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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

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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ВИТРАЖ

КОГА ПАФТИТЕ СТАНАА КИТОВИ

Катерина Богоева

„Во периодот на моето детство имав сосема јасна и дефинирана слика за тоа

кој е македонскиот визуелен код и кои се елементите на нашиот фолклор.

Подоцна, во периодот на транзицијата и нашето неконтролирано

изложување на странски влијанија, почувствував дека го губиме

автентичниот карактер на културните традиции. Тие почнаа да се

деформираат и злоупотребуваат, за сега да бидеме сведоци на шаренило,

хаотичност и неред, страв од празен простор, мешавина на глобални

естетики испреплетени со препознатливите ориентални елементи на нашиот

фолклор и слично“, посочи ликовната уметница Гордана Вренцоска, авторка

на импресивната самостојна изложба „Македонски фолклор“, на дел од

своите размисли што можеше публиката до вчера и да ги доживее во

поставката во „Мала станица“. 

Распостилајќи го својот мошне прецизно разработен концепт во три

меѓусебно поврзани дела од галеријата, преку презентирани фотографии,

објекти, слики и графики, таа понуди едно ново, визуелно истражување на

темата која во изминатите дваесетина години не изгуби од актуелност. Но, за

разлика од многумина кои во различни сфери на уметничко изразување

само незначително „гребат“ по површината на вечната тема, оваа авторка

преку сериозен истражувачки процес, низ „разоткривање“ на навидум

невидливите нешта од фолклорот, со голема умешност ја заокружи идејата

со „прочистување“, предочувајќи сопствен поглед и на стварноста.

Вренцоска, очекувано, не се ни обиде да се наметне врз силата на

стереотипното доживување на фолклорот, туку од него го извлече

најпрефинетото и го смести во ова време. Без непотребна патетика создаде

дела за паметење. 

Мотивите од раскошните пафти од женска народна носија, меѓу другите,

младата авторка ги претвори во два незаборавни кита и ги поврза во

„Китовски бакнеж“. 
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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
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СТУДЕНТИТЕ "ФИСКУЛТУРЦИ" НАЈУСПЕШНИ
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Но, најмногу комплименти од публиката вели дека чула за начинот на

третирање на белото милје (плетени работи од најлон) и врз него

поставената, исто така, бела акрилик лејка, кои го чинат делото „Бела соната

во Г-дур“. 

„Една моја студентка рече дека до посетата на изложбата не била свесна

што се' може да се направи на тема македонски фолклор“, забележа Гордана

Вренцоска, која работи како професорка на Европскиот универзитет во

Скопје, а во јавноста е позната по своите уметнички и дизајнерски проекти

работени и во Европа. 

„Оваа тема, која неминовно е поврзана со нашиот национален идентитет, е

моја природна потреба за себеидентификација во периодот по

осамостојувањето на Македонија како засебна држава. Наместо банално

удирање по гради и некаков лажен патриотизам, се обидов потребата за

некаква колективна/национална припадност да ја истражам и задоволам

преку мојата уметничка работа. Уметноста и дизајнот се моите алатки за

изразување. Само така можев да добијам автентичен одговор за себе и за

јавноста“, рече таа.

Нејзиното уметничко разработување на сопствената релација со државата е

започнато во 2003 година, најпрвин преку изложбата „Преписка“, а подоцна

и преку магистерскиот труд на тема „Космонационалците наспроти владите

и лојалноста на испит: како да ја дизајнираме националната припадност во

конкурентен свет без граници?“. Интересот го заокружува преку

истражување за културните традиции и денешниот фолклор. 

Како и во животот, до посакуваната фаза на прочистување и во овој случај

патот не бил лесен. За Вренцоска прочистеноста во изразот носи

задоволство, но и прашање „што понатаму“. „Се обидувам да не барам брзи

одговори, туку да го живеам креативниот процес како извор на неочекувани

одговори и постојани изненадувања. Секако, би сакала прочистените мотиви

од овој мој проект да живеат и понатаму, во применетите форми на

уметноста, во дизајнираните производи за секојдневна употреба. Токму како

и оние предмети од кои и доаѓа мојата инспирација“. А во тоа и не се

сомневаме. 

Како што и не се сомневавме дека „Македонски фолклор“, како и сите други

добри и посетени изложби, ќе му даде поинаква димензија на просторот во

„Мала станица“. 

Во него, а со тоа се согласи и авторката, сепак, се чувствува сегашниот

недостаток на кафуле и книжарница/читална, кои го заокружуваат

мултинаменскиот карактер на просторот и овозможуваат поголема

фреквенција на посетители.

Статијата е прочитана 3328 пати. 
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Сунчица Уневска во жирито во Истанбул

Фестивалот во Истанбул слави 30 години

Дуке Бојаџиев пред голем предизвик - настап во Карнеги хол

Априлски балетски вечери

„Возвишена убавина“ на Татјана Миљоска

Студентска графичка изложба на ФЛУ

Балетот „Скапино“ од Ротердам го отвори седмиот „Танц-фест“

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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