
22 мај 2017

01:02

АКТУЕЛНО

АРХИВА КОНТАКТ РЕДАКЦИЈА МАРКЕТИНГ ПРЕТПЛАТА
период
од-до

2006    2017

Почетна | ВЕСТИ | КУЛТУРА | СПОРТ | МАГАЗИН

www.utrinski.com.mk

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

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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ФУНКЦИОНИРАМ „БЛАГО“ НЕЛИНЕАРНО

Билјана Кајевиќ го најави своето присуство на ликовната сцена со изложби

во неколку града во земјата

Катерина Богоева

Ликовната уметница Билјана Кајевиќ на 15 април, со своја самостојна

изложба ќе се претстави во изложбениот салон на Центарот за култура

„Трајко Прокопиев“ во Куманово, каде ќе презентира дваесетина

фотографии обработени и дополнети со цртеж и текст. Изложбата ќе носи

наслов „Лејди брд“ („Lady bird“), авторска инспирација од песната „Ла балад

оф лејди енд брд“ („La ballade of lady and bird“) од Карен Ен, чиј текст ќе

биде дел од презентацијата 

„Станува збор за нешто сосема различно од она што го изложував досега“,

посочи уметницата која минатата и оваа година преку самостојни изложби

ги презентираше своите слики што пленат со моќниот класичен израз и со

претставените чудесни светови во галериите во Кавадарци, Штип и Прилеп,

а во Кинотеката на Македонија во Скопје, публиката можеше да ги види и

нејзините илустрации. Таа претходно, петнаесеттина години работела

надвор од фокусот на пошироката јавност, што е нетипично за најголем дел

од денешните уметници кои присуството во јавноста го сметаат за дел од

своето творечко постоење. 

„Мојот концепт на функционирање е ’благо‘ нелинеарен, немам воочлива

линија на развој, со други зборови креативниот процес го доживувам не

само преку конкретно, вообличено ликовно дело, туку преку целото мое

постоење и делување, преку сите ментални, емотивни, духовни процеси во

комбинација со материјалните начини на изразување. Претходните, долги

години на јавна неекспонираност, значи периодот пред настанувањето на

делата со кои за прв пат се претставив пред публиката, ми беа посветени на

еден вид интровертно творење, она што го нарекувам сликање во себе,

години посветени на себеистражување, на размислување, читање...и
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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

IN MEMORIAM: ПОЧИНА Д-Р ЃОРЃИ СТАВРИЌ,
ОСНОВАЧ НА ДИЈАГНОСТИЧКАТА
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МАЛИГНИ БОЛЕСТИ

СДСМ: СИСТЕМСКИ РЕШЕНИЈА ЗА
СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОТРЕБИ НА ДЕЦА СО
ПОПРЕЧЕНОСТ

СЗО ТРОШИ ПОВЕЌЕ НА СЛУЖБЕНИ
ПАТУВАЊА, ОТКОЛКУ НА БОРБА ПРОТИВ
БОЛЕСТИТЕ

КОИ КЕ ГО НАСЛЕДИ БОГАСТВОТО НА ПРИНС

НЕЗАВИСНИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ БАРА
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останување во цртачка форма преку разни дизајнерски и проекти од

областа на илустрацијата. 

Сета таа акумулирана енергија, целиот тој креативен потенцијал, кога му

дојде време излезе наеднаш од мене, во еден налет, за релативно кратко

време во онаа форма во која можете да ја видите денес, во моите слики и

цртежи“.

Билјана Кајевиќ дипломира на Факултетот за ликовни уметности кај проф.

Рубенс Корубин во 1994 година. Работи на дизајн на поштенски марки и

разгледници за „Македонски пошти“; на илустрации за едукативна детска

книга за животни што не е отпечатена, но дел од илустрациите учествувале

на Меѓународниот саем на детска книга во Болоња во 2006 година. Во

биографијата е нотирана нејзината работа на различен вид дизајн,

занимавањето со фотографија, но и податокот дека во 2009 година, како

автор на идејното - ликовно решение на централниот витраж во Музејот на

македонска борба, била дел од тимот за негово внатрешно уредување. 

Во своето ателје во Дебар маало мошне успешно експериментира со

користењето на дрвени подлоги во голема димензија за своите дела.

Запрашана што и откриваат површините од пресечени стебла, таа посочи

дека „пресеченото стебло симболизира пресек на годините запишани во

дрвото, концентрирање на сите години на постоење врз една површина, на

една плоха, сублимација на целокупното негово постоење во еден момент“.

„Предизвикот да цртам врз животот на дрвото и одговорноста што ја

превземам ретуширајќи ја неговата природност и додавајќи моја нарација

врз неговото искуство, беше и филозофски и ликовен. Тоа се совпадна и со

мојата рекапитулација на сопствениот живот...и се случија „дрвата“. Да го

пронајдам материјалот за работа погоден за таква површина и технички и

естетски, без да ја нарушам природноста на годовите или самата суштина на

дрвото, беше исто така предизвик. Се одлучив на штиците да им дадам

одреден лик (речиси на сите се нацртани портрети) и на тој начин да се

обидам да го материјализирам персоналитетот на секоја, барем на оној

начин на кој јас го доживував во моментите на цртањето“. 

Меѓу нејзините дела респектирачко место зазема фигурацијата, но и

цртежите. Таа вели дека не се држи до никаков посебен начин на работа,

туку до искреноста и сопствениот сензибилитет. „Во сликите и цртежите не

гледам фигурација или апстракција, затоа што за мене тоа се неприродни

поделби, можеби затоа, следејќи ја таа терминологија, во моите дела тие се

испреплетени меѓусебно, каде „апстракцијата“ е само непрепознаена

фигурација. И не се сведувам на експериментирање, само дозволувам

работите да излезат од мене без претходен концепт, во смисла на израз. Не

се спречувам себеси доколку почувствувам потреба од „апстрактна“ форма,

ниту се присилувам на фигуративен израз. Едноставно, сакам спонтаност“. 

Цртежите планира некаде во јуни да ги претстави во Софија ( но, се' уште

нема конкретен термин, ни точна локација за изложување), а најави дека во

план и е и изложба во Белград.„Изненадувачки сум задоволна од

досегашниот прием на моите дела во градовите во земјава. Почнувајќи од

првата изложба во Штип која беше исклучителна и во однос на самиот

изложбен простор, „Безистенот“ и во однос на реакциите на публиката,

посетеноста, преку Кавадарци како град на културата за минатата година, се

до последната изложба во Прилеп. Секаде силен впечаток ми остави

спонтаноста на публиката, изразувањето емоции при доживувањето на

делата, без никакво воздржување, без глума, без позирање. Луѓе, кои се

гледа дека присуствуваат на изложба затоа што имаат душевна, естетска

потреба од тоа, а не заради куртоазно присуствување на некаков настан. Се

надевам дека и во Скопје впечатокот ќе ми биде ист“. 

Како автор на ликовното, идејно решение за витражот на централната

купола на Музејот на македонската борба, го објаснува тој свој творечки

процес потенцирајќи дека во обликувањето на витражот постоеле јасно

зададени позиции. Требало да содржи мотиви кои симболички ќе го опфатат

периодот кој е претставен во музејот и преку форма и боја да се долови

духот на тоа време, запазувајќи ја при тоа техниката за изработка на

витражи.

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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„Витражот е конципиран со мотиви кои циклично се повторуваат, создавајќи

при тоа една калеидоскопска слика на орнаменти превземени од

македонското народно творештво, од везови, накит, ткаенини... Инаку, на

истражувањето работев навистина долг период, прибирав податоци од

книги, прецртував мотиви од Етнолошкиот музеј, а последниот дел од

работата, склопувањето на целата таа орнаментика во целина траеше некои

два месеци и беше во соработка со искусен витражист кој ми даваше

сугестии околу можноста за техничка изведба на одредени сегменти“. 

Кајевиќ вели дека лично би била многу среќна доколку конечно, од сите

започнати проекти со нејзини илустрации барем еден би бил финиширан.

„Можност секогаш има. Доколку се создадат одредени услови за

самофинансирање би можела да се нафатам и самата да истуркам еден

процес до крај, до книга на полица, а во меѓувреме можам барем да се

надевам на заинтересираност кај некои издавачи кај нас или во странство,

доколку стапам во контакт со нив“.

Статијата е прочитана 2618 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Камерен концерт на „Денови на македонска музика“

Одбележан Светскиот ден на театарот

Македонска музика за пијано

Промовирани хрватските изданија на „Папокот на светот“ и на „Храпешко“

Директорот на Театарот за деца и младинци ја претстави програмата

Емир Кустурица на чело на канскиот „Извесен поглед“

КОМЕНТАРИ

stojan, 28.03.2011 13:33:08
Pa dobro bre lugje, ako za umetnik-pocetnik (da ne recam amater) odvojuvate tolkav prostor za
nejzinite gluposti, za nekoj poseriozen ke odvoite li cel vesnik?

Кликнете за оценка:    57  |    70

dragan, 28.03.2011 14:32:21
prekrasni sliki, imavme prilika da gi vidime so soprugata vo prilep, vistinska ubavina za ocite

Кликнете за оценка:    86  |    78

Ana, 28.03.2011 15:45:17
Za Stojan: verojatno pozadi "STOJAN" se krie nekoj samoproglasen profecionalec koj e cel zivot vo
anonimnost......za greota!!!!! Isfrustriran!!!! Najdobrite sekogash bile i ke bidat neprifateni od takvite
kako STojan.....Stojan be c....c....ccc...

Кликнете за оценка:    50  |    59

Angel, 28.03.2011 18:22:18
Стојане прво погледај па потоа коментирај.Биљана е еден од најдобрите цртачи на овие
простори.Ако не излагала до сега не значи дека не цртала и дека не вреди?!Си слишнал некогаш за
Балтус?Еден од најдобрите уметници на дваесеттиот век, кој толку малку изложувал и не се
појавувал во јавноста-но затоа навистина бил еден од најдобрите! А ти во што си добар?Правиш
нешто или така ти поминуваат деновите?Биљана твори, сликите и се многу добри!

Кликнете за оценка:    47  |    60

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