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ГИ ОТКРИВАМ ВРСКИТЕ МЕЃУ ОБЈЕКТИТЕ И ПРИРОДАТА

Ликовната уметница од Охрид, Ели Аиноска, вели дека „АРТерија“ во овој
град се' уште води слатка борба за презентација на современата уметност

Катерина Богоева 

Повторно од Охрид во Скопје пренесовте дел од своето творештво. Во

Отворено графичко студио презентирате проект што наскоро ќе има свое

продолжение во Италија, кој иницира размислувања за врската меѓу

природата и уметничките дела, нивното (не)вклопување во просторот... Што

уште, и зошто токму сега? 

Па да... и на вака сега поставено прашање, гледам дека некои работи ги

реализирав и ќе ги реализирам без некаква намера од самиот почеток дека

ќе добијат галериско прикажување. Бидејќи се' започна со едно мало

експериментирање. Целта на овој проект беше да се интервенира во простор,

на отворено, и да се покаже како одредени објекти (со веќе однапред

определена форма и боја) може да се соживеат со „расположението“ на

природата, да влезат во нејзината постојна слика и да не претставуваат

некаков товар. И покрај сложениот спој на вештачко и природно, сепак добро

одредениот просторот „дише“. Така впрочем се создава нова непозната слика

за нас. Насловот го дадов по завршувањето на објектите, пред реализација и

е преземен од албумот на „Hauscka“, „Непознати предели“. Мислам дека во

еден момент сфатив дека не само што насловот одговара на целиот концепт,

туку и самите звуци го надополнуваат амбиентот. На почеток мислев дека се'

ќе остане само како фотодокументација. Но ете, ми се понудија неколку

можности, и секако ги прифатив. И покрај тоа што на прв поглед се оди кон

естетско визуелно доживување, мислам дека проектот има повеќе за
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зборување отколку за гледање. Всушност на некој начин овој проект (поточно

првиот дел реализиран во природа) укажува и на едно секојдневје (од кое се'

повеќе и повеќе сме засегнати), кога многу работи при градење и слично, се

поставуваат без притоа да се пристапи првенствено кон анализа на просторот

и да се увиди како е тој поставен и дали воопшто постои некаква

комуникација меѓу нив. А тоа е неопходно за да може едно уметничко дело

или, пак, архитектонско здание да се вклопи во веќе присутното опкружување

и да не претставува негов товар. Изложбата по Скопје ќе биде пренесена и во

Фиренца, Италија, заедно со фотографии од Стевчо Наумоски и уметничка

инсталација на Билјана Англеска. Ќе биде поставена во „Ле Мурате“, комплекс

кој во 15 век бил манастир посветен на св. Катерина и Благовештение, за

потоа, речиси сто години, 1883-1985 година да биде претворен во затвор.

Денес е адаптиран и преуреден во културен центар со одличен галериски и

сценски простор. 

Дел од фотографиите се снимени на брегот на Охридско Езеро, а дел под

вода. Од каков материјал се објектите, што симболизираат?

Објектите се направени од вералит, поточно оние кои беа изложени во

Отворено графичко студио, додека пак за оној дел кој беше поставен во

природа и под вода, употребив транспарентен филм, бидејќи сметав дека таа

транспарентност и форма најповеќе ќе одговараат во одбраниот простор. Не

би рекла дека симболизираат нешто, бидејќи одев на изнаоѓање на

најсоодветната форма која би ја поставила во природа и не би ја нагрдила

веќе постојната слика. Ако амбиентот можеби беше густа шума, секако дека

формата на објектите ќе беше поинаква, можеби елонговидна. А бидејќи

целта беше да се постават објектите во природно опкружување за да се види

естетското и визуелното надополнување на самиот простор, дел од

фотографиите беа направени и под вода, со помош на тимот од друштвото за

подводни активности „BOttom time“. И во претходниот проект „Двојно

кодирање“ и во овој користам материјали кои, сепак, укажуваат дека се

материјали на едно модерно време. Само на таков начин можеме да увидиме

каде сме, односно до каде сме стигнале. Ние, не како уметници, туку

првенствено како цивилизација. 

А до каде стигна Центарот за културен проток „АРТерија“, кој заедно со уште

неколку млади уметници го формиравте пред две години во Охрид? Со многу

ентузијазам почнавте да ја развивате и презентирате современата уметничка

сцена во градот. 

Со „АРТерија“ се' уште функционираме и се' уште „се бориме“ на некој начин,

меѓутоа таа слатка борба која во почетокот можеби и беше интересна на

некој свој начин, за жал, за нас стана по малку напорна. Во Охрид постои

радикална разлика меѓу публиката и уметникот. Има толку млади уметници со

интересни идеи и проекти, меѓутоа за да ги задоволат вкусот и интересот на

публиката, би требало да сликаат реализам или можеби импресионизам. Тука

уметноста всушност страда од т.н. љубители на уметност, кои не посетиле ниту

една изложба, а си даваат право да бидат критичари или пак во најлош случај,

а и најчест, да организираат културно-уметнички настани. На сцена треба да

стапат поинакви вредности и конечно да проработи тој дијалог „дело -

публика“. 

„АРТерија“ ја формиравме со првенствена цел заживување на културната

сцена во Охрид, посебно вон летниот период. Кога искрено ништо и не се

случуваше, освен по една-две годишни, традиционални изложби. Уште на

самиот почеток зацртавме дека покрај изложбите на нашите членови ќе им

дадеме можност и на нашите колеги, за да предизвикаме интерес кај

пошироката јавност. Први не' поддржаа од охридскиот Заводот и музеј и ни го

дадоа на користење галерискиот простор во музејот „Робевци“ и така

почнавме да креираме циклуси, програми. Минатата година, во соработка со

Центарот за култура „Григор Прличев“ се одржа и фестивал кој се надеваме

дека ќе успееме и в година да го разработиме, иако годинава го

прескокнавме поради недоволна поддршка. Во текот на овие две години

имавме богата програма. Проструија авторите како Елена Героска, Ване

Костуранов, Соња Димовска, Горан Ристовски, Ивана Настески, потоа Стефан

Маринов од Бугарија и уште многу, многу други. Жалам само што не успеавме

да ги реализираме изложбите на двајца уметници од Белград и Венеција, но

остануваат во план за понатаму. Планираме да реализираме и изложба на

мозаици во соработка со Цветанка Темкова, уметница од Кавадарци каде што

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“
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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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ќе излагаат уметници од Македонија и Србија. Ќе биде отворена во „Воска

амам“, кој неодамна беше реставриран. 

Со дел од членовите на „АРТерија“ бевме дел од проектот: „the use of art

where it is hard to talk“ каде што партнери и организатори беа

„Konstframjandet Association“ од Шведска и „Media Artes“ од Македонија.

Проектот беше изведен во Охрид, потоа во Стокхолм, како и во Тирана. 

Што ќе биде следното? 

Од февруари до мај идната година, во рамки на редовниот циклус на

„мултувитАРТизација“ секој месец во музејот „Робевци“ ќе поставуваме по

една изложба. А самото име на овој проект асоцира на земање дневна доза

на уметност во период кога најмногу треба. Се' уште имаме добра соработка

со Заводот и музеј на Охрид и Центарот за култура и благодарение на нив се'

уште правиме програми бидејќи не располагаме со сопствен простор, а и

функционираме се' уште без никаква финансиска поддршка. Тежнееме кон

тоа да добиеме сопствен простор, па дури и да имаме половина од средствата

со кои располагаат некои институции, мислам дека би функционирале

одлично. Програмата ни е секогаш интересна. Битно е сега засега да имаме

идеи и желба за акција. Постои интерес за излагање не само на домашни

уметници туку и на уметници надвор од земјава. Најчесто дејствуваме вон

летниот период, за мене можеби и најубав. Особено за уметнички

презентации. Меѓутоа, ќе видиме, времето што ќе покаже.

Статијата е прочитана 1647 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Пеликанот“ првпат на македонски јазик

Бондовиот „Скајфол“ урива рекорди во САД

Битолскиот театар одбележува 68 години постоење

Премиера на „Духот на слободата“ во Куманово

Одржана првата Министерска конференција за музеите во ЈИЕ

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