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И покрај ладното време
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Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб
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ИНТЕРВЈУ - УМЕТНОСТА Е НАЧИН НА КОМУНИКАЦИЈА

Ликовниот уметник Игор Јосифов и во МСУ, како на повеќе места во светот, ја
привлече публиката со своите дела

Катерина Богоева

Првата самостојна изложба на селектирани дела во Музејот на современата

уметност во Скопје воедно е и прво Ваше самостојно претставување во

Македонија. Беше отворено со перформансот „Дводимензионално“ во кој Вие,

облечен во костум лежевте во сандак, а публиката газеше преку поставениот,

проѕирен плексиглас. Влегоа ли на тој начин на изложбата и Вашите родители

и како тие го доживеаја ова претставување дома? 

Оваа изложба за мене е една од најемоционалните, а воедно и

највозбудливите што сум ги направил досега. На некој начин претставува

заокружување на делата и проектите работени од 2007 до 2012 година,

надвор од Македонија и на моето градење како уметник. Откако направив

многубројни изложби низ светот, конечно, ја имав можноста да се претставам

самостојно во родната земја. Имав чест да ги имам и моите родители на

отворањето и да ја добијам нивната почит за мојата работа, што за мене е од

огромно значење. За голем успех го сметам самото прифаќање на моето

занимање со уметност и перформанс .
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

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

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести
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Роден сте во Кавадарци каде што повремено доаѓате, а каде се' уште живее и

вашата баба, сликарката Ружица Јосифовска, која како и Вашиот починат

дедо, скулпторот Јован, се првите школувани ликовни педагози во градот.

Влијаеја ли и тие на некој начин на Вашата определба да бидете сликар, но и

мултимедијален уметник, перформер..? 

Навистина сум многу среќен што потекнувам од уметничко семејство. Моите

баба и дедо имаа огромно влијание на мојата определба и не би можел да

замислам да се занимавам со ништо друго освен со уметност. За мене животот

е уметност и е голем дел од мене. Започнав да ги користам сите основни

ликовни медиуми од најрана возраст и да творам, а со тоа и да се

трансформирам како уметник со текот на времето. Ги прифаќам сите можни

медиуми кои би го поддржале мојот концепт со своето симболично значење. 

По завршувањето на Средното училиште за применета уметност „Лазар

Личеноски“, заминавте на студии на Универзитет во Сан Франциско, каде што

ја одржавте прва самостојна изложба, но и од каде што ја започнавте

забележителната кариера изложувајќи во различни делови од светот.

Работевте досега со значајни уметнички имиња, меѓу кои е најспоменувана

Марина Абрамович. Што беше пресудно да ги менувате начините на

уметничко изразување и зошто сопственото тело го сметате за свој најважен и

примарен медиум“? 

Уметникот треба да работи на едно дело цел свој живот, на себе си...

Мислам дека е многу важно за еден уметник да биде изложен на најразлични

култури, а со тоа да биде искрен со себе и со својата уметност. Кога ги почнав

студиите во Сан Франциско, почувствував многу голема промена во себе,

будење и потрага по својот личен идентитет. Сигурен сум дека никогаш не би

ги направил проектите што ги правам сега ако останев да живеам и работам

само во Македонија. Мислам дека како што треба просторно да се оддалечиш

за да го нацрташ и да го видиш портретот целосно за да го нацрташ правилно,

исто така, треба да се оддалечиш од местото од каде што потекнуваш за да се

видиш себеси. 

Среќен сум што имав можност да работам со извонредни светски уметници

како Марина Абрамовиќ, да изложувам и да бидам забележан од многубројни

ценети музеи и уметнички институции. Телото како медиум почнав да го

користам во 2006 година, сфатив дека претставува многу моќен и директен

начин за комуницирање со публиката. За мене уметноста е начин на

комуникација. 

Што е за Вас перформансот, како комуницирате преку него со публиката и

каков е неговиот третман денес во САД и во Европа? 

Перформансот за мене претставува надоврзување и созревање како уметник.

Гo користам како медиум со кој можам визуелно да ги претставувам и

реализирам идеите во кои самиот процес на развивање е уметност сам по

себе. Перформансот е многу опасен медиум и секој перформер мора да

внимава како го користи и на кое место го претставува делото. Многу е важно

како се користат симболите на телото и како сето тоа се претставува пред

публиката. Публиката секогаш го завршува делото. 

Меѓу изложените дела, вниманието во МСУ го привлекоа и сликите со

изгорените човекови ликови закачени на ѕид, но и положени на земја. На

каков начин се работени и дали и тие спаѓаат во големата Ваша приказна за

себепрочистување или станува збор за нешто друго? 

Изложените „изгорени портрети“ претставуваат визуелен приказ на ликови

„изгорени од животот“, а воедно се и трансформација на самата хартија. Со

реконфигурирање на природните елементи и нивнитe карактеристики, јас сум

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“
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во можност да создадам нов објект/дело: истите карактеристики, истиот

состав, но различен редослед, различен процес. Претставените луѓе се

создадени од оган, а со тоа се ослободени од своето минато што останува

како трага на хартија, слободни се да ја напишат својата иднина. 

Живеењето во САД, претпоставувам, значи и голема бркотница на

уметничката сцена. На каков начин ментално се подготвувате да ја издржите

секојдневната трка и честите патувања низ светот? 

Многубројните патувања знаат да бидат доста стресни и заморни, но сфатив

дека сакам така да го живеам својот живот преку уметноста. А на тој начин

таа ми доаѓа како медитација и ми дава сила и ентузијазам да продолжам. По

секој голем проект чувствувам како да сум на почеток.

Го подржувам Игор во изведбата на перформансите

„Игор уште како мал имаше големо интересирање за остварување на своите

ликовни идеи, а во моето и во ателјето на дедо му се запознаваше со разни

материјали и техники за ликовно изразување кои успешно ги користеше. Јас

му бев прв ликовен педагог, а тој црташе во секое време. Црташе се' што го

опкружуваше, најмногу дедо му Јован, а често сликаше и надреалистички

теми. Од разни материјали правеше скулптури. На неговото творештво денес

гледам со отворени очи и со задоволна душа. Го поддржувам Игор во

изведбата на перформансите, во користењето на своето тело како алатка за

остварување на своите идеи, инспирации“, изјави деновиве бабата на Игор

Јосифов, Ружица Јосифовска, која се' уште активно слика, а со внукот

комуницира и преку Фејсбук, каде што има и свој профил. Таа и сопругот

Јован реализирале повеќе ликовни изложби, а сопругот е и автор на грбот и

клучот на Кавадарци.

 

Статијата е прочитана 2590 пати. 
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„Син штит“ ќе продолжи да предупредува

Балетот „Дон Кихот“ вечерва на сцената во МОБ

„Писма“ од Јосиф Џочков, роман за скопска љубовна приказна
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