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ПРОДОЛЖУВААТ МАКЕДОНСКО-КОРЕЈСКИТЕ ПАТУВАЊА

Уметниците Маја Кировска и Санјонг Ли со своите ангажмани и дела
потврдуваат дека уметноста го победува стравот

Катерина Богоева

Дека патувањата на човекот му се неопходни и дека преку нив го запознава

не само светот, другите луѓе, туку и самиот себеси не е никакво ново

сознание, но кога патуваат уметниците и нивните дела патувањата имаат и

друга тежина. Тие на публиката и' нудат не само убавина туку и нови страници

од уметничкото толкување на животот и нештата поврзани со него. Групната

изложба на 39 уметници од Македонија и Јужна Кореја под наслов „Патување“

во „Мала станица“ отворена на почетокот на месецов понуди навистина

возбудливо патување низ световите на авторите од, само навидум, многу

различните земји. Тој за многумина изненадувачки факт го потенцираше

кураторката на изложбата, уметницата Маја Кировска, чие дело исто така

беше презентирано на оваа изложба, но и јужнокорејската уметница Санјонг

Ли, која пристигна во Скопје со својата самостојна изложба „Низ огледалото“,

отворена истата вечер. 

Во приземјето на „Мала станица“ каде што Санјонг Ли го распосла делото во

кое доминираше црвениот конец, асоцијативни црвени клопчиња волница,

таа говореше и за себе како уметница, како една од основачите на

јужнокорејската уметничка група „Егзит“ од која дел од членовите со свои

дела се претставија и на „Патување“. 

„Ми се допаѓа идејата на Луис Керол за нештата зад огледалото, а во моето

дело јас правам комбинации со приказни од грчката митологија. Користејќи

21° СКОПЈЕ ВРЕМЕ

Претежно
облачно

ПОН

22

ВТО

23

СРЕ

20

ЧЕТ

20

ПЕТ

20

САБ

20

НЕД

22

ПОН

22

ВТО

25

СРЕ

26

Електронско издание

ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

 

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

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СЕАТ КОЧАН ОСТАНУВА ДА СЕ БРАНИ ОД
СЛОБОДА

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

СДСМ И БЕСА РАЗГОВАРЛЕ ЗА ПРИНЦИПИТЕ,А
НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА

ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ

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=54656170458E8E4AAF2B7B81E0822D85
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=71A7BEA5D71E9A49813E8DA47E45C546
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=54656170458E8E4AAF2B7B81E0822D85
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=71A7BEA5D71E9A49813E8DA47E45C546
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
http://www.mse.mk/mk/symbol/TPLF
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=7747C4C4B7E6B14A82D0BBED1ABC20DD
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=E52357DBB44A2D4C9DFA995D26D8A139
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DC09F06E1DD0EE84095F95EBBAD0D31CD&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B0%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%9A%D0%B0&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DC09F06E1DD0EE84095F95EBBAD0D31CD
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3DC09F06E1DD0EE84095F95EBBAD0D31CD&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=3CB8E9AEB180A048BDCA7B93B024AB95&arc=1
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


го црвениот конец и црвената боја, која е симбол за изгубеното време и за

меморијата, јас всушност нив и ги визуализирам, а во ‘Низ огледалото‘ сакам

да покажам дека без разлика дали она што поминало е добро или не,

иднината можеби ќе биде подобра. Црвената боја во Јужна Кореја е симбол

за жена, за женскиот принцип и за крвта што тече низ вените“, напомена Ли,

која посочи уште на еден мошне важен дел од изложбата, на впечатливото

мало црвено столче обмотано со црвен конец. 

„Тоа е моето столче од детството, го покажува минатото, но исто така е важно

и за иднината. И затоа за оваа изложба беше снимено на неколку различни

локации во Њујорк каде што претходно изложував. Јас со себе си ги носам

спомените и детството“, рече уметницата. На прашањето дали е задоволна од

својот досегашен живот во Јужна Корејка и како уметник, од третман на

уметниците од страна на државата рече: „Да, задоволна сум. Среќна сум

бидејќи мојата уметничка работа ми овозможи да патувам низ светот, да

бидам и тука во Скопје со своите дела. Кога дојдов во Македонија видов дека

многу работи се слични со Јужна Кореја. Луѓето во Македонија на лик

изгледаат поинаку, но храната и природата се слични“. 

Ваквите впечатоци, но за Јужна Кореја ги има и Маја Кировска, која таму веќе

престојуваше и изложуваше, а со Санјонг Ли и со членовите на „Егзит“ се

запозна претходно во Македонскиот центар во Њујорк каде што изложуваа

во исто време.

„Јас кога отидов во Јужна Кореја мислев дека се' е многу поразлично од

Македонија. Ми беше страв дали нешто што ќе направам или ќе речам ќе ги

навреди луѓето со кои се среќавам, дали ќе направам нешто спротивно на

нивните обичаи, но видов дека луѓето таму се однесуваат исто како нас. Јас

најприродно како што се однесував тука, така се однесував и таму. Храната е

слична, природата исто така. И Ли кога дојде овде забележа дека како да сме

биле поврзани во некој претходен живот, се' и' е слично. А јас, пак, забележав

дека тревките, растенијата на Водно и на дел од нивните планини по кои се

шетав се слични“. 

Ли живее во централниот дел на Јужна Кореја, во градот Ченгџу. Како една од

двајцата основачи на „Егзит“, напомена дека оваа уметничка група брои 17

членови, дека покануваат и помлади, нови уметници да учествуваат во

нивните проекти, а често соработуваат и со странски уметници. Кога ги

организираат изложбите во Јапонија и Кина им е полесно, вели таа, отколку

во другите земји. Потенцираше и дека уметниците во нивната работа се

помогнати од управата на регионот Чумбук каде што и се наоѓа нејзиниот

град Ченгџу, дека добиваат поддршка за локалните изложби и за изложбите

на кои се претставуваат во странство, но и дека изложбата во „Мала станица“

е реализирана со средства само од македонското Министерство за култура.

Транспортот на делото и патувањето го платила самата. 

Сајонг Ли напомена дека за првпат на свое големо задоволство е во

Македонија, дека го видела споменикот на Александар, дека и' се допаднале

новите објекти во центарот на Скопје, но и Старата скопска чаршија, особено

галериите Чифте-амам, Даутпашин амам. Од престојот во Охрид ги издвои

посетите на црквите „Света Софија“, „Богородица Перивлепта“, посетата на

Плаошник каде што имала можност да ги види фреските, иконите и

мозаиците. 

„Мислиме дека културите се многу различни и специфични, меѓутоа луѓето

многу добро се разбираат. Луѓето од Јужна Кореја не се толку различни по

менталитет и се остварува убава комуникација. Јас кај нив учествував на

групна изложба со поголема инсталација во 2015 година. Престојував две

недели, а сега за изложбата во ‘Мала станица‘ сакаа да дојдат повеќе членови

на групата ‘Егзит‘ но не успеаја да ги реализираат планираните спонзорства.

Планираме изложбата ‘Патување‘ да ја однесеме во Јужна Кореја, таму да

отидат и неколку уметници на резиденција од Македонија. Искуството

навистина е убаво. Таму галериите се многу добро средени, тоа се навистина

убави простори“, рече Маја Кировска, која е член на две уметнички групи од

Македонија, Арт институт и МОМИ. 

Во оваа пригода таа потенцираше дека кога е поканувана за учество на

изложби и на други уметници со кои соработува, важно и е акцентот на делата

да биде ставен на визуелното, „делата да се убави на некој начин“. 

 

Има ли опозиција во Србија?

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

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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„Такви се и делата на уметниците од Јужна Кореја, изобилуваат со боја, со

форма и јас се пронајдов некаде во тоа. И јас и моите колеги со коишто имам

соработувано во минатото работат на сличен начин. И изложбите на ‘Егзит‘ се

поврзани со патувања“, посочи Кировска, напоменувајќи дека изложбата

„Патувања“ е и пример дека без разлика на пресијата во којашто живеат

луѓето: тероризам, страв, уметничките патувања низ светот, заедничките

изложби даваат оптимизам. „Една од уметниците што учествуваше на

изложбата ‘Патувања‘, Нина Нинеска, во разговор со неа ми рече - Не е

работата само да се рашири стравот, ние треба да нудиме обратна енергија“.

Статијата е прочитана 483 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Започна ликовната колонија „Кавадарци Михајлово 2016“

„Македокс“ се отвора со „Мојот превртен свет“

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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