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МАКЕДОНСКИ ПАВИЛЈОН НА САЕМОТ „ПАРАТИСИМА ТОРИНО“

Елена Велјановска, уметнички директор на „Паратисима Скопје“

Катерина Богоева 

Како уметнички директор на Првиот саем на современа уметност

„Паратисима Скопје“ кој неодамна се одржа во Младинскиот културен центар

бевте и еден од двајцата селектори што одбраа дел од уметниците да

учествуваат во ноември на Саемот „Паратисима Торино“ во Италија. Кого и по

кој принцип го одбравте? 

На првото издание на „Паратисима Скопје“ беа избрани следниве уметници:

Ленче Андонова, Борче Богоевски, Ана Лазаревска, Ненад Тонкин, „Творница“,

Калина Брајковска, „Лудус“ и „Џаст Бикоз“ („Just Becayse“), Маја Кировска,

Горан Менков и Бојан Ивановски. Изборот се базираше врз неколку точки:

колку делото е преводливо за некоја друга средина, јасен и прочистен јазик

на изразување, презентација на делото/ начин на изложување, концепт. Битно

е да се напомене дека покрај делото, се земаа предвид и претходните дела на

селектираните уметници и дизјанери бидејќи сите тие ќе имаат слобода да се

претстават со различни дела во Торино, па затоа нивната претходна работа и

искуство беше исто така значајна. 

Што беше важно за овој Прв саем на современата уметност во Скопје и дали

тој според Вас ги задоволи поставените цели? 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=CAD2A621C4BE444D84D55B66DF9FB0A5
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D3927B055CA405439506244B83E527A9
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=CAD2A621C4BE444D84D55B66DF9FB0A5
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D3927B055CA405439506244B83E527A9
http://www.mse.mk/mk/symbol/BESK
http://www.mse.mk/mk/symbol/GRNT
http://www.mse.mk/mk/symbol/KMB
http://www.mse.mk/mk/symbol/OHB
http://www.mse.mk/mk/symbol/OKTA
http://www.mse.mk/mk/symbol/RZUS
http://www.mse.mk/mk/symbol/STB
http://www.mse.mk/mk/symbol/STIL
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=843571C7C2721D46B5844C1661F05884
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7747C4C4B7E6B14A82D0BBED1ABC20DD
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DEF93769FBB0D6641BB4648D7FB39EAB2&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%98%D0%BE%D0%BD%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%82%20%E2%80%9E%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0%20%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%E2%80%9C&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DEF93769FBB0D6641BB4648D7FB39EAB2
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DEF93769FBB0D6641BB4648D7FB39EAB2&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=D9581A4DF3CD9743ADBC19CEDC37A86B&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7F4F6D19FCC9B543AE0301532FB0FA40&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=377F45803A41DE49A8F5AFC3509C1832&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=843571C7C2721D46B5844C1661F05884&arc=1


За нас беа важни неколку нешта: да се претстави нов концепт (за нашите

простори) на работа, да се поврзат уметниците од локалната сцена со оние од

Торино, да се презентираат различни форми на изразување, медиуми и

пристапи (визуелна уметност, дизајн, музика) под еден покрив. Нашите

очекувања за оваа година се остварија, со оглед на тоа што ние самите си го

зацртавме: да има посетеност на Саемот, да има уметници кои веќе работат,

да се презентираат нови уметници што немале можност до сега да

изложуваат и да се приклучат студенти кои допрва ќе се приклучуваат кон

уметничката сцена. Нашата главна цел отвореноста, немање претселекција

исто така беше остварена. 

Учествуваа македонски уметници, но и автори од странство, студенти по

архитектура и уметност од различни факултети. Што беше генералната одлика

на македонските автори овој пат, на нивната преокупација, интереси? 

Македонските уметници кои учествуваа беа претежно од помладата

генерација. Нивните интереси се различни, и се движат од формални

истражувања презентирани претежно во традиционални техники (сликарство,

цртеж, фотографија) и многу често во форма на инсталација, но беа

претставени и перформативни дела. Она што се забележува е дека помладите

уметници го избираат традиционалното изразување и презентација, а многу

малку користат нови медиуми и пристапи во креирање на своите дела и

нивната презентација (со пар исклучоци). 

Што може да очекуваат селектираните учесници на саемот „Паратисима“ во

Торино, како функционира тој? 

Иако ноември не е така далеку, се' уште се планира настапот на нашите

учесници во целост. Сега-засега планот е да се реализира македонски

павилјон каде што ќе бидат претставени селектираните учесници заедно со

останатите учесници на „Паратисима Торино“. Нашите учесници со ова може

да очекуваат многу поголема видливост од онаа што може да се постигне во

Македонија, промоција на нивните дела, контакти со галеристи, но и искуство

како се работи во околина каде што има развиен пазар, кои се предизвиците

на уметниците во таков систем и какви се' начини на промоција, но и

продажба постојат. Сметам дека ова е шанса директно да се искуси работата

на поинаков пазар, да се тестираат личните надежи и очекувања на младите

уметници, но и простор за авторефлексија во однос на работата на локалната

сцена.

Статијата е прочитана 501 пати. 
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