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„НИЕ СИТЕ СМЕ САМИ ВО ОВА“ ЌЕ НЕ' ПРЕТСТАВУВА НА 56.
ВЕНЕЦИСКО БИЕНАЛЕ 

Проектот на Христина Ивановска и Јане Чаловски ќе учествува на

интернационалната изложба на тема „Сите иднини на светот“ 

Катерина Богоева 

Проектот „Ние сите сме сами во ова“ на ликовните уметници Христина

Ивановска и Јане Чаловски е македонскиот претставник на 56. Венециско

биенале кое ќе се одржува од 9 мај до 22 ноември на тема „Сите иднини на

светот“. 

Куратори се Маја Чанкуловска-Михајловска од Националната галерија на

Македонија и Башак Шенова од Турција. Со овој проект Ивановска и

Чаловски кои соработуваат од 2000 година и чии проекти се презентирани

на самостојни и групни изложби во земјата и странство, на конкурсот на

Министерството за култура го достави Националната галерија на

Македонија, заедно со уште четири проекти. Од поднесените пет проекти,

само три ги исполниле пропишаните критериуми, избраниот проект и

проектите „Девојко од злато, разбуди се!“ на ликовниот автор Нада Прља,

поднесен од кураторката Ана Франговска, „Рефлексија“ на авторката Марија

Павловска поднесен од кураторот Горанчо Ѓорѓиевски. Делата на авторите

Атанас Атанасовски и Александар Спасоски, како што посочи вчера на прес-

конференција министерката за култура, Елизабета Канческа-Милевска, не

биле разгледувани поради неисполнување на предвидените конкурсни

услови. 
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За изборот на годинешниот претставник на престижната интернационална

ликовна изложба, на која ќе учествуваат 53 земји, одлуката едногласно ја

донела жири-комисијата во состав: проф. м-р Јован Шумковски, ликовен

уметник, м-р Сафет Ахмети, историчар на уметноста и Томе Аџиевски,

ликовен уметник. 

Делото „Ние сите сме сами во ова“ е едногласно избрано од страна на жири-

комисијата која го оценила како квалитетен и современо осмислен авторски

проект, компатибилен со светските трендови на продукција. „Проектот е

содржински и ликовно високо изграден и е лесно читлив за стручната

јавност и пошироката публика. Авторите Ивановска-Чаловски нудат

сериозен уметнички квалитет и иновативност, јасен и актуелен концепт,

техничка изводливост, комуникативност со публиката и стилско толкување

на модерната и современата македонска уметност“. „Ние сите сме сами во

ова“ кураторката Маја Чанкуловска- Михајовска го опишува како

мултидисциплинарен ликовен зафат кој ја тематизира претставата за

вербата, како емотивна и интелектуална состојба и своевидна современа

социополитичка аномалија. Станува збор, пред се', за истражувачки проект

кој е создаван во повеќе етапи и произлегува од силен интерес кон идејата

за реактивирање, или пак реанимирање на нови релации кои произлегуваат

од реконтекстуализирање на сликарското дело на анонимниот автор од

црквата „Свети Ѓорѓи“ од Курбиново од 12 век (видена како предзнак за

идејата на истражувачки центар) во дијалог со современите концепти за

истражувачка, концептуална и концепт-базирана уметност. 

„Двајцата уметници во своите изложени дела се занимаваат со вербата (или

немањето верба како современа аномалија?), која не се задржува на

религиозното верување, туку на преиспитување на сопствените вредности и

своите верувања. Се појавува прашањето како и во што можеме да

веруваме денес и каква е улогата на уметноста во однос на вербата?“,

посочуваат меѓу другото кураторите, потенцирајќи дека избраното дело на

Иваноска и Чаловски е особено актуелно и отворено во однос на

прашањата кои освен што се функционални во светот на уметничката

експертиза и практика, се прошируваат надвор од нејзините граници, во

реалниот живот. 

„Ние сите сме сами во ова“ е инсталација налик на простор во кој

архитектонски и математички е отсликана димензијата на црквата во размер

1:2. 

„Навистина имавме многу интересна задача, иако лично очекував дека ќе

има поголем број пристигнати проекти“, рече меѓу другото Томе Аџиевски

кој изрази жалење што Музејот на современа уметност и другите институции

од ликовната дејност не учествувале со проекти. „Не мора да бидат секогаш

некои врвни достигнувања, мора да се аплицира да се има една процедура

за Венециското биенале, за да не останеме само на Националната галерија

да конкурира. Со тоа не сакам да ја намалам вредноста на проектите кои

Галеријата ги приложи за учество“, рече тој. Министерката Елизабета

Канческа-Милевска, пак, потенцираше дека Министерството е отворено за

проекти. 

Јане Чаловски не присуствуваше на прес-конференцијата поради престој во

Германија на истражувачки проект во Баухаус, во Десау. Христина

Ивановска посочи дека за нивното учество во Венеција имаат голема

подршка и од галеријата „Жак Браницка“ од Берлин, која го претставува Јане

Чаловски како уметник и нивните заеднички дела низа години. Потсети дека

„Ние сите сме сами во ова“ е, всушност, концепт кој за прв пат под името

„Капела (ние сите сме сами во ова)“ беше претставен во септември 2014

година во уметничката галерија „Кунстхале Баден-Баден“ во Германија. Таму

за прв пат со Чаловски го тестирале концептот кој заедно и го осмислиле.

„Концептот за Венеција ќе биде дополнително доработен и збогатен со

уметнички интервенции“, рече Христина Ивановска.

Статијата е прочитана 2139 пати. 
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