа воопшто, во суштина е осаменичка работа, и

уметникот (а особено младиот уметник кој е сеуште на почетокот на својата

кариера), честопати мисли дека она што го создава е залудно и има потреба

некој да го потврди и да го искоментира делото кое го прави. Било каков

коментар е добредојден, а особено ако е позитивен, како една ваква

значајна награда“. 
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Запрашана дали нејзината творечка преокупација тргнува од личен,

граѓански став кон заштитата на животната средина, од потребата ликовно

да се обликуваат се поактуелните светски размисли за човековата улога на

Планетата, или пак од нешто друго, младата авторка на делото „Компресии“

што беше изложено во Музејот на град Скопје, посочи: 

„На прв поглед првата асоцијација за моите дела е дека се занимаваат со

еколошки проблем и дека се крик за освестување за загаденоста на

планетата. Меѓутоа, самиот мотив ѓубре има повеќе значења и отвара

повеќе прашања. Еден од појдовните моменти е мојата лична сензација од

„грдото“ и потребата и предизвикот да се поигрувам со општоприфатените

нормативи за естетски предмет, односно мотив. Паралелно со тоа е и

масовната потрошувачка и масовното производство кои се синоним и

одлика на капитализмот. Прашање е каде и како ќе завршат сите предмети

(па дури и уметничките дела) од кои сме зависни и кои неконтролирано ги

купуваме, складираме, отфрламе... Она што постојано се наметнува е

глобалната еколошка криза, за која јас не можам да коментирам, но секако

можам да коментирам за отпадот кој секојдневно го гледаме на улица,

проблем кој не засега тука и за кој не треба да сме глуви“. Во изработката на

објектите - минијатурни компресии, кои заедно со сликите и видеото го

конципираа и нејзиното победничко дело, Кристина Божурска користи

отпад, метални дребулии што ги собирала на улица и на отпад. 

„Отфрлени материјали честопати и директно се вметнувани во сликите. И

покрај тоа што сликите кои се работени во големи формати, понекогаш

делуваат сурови, мрачни и сиви и истражуваат комплексни прашања од

современото живеење, во комбинација со минијатурните објекти

изработени од отпад даваат и некоја наивна, детска нота. Собирањето на

дребулии од улица потсетува на детска игра во која наоѓаш нешто големо и

значајно во старо фрлено капаче од кока кола, лименка, ’рѓосана жица,

механизам од некаков си апарат или машина...“ 

Компарирајќи ги ликовните сцени на Куманово и Скопје, вели дека на

Куманово му недостига енергија, квалитетна ликовна програма и навика за

културни случувања, но смета дека „не може да се говори за одделни

ликовни сцени, затоа што ги нема“. „Квалитетот на делата не зависи од

местото од каде доаѓа уметникот. Но, може и треба да се размислува за

квалитетот на програмата која се нуди на публиката, особено во помалите

градови. Но, не само на помалите градови туку и на Скопје му недостига

публика која зазема став и која е критички настроена. Мислам дека

критичкото размислување и гласноста во неговото искажување е наш општ

проблем, кој не може да се ограничи на едно место, туку е проблем на кој

треба стратегиски и суштински да се работи“. 

Потребата од „нешто да се случува“ ја поттикнало заедно со уште тројца

млади „активни идеалисти“ да ја создадат КРАН, непрофитна алтернативна

група. Останатите „идеалисти“, освен неа се и актерот Ивица Димитријевиќ,

Марко Стојковски и Бобан Доцевски. „Дејствуваме, пред се', на локално ниво,

со цел подигнување на културната свест, промоција на млади креативци,

креирање на нова и динамична граѓанска средина која има критички став.

КРАН издава свој фанзин за култура, организира концерти, изложби,

перформанси, се занимава со интервенции во простор. Оваа недела, на 23

јули го организираме и гостувањето на интернационалниот видео фестивал

„Видехолика“ од Варна, на градскиот плоштад во Куманово, на кој ќе биде

презентирана селекција на видеа од уметници од разни краеви на светот“.

Во биографијата на Божурска се издвојува наградата за најдобро видео во

категоријата „НАНО-минуте“ на Интернационалниот фестивал за

едноминутни филмови во Бразил. „Видеото е нов медиум во мојата ликовна

практика, но е незаменлив медиум со својата особеност и динамика. Во сите

дела генерализирам една општа теза, но во секој медиум е различно

пренесена и во зависност од медиумот, доминира една идеја. Самиот

медиум со својата специфичност додава постојано нови значења на веќе

постоечкиот и оформен концепт. Дури и од самиот медиум може да

произлезе нова идеја. Јас ја користам предноста што медиумот ја нуди, без

разлика дали станува збор за слика, објект или видео. Видеото како

подвижна дигитална слика делува најдинамично и на најдиректен начин

може да ја пренесе суштината на концептот“.
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