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ВВИТРАЖ

НЕ Е СТРАШНО ДА СЕ РАЗМИСЛУВА ПОИНАКУ

Катерина Богоева

Кон изложбата „Alice, what else is out there“ на Велимир Жерновски, фото:

Жарко Чулиќ

Доколку деновиве влезете во Музејот на современата уметност, ќе се

сретнете со наградната, самостојна изложба на младиот ликовен уметник

Велимир Жерновски, кој суверено, во еден дел од просторот, го распослал

својот препознатлив ракопис и го исполнил со светлината на уметноста. Низ

изложбата наречена „Alice, what else is out there“, авторот, познат според

својата творечка преокупираност со теми поврзани со идентитетот,

урбаноста, популарната култура и родовиот идентитет, истовремено се

доживува како длабоко лиричен и суров, директен и саркастичен, мудар, но

и детски наивен. 

„Сега е вистинско време за преиспитување“ е една од речениците што може

да ја чуете во краткиот 15-минутен филм „Во третата слика“, реченица која е

своевидна илустрација на неговите преокупации од последниот творечки

период. 

„Токму така, сега е вистинско време за преиспитување. Изложбата инсистира

токму на овој пристап на преиспитување на се' околу нас. Многу често

влегуваме во комфорни позиции од каде што видокругот станува толку

тесен што повредуваме како резултат на нашиот заматен поглед. Како инаку

би го потврдиле нашето постоење ако не преку другиот. Целата инсталација

која е поставена во просторот, сугерира мала несигурност, воздушест

простор што ве поставува на некоја несигурна почва. Видеата, сликите,

цртежите и текстовите говорат за сосема секојдневни проблеми со кои се

соочуваме сите ние, но преку поставката во просторот и судирот што

настанува помеѓу нив се потенцира нивната суптилна природа и нашиот
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ИЗГРАДБАТА НА ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕРБЕГ"
ПОСКАПЕ ЗА НОВИ 300.000 ЕВРА

СЗО: ПОРАДИ ДЕПРЕСИЈАТА ГОДИШНО СЕ
САМОУБИВААТ ПО 800.000 ЛУЃЕ

ПОЛСКИТЕ ИЗДАВАЧИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА
МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ

ИЗГЛАСАНА РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА

ВО НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЈА ИЗЛОЖБА НА
ГРАФИКИ ОД ИВАН МЕШТРОВИЌ
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однос кон нив. Изложбата има за цел да отвора прашања кои не сме

секогаш спремни со ентузијазам да ги отвораме. Познати моменти што

одбиваме да ги присвоиме. Има повеќе линии на интерпретација кои се

вмрежуваат преку трансформацијата на идејата од еден медиум во друг, но

се трудам пораката да биде јасна во целиот тој процес на транзиција на

мислата“, вели авторот 

Презентираните дела се создавани во Македонија и надвор од неа, но во

сите, без разлика на бројот на ликовите и содржинската и ликовната

комплексност, мошне успешно доминира трагањето по одговорите за

човековата идентификација на многу нивоа, авторовата потреба да биде

доживеан каков што е, во бучниот и стереотипен свет. Со особен акцент

токму на тие проблеми на современото живеење, тој тргнува при

концептуализацијата на речиси секое свое дело/изложба. „Без разлика дали

на конкретното дело работам во Македонија или, пак, надвор од неа,

проблемите се насекаде исти, можеме многу лесно да ги препознаеме

истите проблеми и со нив да се соочиме независно од тоа во кој дел на

светот се наоѓаме. Доколку навистина сакаме да живееме во подобар свет,

тогаш мораме сите да научиме демократија. Овој збор тотално се

вулгализира во политичкиот говор и веќе е поставен во негативна

конотација, токму во нашиот локален контекст. Сите мора сериозно да

работиме да се врати довербата во овој концепт, бидејќи навистина верувам

во него“. Жерновски веќе пет години активно изложува во земјава и низ

Европа. Реализирал самостојни изложби, учествувал во многубројни

меѓународни проекти и културни соработки, а коосновач и претседател е на

Формација за развој на иницијативи во културата - Ф.Р.И.К. 

Ликот на Алиса, од светски познатата и во последно време доста

актуализирана приказна „Алиса во земјата на чудата“ што се проткајува низ

целиот концепт на изложбата, го користи по втор пат. За него, Алиса денеска

се сите оние што се спремни за комплетно животно трансформирање. „Сите

што се спремни да се препознаат себеси како љубопитни истражувачи кои

без размислување ќе побрзаат да ја добредојдат појавата на белиот зајак во

нивните светови и преку ова љубопитство да станат побогати. Чудата потоа

лесно се овистинуваат и овозможуваат поинакви простори од оние

севистинските. Поинакви читања кои на моменти можат да бидат

поинтересни од доминантните. Не знам зошто, но се' уште не сме

подготвени да излеземе од кругот на големите вистини и малку со поинакви

очекувања да го погледнеме другиот. Но, се разбира, оптимист сум дека

трансформацијата е можна и токму затоа постојано ја потенцирам важноста

на овој пристап. Нема ништо страшно да се размислува поинаку и кон тие

непознати да се пристапува пријателски“.

Статијата е прочитана 1602 пати. 
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Конкурс за „Роман на годината“ на „Утрински весник“

Талин и Турку - градови на европската култура во 2011

Ликовен концентрат што ја потхранува душата

Џафар Панахи 20 години не смее да снима филмови
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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