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Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

4,733.78 1.13 % RZUS 112.00 1.35 % STB 955.40 0.34 % STIL 88.00 2.22 % TPLF 1,415.00 9.86 % UNI 1,359.00 2.95 % USJE 23,000.00 0.80 %
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ИНТЕРВЈУ - ВО ЉУБЉАНА ОДАМ СО ДВЕ ИЗЛОЖБИ

Уметницата Тања Балаќ, претседателка на Друштвото на ликовните уметници
укажува дека некои институции немаат слух за неговата работа

Катерина Богоева 

Се подготвувате за гостување во Љубљана во почетокот на април, во две

градски галерии, со две самостојни изложби. Што ќе и' понудите на

словенечката публика и како дојде до овие презентации? 

До овие изложби дојде по покана на две словенечки галерии. Најпрво стигна

поканата од јавната културна установа „Љубљански град“, која е сместена во

дворецот што се издига над Љубљана и мината година ја посетиле милион

посетители. Тоа е еден од најважните културни центри во Словенија. Таму ќе

бидат изложени делата од изложбата „Просторни дистанци“, која

македонската публика веќе ја виде во галеријата „Око“ минатата година.

Станува збор за триесетина слики, работени во комбинирана техника (пастел/

акварел/гваш). Изложбата ќе биде отворена два и пол месеца. Потоа стигна и

поканата од „Мала црна галерија“, приватна галерија која нуди малку

поалтернативен концепт. Таму првпат ќе го претставам својот нов циклус

„Другост“ - сосема нов и за мене различен приод, каде што експериментирам

со фотографијата како медиум. 

Експериментирате и со фотографијата, а во изминатиот период е снимен и

филм по Ваше сценарио и режија. Во кој правец почна да се движи Вашето

сликарство, односно какви нови полиња за Вас почнавте да отворате ширејќи

го својот творечки интерес?
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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

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

МАКЕДОНСКИТЕ ПРОДУЦЕНТИ РАМО ДО РАМО
СО СВЕТСКИТЕ ФИЛМАЏИИ

ХУМАНИТАРЕН ПИКНИК (ФОТО)

ТРАМП ПРИСТИГНА ВО ПОСЕТА НА ИЗРАЕЛ И
ПАЛЕСТИНСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

ВРХОВЕН ПОВТОРНО ЌЕ РАСПРАВА ДАЛИ
"БОМБИТЕ" МОЖЕ ДА БИДАТ ДОКАЗ
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Идејата за филм дојде сосема случајно и беше инспириран од инсталацијата

„Здивот на животот со името втиснат“, која беше дел од ланскиот „Зимски

салон“ на ДЛУМ. Сакав, на еден начин, да ја зачувам нејзината аудиовизуелна

магија и нејзиниот „минлив“ карактер да го преточам во филм, давајќи и

печат во времето.

За ликовните уметници воопшто не е чудно да поврзуваат различни визуелни

медиуми. Фотографијата и филмот се само уште еден облик на визуелниот

израз, кој во суштина ја надополнува мојата сликарска идеја. Интересот за

поврзување на сликарството со другите уметнички практики, на пример, со

театарот и перформансот, бил отсекогаш присутен кај мене како тивка желба

која почна да се реализира од пред две-три години. Мислам дека во иднина

се' повеќе ќе се движам во тој правец, секако, паралелно со сликарството.

Верувам дека интердисциплинарноста го збогатува секој автор, отворајќи

нови инспиративни светови.

За каков филм станува збор и дали веќе е некаде прикажан? 

Станува збор за краток видеоарт, „Imaginary Dream“ во траење од 7,5 минути,

кој се' уште не е прикажан кај нас, со кој аплицирав на неколку фестивали за

краток филм (Словенија, Хрватска, Германија, САД).

Размислувате ли често низ кои процеси на филтрирање мораат да Ви поминат

секојдневните мисли и преокупации за да се најдат на некое од Вашите дела?

Секое уметничко поле има свои законитости. Дури може да се каже дека има

свој специфичен начин на размислување и свој поглед на свет. Тоа во голема

мера е одредено и со техничките карактеристики на секоја уметничка сфера

одделно. Како што и самите сте забележале, во последно време се' повеќе се

занимавам и со други уметнички медиуми, како што се филмот и

фотографијата. На процесот на „филтрирање“ на мислите кај мене се' повеќе

влијае менталното префрлање од еден во друг медиум. Промената на

перспективата може многу позитивно и поттикнувачки да влијае на отворање

нови уметнички хоризонти.

Ревијалната „Годишна изложба“ на Друштвото на ликовните уметници е

поставена овој пат во две изложбени сали, во Музејот на град Скопје и во

Галеријата на ДЛУМ во Домот на АРМ. Претседател сте на Друштвото кое има

свое место во градот и во државата, а сепак не успеавте изложбата годинава

да ја сместите само во еден простор. Зошто?

Со оглед на тоа со какви проблеми се соочува ДЛУМ во изминатиот период,

прашање е како воопшто успеавме да ја организираме „Годишната изложба“.

Поместувањето на делата во два изложбени простора можеби не е толкав

проблем колку што проблем е немањето слух од одредени институции, кои ни

побараа финансиски надомест за двонеделното користење на нивните

салони. Наидовме на разбирање во Музејот на град Скопје и, секако, во

Домот на АРМ, каде што сме сместени во изминатите седум години. Сметам

дека едно од најстарите друштва во државава, кое постои речиси 70 години и

чии основачи се основоположниците на македонското современо сликарство,

мора да биде посериозно третирано од страна на релевантните фактори.

Всушност, ДЛУМ на еден начин претставува широка платформа и можност за

промовирање на младите уметници во галеријата на ДЛУМ во Домот на АРМ,

но и во „Галерија 8“, во Безистен, Старата скопска чаршија.

Што губи публиката, но и самите автори, со поделената изложба?

Секако дека во ваква ситуација губи Друштвото, но губат и авторите, не толку

поради просторната поделеност, туку поради несоодветните технички услови -

бидејќи просторот во Домот на АРМ, сепак, не ги поседува техничките услови

за професионално и сериозно третирање на поставката. Оттаму и на

публиката и' е скратена можноста во еднакви галериски услови да ужива во

делата.

Проблемот со просторните услови на ДЛУМ не е нов, туку децениски. Толку

мислам дека трае и проблемот со намирување на напластените долгови за

кирии во различните објекти каде што се наоѓаше неговото седиште. Има ли

најави за конечно решавање на проблемите и кој е заинтересиран да

помогне?

 

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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Да, точно е дека станува збор за децениски проблем што го следи ДЛУМ, но

овој пат навистина се надевам дека оваа тема, конечно, ќе биде затворена.

Има најава од страна на Министерството за култура дека повторно ќе вложи

напори во неговото решавање. И покрај се', ДЛУМ израсна во „институција“

која преку своето постоење и својот концепт ја собира и ја насочува

енергијата и идеите на младите автори во правец на натамошниот развој на

современата ликовна мисла.

Каде годинава ќе гостува ДЛУМ и со кои изложби? 

Во изминатиот период ДЛУМ се претстави со големи изложби во Краков,

Париз, Софија. Оваа година сме во преговори со неколку центри за култура и

галерии од Македонија за гостување со одредени проекти, додека во

странство, најголемиот акцент го ставаме на проектот „Берлински арт-конгрес“,

предвиден за галеријата „Прима центар“ во Берлин. Идејата е симболично да

поврземе еден несомнено значаен историски настан од минатото

(Берлинскиот конгрес), на кој се донесени одлуки од стратегиски карактер за

иднината на Македонија со денес актуелните ликовни практики и творци во

Македонија. Целта е да се направи „креативен мост“ меѓу историското и

ликовното.

Статијата е прочитана 1463 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Роман на годината - „Децата на Марија“

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