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ИНТЕРВЈУ: И ВО МАКЕДОНИЈА ИМА МНОГУ ЦРВЕНИ ЛИНИИ

„За жал, во основно училиште часовите по ликовна култура се намалени на
еден час неделно, што според мене е голем хендикеп за развивање на
вештините кои децата треба да ги стекнат во раната возраст“, вели
добитничката на Гран-при на 16. „Зимски салон“, Катерина Таневска,
професорка во ДСУЛУД „Лазар Личеноски“

Катерина Богоева

По неодамнешното добивање на наградата „Гран при“ на 16. „Зимски салон“

на Друштвото на ликовни уметници на Македонија (ДЛУМ) за делото „Меѓу

двете црвени линии“, изјавивте дека додека трае актуелната ситуација со

бодликавите жици што се креваат низ Европа, ќе продолжите да создавате

дела во кои користите таков вид жица? Ве вознемирува ли ситуацијата со

бегалците со оглед дека и темата на годинешниот Салон е „Нивоа на нашата

свест“?

Информациите што секојдневно ги примаме преку медиумите, актуелната

ситуација и целата атмосфера, се разбира, дека не ме остава рамнодушна.

Баш напротив, сето тоа придонесе моите набљудувања и перцепции да ги

претопам во делото „Меѓу двете црвени линии“, кое е одговор на темата

„Нивоа на нашата свест“, за 16 „Зимски салон“. Во овој период работам еден

циклус, во кој, меѓу другите материјали ја користам и бодликавата жица како

изразно средство.

Творам во различни медиуми и ликовни дисциплини (цртеж, скулптура, слика,

слика-објект во комбинирана техника). Се' е поврзано со сетилата, со
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов
„Талир“, „Траекторија“ и „Тревник“ нови
предмети на СЈО

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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НАЈГОЛЕМ ПАД НА ДОЛАРОТ ВО ПОСЛЕДНИТЕ
6 МЕСЕЦИ

ИЗГРАДБАТА НА ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕРБЕГ"
ПОСКАПЕ ЗА НОВИ 300.000 ЕВРА
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ИЗГЛАСАНА РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА
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емоциите и со инстинктот при изборот на материјалот за да го пренесам тој

креативен импулс во делото.

Вашето наградено дело содржи бодликави жици, но и каков друг материјал

користевте за да ја доловите драматиката и симболиката што ја содржат

оградените и забранети простори покрај кои минуваат и низ Македонија

бегалците од Сирија, Авганистан и други земји? Што беше пресудно во

изборот на материјалите? 

Темата ,,Нивоа на нашата свест“ е поврзана со природните убавини,

природните богатствата, релјефот и географската положба на нашата земја и

како сето тоа влијае за создавање на едно ликовно дело, а во исто време е

тема што е многу широка и слободна. Сите ние имаме различно ниво на

гледање, перцепција, искуства, формирани од сопствениот развој и начин на

разбирање на светот. Инспирирана од актуелните настани ја одбрав

бодликавата жица како материјал со кој можам да се изразам и да претставам

сигурност, смиреност, спокојство, а меѓу двете црвени линии, силен

драматичен судир.

Често ги среќаваме тие односи во секојдневниот живот. Таквите состојби

денес ги среќаваме и во односот со родителите, со партнерот, со децата и

пошироко. За жал, и во нашата земја има многу црвени линии во меѓусебните

односи. 

Верувате ли дека уметничките дела кои директно потенцираат актуелен

цивилизациски, политички момент освен што го свртуваат вниманието, ги

поместуваат границите на човековата свесност за поголема одговорност кон

себеси и другите? 

Да верувам. Мислата, идејата, енергијата и начинот на кое е претставено едно

дело, а преку делото и личниот став на уметникот, не само за уметноста, туку

преку уметноста ставот за општеството, со самото тоа што го привлекува

вниманието ја поместува границата на човековата свест. Сепак тоа е процес

кој бара време, ако не веднаш тогаш сигурно за некое време во иднина.

Творештвото во изминатиов период Ви е поврзано со истражувања на

црвената линија. Би сакале ли да откриете што се' содржи вашиот циклус

„Линија или помеѓу две црвени линии“, дали планирате и понатаму линијата

да биде дел од вашите преокупации и дали и кога може да очекуваме Ваша

самостојна изложба или пак дела изложени во јавен простор ?

Подолго време се занимавам со линијата. Со виткање на метална лента во

црвена боја, исцртувам и испишувам портрети и тридимензионални

апстрактни форми во простор. Ја истражував релативноста на црвената

линија, апсолутноста на црвената линија за да започнам нов циклус „линија -

меѓу двете црвени линии“. Се разбира кога ќе бидам подготвена ќе ги

претставам моите дела во јавност.

Професорка сте во Државното средно училиште за ликовна уметност и дизајн

„Лазар Личеноски“, колку педагошката работа Ви нуди увид во актуелниот

развој на ликовната и визуелната култура во Македонија? Со какви

предзнаења од овие области Ви доаѓаат учениците, со оглед на познатиот

факт дека деца и ученици многу ретко се среќаваат во домашните музеи и

галерии носени од родители или наставници? 

На самиот почетокот на учебната година, училиштето организира групни

посети со учениците во сите галерии и музеи во градот. Целта на наставно-

научните екскурзии што ги организира училиштето се посета на културно-

историски споменици, музеи и галерии во земјата и странство, се' со цел кај

децата да се создаде навика да продолжат и самостојно да ги следат

актуелните ликовни и визуелни настани.

 

Има ли опозиција во Србија?

СЈО: Груевски осомничен за перење пари и
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Децата преку уметноста учат идејно и креативно да се изразат, да бидат

упорни, истрајни, развиваат техничка вештина, самодоверба, стануваат

одговорни... За жал, во основно училиште часовите по ликовна култура се

намалени, на еден час неделно, што според мене е голем хендикеп за

развивање на вештините кои децата треба да ги стекнат во раната возраст. Се'

се сведува на добрата волја на наставникот кој може да одвои време и да ги

однесе учениците во музеј или галерија. 

Предзнаењата на учениците што сакаат да се запишат во Државното средно

училиште за ликовна уметност и дизајн „Лазар Личеновски“ ги гледаме на

самиот приемен испит. Но, секако, прво го учат ликовниот јазик, нешто што е

познато за нив како линија, форма, боја... Постепено да ги усвојат техниките и

вештините специфични за секое изборно подрачје.

На што се', според Вас, треба да се работи за да се подигне нивото на

ликовната култура во Македонија каде што откриените артефакти од минатото

во историски континуитет покажуваат високо ниво на таков вид творечко

изразување уште од периодот на неолитот? 

Нашето културно наследство е богато со ремек-дела, изобилство на

уметнички творби што се создавале на оваа почва.

Поголемо знаење за ликовната култура и за нашето наследство се стекнува во

музеите и галериите. Тие се многу значајни, посебно за младите генерации, за

подигнување на свеста за нашата култура и за нашето наследство.

Сметам дека треба да има повеќе проекти. Со добра стратегија и финансиска

поддршка да се организираат изложби на дела од деца и млади, изработени

во едукативните работилници во музеите и галериите, или само едукативна

работилници по повод изложба, со вакви или слични настани и предзнаењата

на децата ќе бидат пошироки. 

Наградата, уметнички престој во Париз Ви ја додели ДЛУМ. Од кога сте негов

член и задоволна ли сте од начинот на кој тоа во овој период успева да ги

организира и презентира делата на уметниците во земјава и странство? 

„Зимски салон“ е биенална манифестација која моментално е поставена во

Националната галерија на Македонија – „Чифте амам“ во Старата скопска

чаршија. Со оваа манифестација ДЛУМ почна и со одбележувањето на

јубилејот - 70 години од своето постоење. Покрај постојните манифестации

централно место ќе заземе, како што беше најавено, изложбата ,,ДЛУМ -

минатото, сегашност и иднина“. Јас сум релативно нов член, се зачленив затоа

што ДЛУМ ми го привлече вниманието со интересните настани и со

манифестациите што ги организираше, а од 2010 година редовно учествувам

на повеќето од нив како што се „Експериментален цртеж“, „Мал формат“,

„миниАРТура“, на Годишната изложба, на биеналните манифестации.

Како член на претходниот Управен одбор учествував во работата на

ублажувањето на разни финансиски препреки, во барање на соодветен

простор за работа и на сопствен галериски простор на ДЛУМ. Но и покрај сите

грижи, на манифестациите ДЛУМ бележи се' повеќе посетители, што укажува

на фактот дека буди интерес кај публиката. Во овој период внесена е свежина

и новина со изложбите. Изложбите не остануваат само во главниот град,

делата се презентирани во галериските простори и во другите градови во

нашата држава. 

По големиот проект „100 македонски уметници“ во Париз, организирани беа

и изложбите „Експериментален цртеж“ во Прага, а со „Фемина 8“ во Виена.

Статијата е прочитана 1536 пати. 

Испрати коментар

Препорачај 23 луѓе го препорачуваат ова. Биди прв од твоите пријатели.
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