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ИНТЕРВЈУ АЛЕКСАНДАР ВЕЛИНОВСКИ - ФРАНЦУСКИОТ
ДИЗАЈН ЌЕ ЈА ИЗНЕНАДИ ПУБЛИКАТА

Директорот на „Недела на дизајн во Скопје“ верува дека Балканската
дизајнерска мрежа ќе придонесе да се зголеми застапеноста на балканскиот
дизајн во глобални рамки

Катерина Богоева 

Вечерва стартува 4. „Недела на дизајн во Скопје“ (Skopje Design Week) под

мотото „Четврта смена“, која според најавите треба да понуди многу

содржини за размислување, но и за практично дејствување во областа на

дизајнот. Локацијата е иста, Куршумли-ан, земјата во фокус овој пат е

Франција, а најавена е и конференција на Балканската дизајнерска мрежа.

Дали и ова издание на манифестацијата, како и претходните ќе овозможи

третманот на дизајнот во Македонија да добие повеќе на гласност и

видливост?

На видливост и исплатливост секако, и со моја голема надеж дека ќе

поттикне и соработка на повеќе нивоа. Четврта смена е временски и

физички простор во кој секој еден креативец препознава простор за лична

надградба и соработка. Затоа и програмата е повеќеслојна, почнувајќи од

комерцијални презентации, иновации на млади таленти, стручни предавања

за дизајн, совети за уредување на домот за поширока јавност, се' до детски

работилници, отворена кујна за сите посетители кои сакаат да готват, и

познати музички групи и диџеи од регионот. Со други зборови, простор кој

обединува и поттикнува на креативна активност. 

Неделата на дизајн во текот на годината отвора повици за работилници, за
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НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Кривични пријави за прилепскиот
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министерот Диме Спасов
Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

„Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови
предмети на СЈО
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дизајнирање национални производи, презентира нови производи и

дизајнерски решенија, ги промовира и нивните автори. Кој се' се вклучува

во таквите активности и како Вие ја оценувате динамика на поврзување на

уметниците, дизајнерите, бизнисот, науката и државните институции во оваа

сфера во Македонија? 

Најважно беше во почетокот да влијаеме кај компаниите, тие да го

препознаат бенефитот од поширок ангажман на млади дизајнери. „Тиквеш“ е

апсолутен лидер во тој поглед. Минатата година заеднички реализиравме

интернационален повик за дизајн на етикета на виното „шардоне“, а оваа

година за брендирање гроздов мед. Резултатите се фантастични!

Фондацијата „Браво сине“ во соработка со „Недела на дизајн во Скопје“ го

направи оваа година првото брендирање на македонско слатко од „Јоми

фуд“. 

Со компанијата „Витрина“ лани организиравме работилница за млади

дизајнери. Оваа година со истата компанија објавивме повик за дизајн на

социјална маса и победничкото решение ќе биде изложено на „Недела на

дизајн во Скопје“. Во сите овие случаи е активиран домашниот дизајн,

потенцијал кој, верувајте, ретко добива можност да одговори на конкретно

комерцијално барање. 

Од кои причини и со каква цел е оформена Балканската дизајнерска мрежа

и колку таа ќе може да влијае на поттикнувањето на креативните процеси

на Балканот и на презентацијата на дизајнот од овие простори во Европа и

во светот? 

Многу е значајно што, конечно, се обединуваме, а не се двоиме на

национална основа. Балканската дизајнерска мрежа, чие основачко

собрание е токму на „Скопје дизајн вик“ иницирано од „Јавна соба“, ќе

придонесе да се зголеми дизајн- продукцијата, соработката со домашните

производители и застапеноста на балканскиот дизајн во глобални рамки. Во

светски рамки регионот е и неформално препознаен како еден бренд и

нема потреба ние да ја менуваме таа перцепција, потребно е само да ја

потврдиме официјално и да зајакнеме неговата промоција. Од

организациска перспектива не сакам ни да говорам колку е полесно да се

настапи во Јапонија и Канада и да се привлече потребното внимание со

регионална презентација. Ова веќе подолго време го практикуваат

филмските фондови од регионот на фестивалите во Берлин и Кан. 

Зошто е одбрана токму Франција за земја во фокусот и што ќе понудат

најавените 10 француски дизајнери во Скопје? 

Франција е земја која на полето на дизајнот има големи светски имиња, но

има и традиција и добро и практично образование за дизајн. Особено е

значајно дека од Франција доаѓаат млади самостојни брендови и

дизајнерски студија, кои имаат големо портфолио во соработка со компании,

но и самите како брендови нудат производи на пазарот. Нивното

претставување на „Недела на дизајн во Скопје“ е заокружено со дизајн на

производ, графички и моден дизајн. Публиката ќе биде, секако, позитивно

изненадена од оваа изложба. 

Во Куршумли-ан ќе се одржуваат и патувачки и некомерцијални изложби.

Што ќе може таму да види публиката и во кои пак други сегменти од

манифестацијата посетителите ќе имаат можност да се вклучат? 

Некомерцијалните изложби редовно привлекуваат големо внимание кај

посетителите. Годишната селекција на „Млади балкански дизајнери“ се

претставува по четврти пат. Традиционално, хрватскиот дизајн ќе биде

застапен со изложбата „Гладни дизајнери“, а за прв пат ќе видиме и дизајн

на производ од Бугарија. 

За пошироката јавност е отворена „Гастро талент зона“ водена од

ресторанот „Барбакан“ и нивните пријатели. Секој оној кој се чувствува смел

и талентиран и сака да ги покаже своите кулинарски вештини е добредојден

да се приклучи во оваа отворена секција. За најмладите се предвидени

креативни работилници за викендот во соработка со фестивалот „Body Mind

and Spirit“, кој прв пат гостува во рамки на „Недела на дизајн во Скопје“.

Има ли опозиција во Србија?

СЈО: Груевски осомничен за перење пари и
местење тендер за патишта

Прославени титулите во Минхен и Мадрид
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