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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
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И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување
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И УМЕТНИЦИТЕ ВО СЛУЖБА НА ГРАЃАНИТЕ

Со различни проекти ликовните автори отвораат навидум „невидливи“
прашања

Катерина Богоева

„Отсекогаш ме фасцинирал отворен простор. Додека бев на постдипломски

студии во Јапонија, сакав да направам едно дело со рибарски конци што со

ветер би создавале одредена мелодија, оптегнати меѓу универзитетските

згради, но не ми беше дозволено.Не смееше да се интервенира на фасадата,

а мене тогаш таквото објаснување не ми беше разбирливо, бидејќи кај нас

во Македонија скоро се' е дозволено. И покрај забраните, кој како сака и

кога сака сепак пружа алишта, се прават доградби, надградби, балкони,

разни чуда со фасадите на зградите. 

Сигурно архитектите што ги правеле, ако се живи умираат од мака кога ги

гледаат, а починатите пак се превртуваат во гроб. Се вели дека Скопје по

површина е доста голем град, но се повеќе и повеќе се стеснува. И неговиот

плоштад ќе биде пренатрупан со дела кои не се врзуваат во еден контекст.

Ќе имаме разни стилови, модерна фигура на Александар Македонски во

антички стил, неоромантичарски скулптури на нашите револуционери, а

имаме и одреден импресионизам во скулптурата и др. Проблем ќе биде и со

најавената изградба на црква. Иако јас не сум против Црквата, ниту против

верниците, сметам дека на тој објект таму не му е местото“, изјави деновиве

ликовниот уметник Игор Сековски, доцент на на Факултетот за арт и дизајн

при Европскиот универзитет на Република Македонија кој со дигиталниот

принт „Визионер (Ким Ил Сунг)“учествуваше во проектот „Градот убав пак ќе

никне“. 

Тој како и останатите негови колеги, ликовни уметници своите дела ги

презентираа на јавни простори во центарот на Скопје, покажувајќи го својот

критички однос кон актуелните, градски проблеми. Ваквата тенденција кај

помладите автори добива континуитет и се почести се нивните обраќања
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СУСПЕНДИРАНИ 15 ВРАБОТЕНИ ВО МВР ЗА
ИНЦИДЕНТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО

ФЕНЕРБАХЧЕ И ОЛИМПИЈАКОС ЌЕ СЕ БОРАТ ЗА
ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

МУЗИЧКИОТ ТАЛЕНТ ДАМЈАН ДИМЕВСКИ
ОСВОИ ГРАН ПРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ТУРЦИЈА

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ СО ДОБИВКА ОД 22,3
МИЛИОНИ ЕВРА ГО ПРОДОЛЖУВА ТРЕНДОТ НА
ДОБРО РАБОТЕЊЕ

ОД НЕДЕЛА НОВ ВЛАЖЕН БРАН
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кон публиката во јавен простор, надвор од официјалните места за

изложување. Потребата за презентирање на идеите на различни, често

невообичаени места веќе не предизвикува поголема зачуденост кај

публиката, која реагира во најголем дел позитивно и ги прифаќа новите

авторски идеи. Граѓаните со уметничките проекти се предупредуваат,

потсетуваат, им се свртува вниманието на многу животни, секојдневни и

наизглед непостоечки нешта и преку јазикот на ликовното, на естетиката

влегуваат во светот на авторите каде дневно -политичките преокупации

имаат друга димензија. 

Скопјани кои од 23 јуни на пример, се движат по булеварот „Партизански

одреди“ во близина на пазарот „Буњаковец“ можат да ги забележат

стикерите на ликовната уметница Славица Јанешлиева на носачите на

билборди и на бандерите со кои таа проблемот со пренатрупаните тротоари

со автомобили го прави, симпатичен, поетично - видлив и предупредувачки.

И за неа јавниот простор претставува предизвик за изложување на своите

дела. По неколку дена коментираше: „Ме изненади фактот дека луѓето не

реагираа на моите стикери кога ги лепев, а мислам дека реагираат повеќе

кога се лепат големи плакати. Нашите луѓе се срамежливи кога станува збор

за потреба од реакција на јавни проекти. Сметам дека јавниот простор

станува се повеќе интересен за изложување. На еден начин тоа е бегање од

конвенционалноста и комерцијалноста во презентацијата, а од друга страна,

претставува можност да ги презентирам своите ставови, да реагирам за

одредени нешта преку ликовното“. Јанешлиева од „Буњаковец“ ќе продолжи

да ги лепи стикерите и на други места во Скопје, каде пешаците, а особено

мајките со деца, тешко можат да поминат.

Наизглед мали, некому можеби и му изгледаат незначителни, идеите на

уметниците што ги следат светските трендови на потенцирање на фактот

дека јавниот простор им припаѓа на сите подеднакво, стануваат се побројни

и се изразуваат преку различни форми на презентација во главниот град.

Но, да потсетиме, освен граѓаните нивни консументи се и претставниците на

градските и државни власти. „Летачките мајки“, се надеваме дека ќе ги види

некој од надлежните и ќе придонесе за конечно ослободување на

тротоарите од автомобилите. Тоа би била добиена битка на уметниците на

терен. Но, којзнае кога!

Статијата е прочитана 1252 пати. 
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Замина Фара Фосит - симболот на 1970-тите

Филмот „Добредојде“ ќе го отвори Фестивалот на францускиот филм

Празничен концерт во Домот на АРМ

Разновидна културна понуда на „Скопско лето“

КОМЕНТАРИ

Majka, 27.06.2009 09:39:59
Bravo za nasite umetnici! Sramota za nasite vlasti!

Кликнете за оценка:    18  |    15

druga majka, 27.06.2009 23:25:03
i jas ke kazam bravo za nasite umetnici,no mislam deka problemot ne e do vlastite tuku do svesta na
graganite...

Кликнете за оценка:    13  |    14
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

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