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ПЕТРЕ НИКОЛОСКИ СО „АМНЕЗИЈА“ ВО МСУ

Познатиот уметник не успеа да го добие ветениот термин за изложба и во

Прилеп

Катерина Богоева 

Петре Николоски, познат македонски ликовен уметник со успешна

интернационална кариера, вајар по вокација, кој повеќе од две децении

живее и работи во Велика Британија, а со своите дела го привлекува

вниманието на публиката и на ликовните критичари во светот, вечерва во

Музејот на современата уметност во Скопје ќе и' го понуди на публиката

своето најново мултимедијално дело „Амнезија“ на изложба што ќе биде

отворена во 20,30 часот. 

Иако основната идеја на делото е навраќање на заборавените вредности на

минатото, со фокус на прилепското поднебје кое, како што нагласува кустос-

советникот Захаринка Алексоска-Бачева, било едно од важните крстопати на

цивилизациите што ја поставиле основата на европското естетско, духовно и

материјално секојдневје, изложбата нема да биде истовремено поставена и

во Центарот за култура „Марко Цепенков“. А тоа значи и дека, иако било

предвидено, таму нема да биде отворен уште еден дел од неа, ниту, пак,

изложбите ќе се поврзат по пат на линк, бидејќи, како што тврдеше вчера

Николоски, на одржаната прес-конференција директорот на Центарот, Тони

Чатлески, не го испочитувал вербалниот договор од пред осум месеци за

поставување на изложбата во тамошниот галериски простор. „Се правдал,

рече Петре Николоски, со совпаѓање на периодот на одржување на

парламентарните избори и со одржувањето на театарскиот фестивал ’Војдан

Чернодрински‘“. Таквиот гест Николоски го смета неприфатлив затоа што ги

откажал своите обврски во Британија. 

Петре Николоски е роден во Прилеп, а заедно со Глигор Стефанов во 1993

година беше прв претставник на Македонија по нејзиното осамостојување

на Биеналето на Венеција. Тој е автор чија уметност уште од почетокот на
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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1980-тите години на 20 век ги носи карактеристиките на

постдмодернистичките струења во просторот на поранешна Југославија. Од

своите почетоци до денеска, Николоски опстојува во т.н. некомерцијална

уметност и верува во сопствениот индивидуален уметнички јазик. Се

обидува да го негува и регенерира заборавеното, исчезнатото, а публиката

ги памети неговите познати, долгорочни проекти „Простори“, „Магична

шума“, „Дрво“, „Дневник“ и др. 

„Екологијата како правец на живеење и дејствување е мој правец и стил“,

изјави вчера Николоски, потврдувајќи дека се' уште се држи до своите

принципи на работа, посветувајќи се целосно на својот номадски уметнички

пристап. 

На својата амбиентална инсталација, која вчера можеше и да се види,

работел изминативе 15-ина дела во Музејот на современата уметност.

Составена е од дрвена конструкција и од разновидни природни материјали,

видео и звучни документи, кои треба да ги активираат сите човечки сетила.

Дрвениот тунел на виножито е составен од конци во различна боја, на

површината на „звучната маса “ има човечка коса, јута, зачини, природни

бои, а оттаму и ќе излегуваат звучни ефекти. Преку видеопроекции ќе бидат

презентирани и навраќања на минатите вредности, а публиката ќе може да

го проследи и разговорот што го водел Николоски со архитектот Славе

Вренцоски, архитекот кој во 60-тите години на минатиот век, во соработка

со водечките архитекти од поранешна Југославија, направил студија за

урбано трансформирање на Прилеп. 

Но, посебноста на ова последно повеќеслојно дело на Николоски, освен

ликовната дефиниција, ја чини и направената научно-културна анализа,

рационално длабинскиот поглед на современиот пејзаж на прилепското

поднебје, која се планира како дел од книга, да биде отпечатена во

септември или во октомври годинава. 

Петре Николоски дипломира на Факултетот за применети уметности во

Белград на отсекот скулптура во 1984 година и магистрираше на Факултетот

за ликовни уметности во истиот град. Досега реализираше голем број

мултимедијални дела составени од разновидни природни материјали, во кои

тој вклучува и многубројни амбиентални локации, видеа, фото и класични

перформанси. Досега изложуваше на различни места и локации во Велика

Британија, реализираше изложби и во Канада, Австралија, Јапонија и

Португалија, а неговата идеја за најновиот мултимедијален проект поставен

во Музејот на современата уметност, датира од 2004 година. Првата фаза на

проектот е реализирана во Босна и Херцеговина, како потврда на

потврдениот аскетски номадизам на Николоски.

Статијата е прочитана 1528 пати. 
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Почнува балканскиот фестивал на современа музика „Модоарс“

Партија шах како уметничко дело

Нов носач на звук на Симон Трпчески

Поетот Никола Маџиров гостин во Берлин

Во трка за наградата „Бауер“ 11 филма

КОМЕНТАРИ

Ајван Доктор®, 14.06.2011 12:54:08
И,што да се каже,по сево ова?Директорот на Центарот на култура „М.Цепенков“е посилен од сè!За
него се најверојатно значајни само изложбите на кичмајсторите В.Стефановска,примитивецот
Д.Филиповски и на останатите „легенди на преродбата“,вечни анонимуси за светот.Изложбите на
нашите уметници,кои веќе ги признал светот,за него се минорен настан!Нормално е!Тие секогаш ги
засенуваат ваквите партиски обоени „величини“,прескапо платени кичмајстори со
„уметност“единствено за домашен терен и за теснограда партиска употреба!Ех,на Чатлето му било
побитно гласањето и од врвната уметност!Подло и мизерно подметната нога!Но,барем ќе имаме
можност да уживаме во Уметноста на авторот тука,во Скопје!
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