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ПРИТИСНАТИ СМЕ ОД ИДЕНТИФИКАЦИИТЕ

Уметникот Јане Чаловски, на изложбата „Соговорник“, презентира и објект
инспириран од платформата „Школка“

Катерина Богоева 

Ликовниот уметник Јане Чаловски, со својата самостојна изложба

„Соговорник“, отворена во Музејот на современата уметност, потврди дека

полесно стигнуваат идеите до луѓето кога станува збор за голема волја и за

чиста мисла. Соговорниците, минатата недела присуствуваа на отворањето на

изложбата што нуди преглед на поновата продукција на негови дела, но и

сегменти од постарото творештво, во невообичаен термин за наши услови, во

14 часот попладне. Публиката, растоварена од стереотипниот амбиент на

отворања изложби, дејствуваше релаксирано и видно уживаше во светлината

на денот, исполнет со есенско сонце. А, светлината во третата сала, каде што е

поставена изложбата, е мошне успешно доловена и во фотоесејот, во

фотографиите на фотографот од Тетово, Самир Љума, со кого Чаловски

воспоставил успешен дијалог. 

„Сакав да ја вратиме културата на одење во музеј преку ден, бидејќи сме

навикнати да одиме на отворања ноќе, под вештачка светлина и не се

враќаме повеќе. Со отворањето на оваа изложба сакав да го доживеам

квалитетот на дружење за концептот на самиот наслов ’Соговорник‘ да биде

суштински“, рече Јане Чаловски. 

Тој, изложбата и ја конципирал токму за третата музејска сала, која во

изминативе години најчесто беше споменувана во јавноста во врска со

проблемите со прокиснувањето на кровот. 
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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„Кога решив да соработувам со музејот, побарав да бидам резидентен

уметник кој консеквентно ќе биде присутен во него, а од тоа да произлезе

одредено читање на самиот простор. Сакав да ја видиме третата сала како

објект со огромен потенцијал за институцијата која го води овој простор, но и

за публиката што си го замислува и не го познава доволно. Овој изложбен

простор најчесто е скриен од јавноста, а изложените фотографии опфаќаат

одредени детали што се и ефемерни, но и многу конструктивни. Од нив

планирам да направам и архив за салата, а фотографиите да функционираат

како архив за иднината. Да го запаметиме овој дел како простор и по тоа што

реално некогаш и не бил искористен“, рече Чаловски. 

Изложбата што е работена под кураторство на Мира Гаќина ќе биде отворена

до 22 ноември. Таа очекувано го отсликува авторовото изострено чувство за

перцепција на општествените текови, но и неговата моќ за континуиран

уметнички став. 

За првпат во оваа пригода, пред македонската публика е изложено едно од

двете дела што ги реализираше Јане Чаловски во соработка со данскиот

уметник Томас Поулсен Фос во 2006 година во Данска, по објавувањето на

контроверзната карикатура на пророкот Мухамед од Курт Вестергор, која

предизвика големи реакции во светот. 

„Со Фос во тој момент стапив во дијалог, ми беше важно да соработувам со

некој од самиот контекст за да ја разберам суштината на проблемот. Го

поставив ова дело сега во Скопје, бидејќи мислам дека тоа соодветствува

суштински на мојата приказна за соговорник. Соодветствува и на тоа колку

сме затворени или отворени во јавниот простор. Проблематизираноста на

јавниот простор во градов што го засега секого, сега е уште поактуелна и има

повеќе смисла од таа 2006 година. Постои потреба да бидеме што

поотворени, а насловот на делото создадено во Данска, ’Да браниш, да

обвиниш некого‘, е уште поактуелен кога ќе ја погледнеме нелогичната рамка

што кај нас си ја поставуваат различни политички табори, или како да се

врами веднаш неистомисленикот во однос на мислењето на колективот.

Денеска, треба да го заштитиме гласот повеќе од кога било на оној што сака

да каже нешто“, рече тој.

Пријатно изненадување за сите што ја чувствуваа како свој простор „Школка“

од градскиот парк во Скопје е среќавањето со објектот што го изработил Јане

Чаловски, инспириран токму од таа модернистичка платформа. „Школка“ за

него е прибежиште, простор каде што можат луѓето да го афирмираат

моменталното мислење. 

Заедно со оваа платформа, пред која стои отворен микрофон, во серијата

„Соговорник“ се и изложените стари машки бечви од Галичник, како и две

подготвени рамки за икони и две амфори што ги изработил летово во Турција.

Чаловски потенцира дека тие ја разработуваат можноста за довршување на

некоја приказна. Ја разработуваат приказната за идентитетот и за

антропологијата, за тоа како се поставуваме денеска кон минатото, но и како

сакаме да ја илустрираме и градиме иднината.

Бечвите за него се пронаоѓање, транзиција на машкиот идентитет во нашето

општество. Амфорите од стакло што стојат отворени, авторот ги опишува како

„едвај присутни, кои не се врзуваат со никаква завршена историја“. Вели дека

и' припаѓаат на иднината „која не е одлучено која е, и кому му припаѓа“. 

„Тие остануваат отворени за идната содржина“, вели Јане Чаловски, кој со нив,

и со рамките за икони, го критикува процесот на постојано ископување,

постојано врзување со традицијата, историјата. „Тој идентитет е затворен.

Мислам дека треба да се отвори и да се види што понатаму со тие

идентификувања, па затоа и ги отворив амфорите да собираат значење, на

некој ефемерен начин. Истото се случува и со бечвите и со ’Школка’. Треба да

ја видиме современата уметност како некакво наследство, како начин на

продуцирање значења за иднината. Тоа се некои појави што треба да ги

редефинираме или да се редефинираме самите себеси во однос на минатото.

Луѓето се премногу притиснати од идентификациите, симболите од минатото

кои се' уште цврсто ги држат и веруваат дека тоа е можеби доволно. Тоа е

нешто, но не е доволно“, вели Јане Чаловски.

 

Пипа кажа „Да“
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Германија: Еден милион слободни работни места
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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Изложбата ја чинат и цртежи, директно извлечени од авторовиот бележник,

создадени за време на предавањата на Каролин Кристов-Бакаргиев

(кураторка на следната „Документа“ во Касел). Може да се погледне и видео

интерпретацијата на Сејмон Такахаши на два објаснувачки текста на

архитектот Кензо Танге за урбаниот простор и развојот на постземјотресно

Скопје. И од нив Чаловски планира да направи нова визуелна архива, но и да

го сними третиот текст кој сега е едноставно испишан на кабел што ја

воведува електричната енергија во музејската просторија. 

Статијата е прочитана 1778 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Алтернативни театарски претстави на „Скупи“

Јубилејна изложба на Денис Боувен

Промоција на „Црногорска трилогија“ од истакнатиот новинар Драган Николиќ

Најмалку проекти досега на конкурсот на Филмскиот фонд

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