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НА ИЗЛОЖБАТА ВО ТИТОВАТА АТОМСКА ЦЕНТРАЛА ИМА МНОГУ
ПУБЛИКА

Уметникот Јане Чаловски учествуваше на Биеналето на современа уметност
„Д-0 АРК ундергроунд“ во Коњиц

Катерина Богоева 

Уметникот Јане Чаловски крајот на април го помина во Титовата атомска

воена централа во Коњиц, како учесник на Биеналето на современа уметност

„Д-0 АРК ундергроунд“ кое во овој град во Босна и Херцеговина се одржа

втор пат. Презентираше свое дело кое реферира на Бекетовото „Чекајќи го

Годо“, но и имаше и можност и за разговор со публиката. Биеналето се

одржува во простор специфичен сам по себе, но прашан за неговите

карактеристики, Чаловски по враќањето во Скопје одговори: „Биеналето е

еден редок пример на плодотворна меѓународна соработка помеѓу уметници,

куратори и други културни работници во поширокиот регион на Балканот.

Истовремено, соработката со воената команда на Република Босна и

Херцеговина, која се' уште раководи со самиот бункер, е од основно значење,

потоа тука е подршката на УНЕСКО, на повеќе меѓународни фондации,

организации и институции и, на крајот, на министерства за култура на повеќе

земји до регионот. Станува збор за вистински хибрид на соработки, без кој во

денешно време и на овие простори е невозможно да се продуцира и изведе

еден комплексен проект како ова Биенале. Кога ќе се земе предвид дека

станува збор за еден мал тим луѓе предводен од Едо и Сандра Хоџиќ, се

подразбира дека без заеднички и позитивен придонес, Биеналето не може да

биде успешно и релевантно. Затоа мислам дека најкарактеристично останува

чувството на голема љубов, желба за успех, солидарност, знаење и умеење и

одговорност во поглед на отворање на еден критички основан дускурс помеѓу
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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

ПОЛСКИТЕ ИЗДАВАЧИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА
МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ

ИЗГЛАСАНА РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА

ВО НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЈА ИЗЛОЖБА НА
ГРАФИКИ ОД ИВАН МЕШТРОВИЌ

СО ЕСКЛУЗИВЕН КОНЦЕРТ ВЕЧЕРВА ЌЕ БИДЕ
ОТВОРЕНА НОВАТА МАКЕДОНСКАТА
ФИЛХАРМОНИЈА

ВОЗЕТЕ ВНИМАТЕЛНО- НАМЕСТА ПАТИШТАТА
ВЛАЖНИ И СО ОДРОНИ
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делата, просторот и публиката. Значајно е и тоа што Биеналето води кон тоа

бункерот во едно догледно време да прерасне и во музеј , делата создавани

од уметниците да станат бедем на таа идна постојана колекција и постановка.

Сега засега тоа се желбите на организаторите, кои преку несебичната

солидарност на уметниците и кураторите инволвирани во проектот, како и

преку разбирањето на сите партнери во негова реализација се чини, сепак,

дека можеби се возможна мисија“. 

Засолништето во Коњиц е исполнето со 82 дела, од 70 уметници од 28 земји,

меѓу кои е и делото на „Возможен аранжман“ на Чаловски, кој за

најинтересни ги смета делата кои, како што вели, се продуцирани во контекст,

и просторно и на специфичен начин, и се однесуваат на прашања за

идеологијата, психологијата, политичката и општествена природа на

просторот. „Дела кои се помалку формално наметнати, кои отвораат

прашања“, рече тој, а ги издвои инсталациите на Даниел Адујар, Алберто

Пири, групата „Стеалтх“, како и видеопроектот на турските уметници Бану

Ченетоглу и Јасмин Озчан. 

Запрашан дали двата збора Тито и засолниште му беа доволни во

промислувањето на изложеното дело или, пак, во него сублимирал и свои

претходни идеи, размисли... уметникот одговори.

„Во моето размислување навлезе прашањето на политичка одговорност во

еден ваков простор, кој е контаминиран идеолошки, кој е резултат на извесна

параноја и припаѓа на една поинаква општествена и политичка

организираност. Како да се работи во овој простор, зошто да се работи во

овој простор, како да си го објаснам чинот на прифаќање на една ваква

покана и со тоа свесно учествување во употребата на уметноста,таа да биде

употребена како знак на нормализација на една ситуација. Имав големи

дилеми и прашања и мислам дека не бев единствен со толку предрасуди. Но,

одлучив да создадам еден простор, специфична инсталација во која

драматургијата е во употребата на текстот, објектите и замислениот

перформанс, која не се случува. Делото е резултат на едно интензивно

истражување за употребливоста на аспекти од поставување класичен

театарски текст, за апсурдноста на исчекувањето и заборавот“, вели Чаловски.

Тој посочува дека публиката може да го посети бункерот со претходно

закажување на термин, бидејќи се' уште станува збор за објект под директно

раководство на воените сили на БиХ. „Но, посетите нормално функционираат

и оваа изложба предизвикува голем интерес и е посетена од поголем број

посетители“, рече. 

Јане Чаловски имаше и своја презентација на Бошњачкиот институт,

Фондација „Адил Зулфикарпашиќ“ во Сараево, една од партнерските

организации на Биеналето во која се одржуваше јавната програма од 23 до

27 април. „Презентацијата се однесуваше на мојата уметничка и истражувачка

практика, со посебен осврт на новото дело ’Возможен аранжман‘. Ми беше

важно да го објаснам процесот како се разви ова дело и на кој начин го

согледувам во контекст на моите досегашни остварувања. Значењето на оваа

јавна институција во Сараево е значителна, бидејќи освен што се залага за

развој и истражување на бошњачкиот идентитет и културен развој, отворена е

за соработка со проекти од современата уметност и култура. Целта на јавната

програма на Биеналето беше да ги доближи уметниците до пошироката

публика во Сараево и да им даде можност на сите за запознавање и

споделување на искуства и идеи“, рече уметникот.

Статијата е прочитана 1297 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Монументалната трилогија „Кристина Лаврансова“ во издание на „ВиГ зеница“

„Хофманови приказни“ за почеток на 41. Мајски оперски вечери

Барбатано и Солини со концерт во Даут пашин амам
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Пипа кажа „Да“
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