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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

Лицата со посебни
потреби кампуваат за да
бидат видени и слушнати

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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ИНТЕРВЈУ ПАНДОРА АПОСТОЛОСКА-САЗДОВСКА И САШО
САЗДОВСКИ - АНГАЖИРАНАТА УМЕТНОСТ Е СПАС ЗА
ЧОВЕШТВОТО

Сопружниците од вечерва изложуваат во Куманово, а деновиве го пренесоа
своето искуство од артистичките престои во Куала Лумпур, Баку и Тунис

Катерина Богоева 

Со свои самостојни изложби ќе се претставите вечерва во Центарот за култура

„Трајко Прокопиев“ во Куманово. Отворањето е закажано за 20 часот. Што ќе

може да види публиката и кога за последен пат сте изложувале во овој град?

Сашо: Јас ќе се претставам со цртежи и скулптури под наслов „Објекти” кои се

надоврзуваат на мојата претходна серија со наслов „Разлики“. Фокусот на

мојот интерес е истражувањето, комбинирањето на каменот како природен

материјал со плексигласот како вештачки добиен производ.

Пандора: Мојата инсталација „Fear game“се поврзува со настаните кои се

случуваа во мај 2015 во Куманово и е приказ на детско игралиште за време

на конфликт, водена од психолошкиот аспект за тоа колку војната и

насилството влијаат врз децата и траумите како последица на тоа. Ова е наше

прво претставување пред кумановската публика и искрено се радуваме

поради тоа.

Вашата биографија во последниве години е збогатена со учество на низа

артистички настани во делови од светот каде ретко се презентира
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

СДСМ најавува битка за принципи, не за
ресори

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ВОЗЕТЕ ВНИМАТЕЛНО- НАМЕСТА ПАТИШТАТА
ВЛАЖНИ И СО ОДРОНИ

ДРАМА НА ФИЛМСКИOТ ФЕСТИВАЛ ВО КАН:
ОПАСНОСТ ОД БОМБА!

ГОРЧЕСКА СЕ ПОДГОТОВУВА ЗА РОЛАН ГАРОС

СЕАТ КОЧАН ОСТАНУВА ДА СЕ БРАНИ ОД
СЛОБОДА
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македонската уметност. Во изминатите три месеци учествувавте на уметничко

биенале во Куала Лумпур - Малезија, на скулпторски и сликарски симпозиум

во Баку - Азербејџан, бевте и во Тунис. Што најмногу Ве импресионираше на

полето на уметноста во овие земји? 

Сашо: Првичните импресии во државата која ја посетуваме се традицијата,

архитектурата, начинот на живеење, секако културата. Кога станува збор за

уметноста, современата, во глобала се сведува на следење на светските

трендови, но она што се издвојува особено во азиските држави е високата

свест за екологијата и глобалните промени, особено кај уметниците од Кина и

од Јапонија.

Оставивте ли ваши дела во тие градови и како всушност таму творевте и се

презентиравте? 

Пандора: За секое учество во зависност од договорот има различни

критериуми. На пример на симпозиумот во Баку главен покровител на

изложбата беше „Хејдер Алиев“, најголемата фондација за култура и уметност

поддржана од претседателот на Азербејџан, Илхам Алиев. По завршувањето

на изложбата скулптурата на Сашо Саздовски „Спој“ беше поставена во

градскиот парк во центарот на Баку, а моето дело „Загуба“ е дел од

перманентната поставка на „Q” галеријата во музејската област Гала, во Баку. 

Во јануари идната година во Абу Даби - Обединети Арапски Емирати во Ваша

организација ќе се одржува Македонски месец на уметноста. Кои автори ќе

учествуваат и како тече подготовката со оглед на врските на Македонија со

овој дел на светот? 

Сашо: Македонија за жал, се' уште нема остварено контакти на културно поле

во овој дел од светот. Со Пандора сме единствените уметници од земјава кои

самостојно два пати изложувале таму. Од тие причини се потрудивме нашите

контакти да ги искористиме за поголема презентација на Македонија таму.

Проектот има за цел за првпат да го промовира и афирмира македонското

творештво во Абу Даби - Обединети Арапски Емирати на четворица уметници:

Атанас Атанасовски - академски скулптор, Милан Андов - академски

графичар, јас и Пандора како куратор на проектот. Станува збор за квалитетно

и современо осмислен авторски проект кој за првпат како „Македонски месец

на уметноста“ во Абу Даби се состои од студиски престој од 30 дена и

реализирање на изложба на крајот од престојот.

Од кои се земји најчесто среќававте уметници во државите за кои

разговараме, можете ли да посочите и на одредени актуелни тенденции во

презентацијата на современата уметност во нив? 

Пандора: Убавината на симпозиумите е што се среќаваме со уметници од цел

свет што значи не само со нивните дела, туку ги запознаваме и нив како

личности што е многу важно бидејќи така ја добиваш комплетната слика за

еден автор. Преку предавањата, работилниците, па дури и преку неврзан

разговор се отвораат многу важни теми. На пример, на работилницата со

студентите од Академијата за ликовна уметност во Тунис се отвори тема за

современите уметнички пристапи како и за важноста и влијанието на

политичката и ангажираната уметност денес. Почестен гостин беше сирискиот

ликовен уметник, Марван Касаб Баши (Marwan Kassab Bachi) поранешен

професор на Берлинската академија за ликовни уметности така што имав

среќа одблиску да се запознам со неговата работа. Неговите дела се веќе дел

од колекцијата на многу музеи како што е Националниот музеј во Берлин.

Пандора, веќе неколку месеци се подготвувате и за учество на претстојното

57. Венециско биенале заедно со ликовниот критичар и виш кустос во

Националната галерија, Златко Теодосиевски. Со што планирате да се

претставите? 

Пандора: Оваа година добив понуда од Златко Теодосиевски заеднички да

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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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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учествуваме на 57. Венециското биенале со моето дело „Загуба“. Делото

настана како последица на мигрантската криза (која е во фокусот на мојот

интерес) и на блиската средба со сириските бегалци во Доха, во 2015 година.

Инсталацијата за прв пат беше изложена пред министерот за култура и

културно наследство на Катар. Потоа следуваше презентацијата во Центарот

за современа уметност во Скопје, па во Калакшетра музејот во Индија и во

Романија. Сега е дел од Фондацијата „Хејдер Алиев” во Азербејџан, од

Центарот за култура и културно наследство во Тунис и е дел од Уметничкото

биенале во Малезија. Поради сериозноста, комплексноста на делото кое го

предложивме искрено се надеваме дека истото ќе влезе во изборот за

учество на Венециското биенале оваа година.

Бегалската криза во светот за жал, се' уште трае. На кој начин го истражувате

овој цивилизациски проблем за да го преточите во уметничко дело, а на кој

начин пак се борите со вистината дека за бегалците многу повеќе се зборува

во светот отколку што им се помага? 

Пандора: Доколку погледнеме низ годините наназад забележуваме дека

бегалската криза како да нема крај. И се случи на Македонија пред околу

десеттина години и и' се случува на Сирија денес. Застрашувачки е фактот

дека човекот ја заборава истиот момент откако ќе го смени ТВ-каналот и

продолжува понатаму се' додека не го засегне истата состојба и така до

недоглед. Ангажираната уметност е единствениот начин за спас на

човештвото, но и на уметноста. Сметам дека уметникот како визионер во едно

општество треба да е одговорен и гласно да зборува преку своите дела

посочувајќи на сите проблеми на денешницата.

Статијата е прочитана 751 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Се одбележуваат 107 години од раѓањето на Никола Јонков Вапцаров

Концерт на хорот „Вардар“

Недела на словачки филм

Филхармонија и Мисиркова на гостување во Виена

Заврши 6. Фестивал на изведбени уметности „Импакт“

Врачена наградата „Св. Климент Охридски“ за 2016

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