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ДЕЛАТА ЗБОРУВААТ ЗА ОНА ШТО ГО КАЖУВАМ ЈАВНО

Ликовната уметница Александра Петрушевска успешно го претопува
статусот на раселено лице во творечка форма

Катерина Богоева

Ликовната уметница Александра Петрушевскa деновиве замина на

тримесечен престој во Виена, организиран од фондацијата „Култур контакт“,

која и' обезбедува стипендија, но и' нуди и слобода на избор за

претставување пред тамошната јавност. Досега во организација на

Европската фондација за култура ги истражувала современите галериски

простори во Холандија, а во Ротердам учествувала и на саем за современа

уметност и млади современи автори. Младата авторка е присутна на

ликовната сцена во Македонија и во странство со проекти што го

привлекуваат вниманието на прв поглед, бидејќи во нив го има вткаено

своето животно искуство, преточено во автентичен, ликовен израз. Годинава

ја смета за важна, бидејќи таа како и останатите внатрешнораселени лица

очекува решавање на статусот што го добија по конфликтот во 2001 година,

кога беше уништен и нејзиниот дом во Арачиново. Досега сменила неколку

места за живеење (интернати), каде што како уметник работи во

импровизирани простори што сама ги создава. „Не го сметам интернатот за

мој дом и студио, но, за жал, реалноста зборува нешто друго. Сегашниот

простор изгледа како голема современа уметничка инсталација, само треба

да се повика критична публика за јавна презентација и отворање, бидејќи е

невозможно на друг начин да се објасни и прикаже. Оригинално е и не е

лажно“. Во последниве две години повеќе е сконцентрирана на дигиталните

и компјутерските медиуми, за што и' е потребен пофлексибилен простор.

„Доколку работам рачна обработка на дело, тогаш користам просторија во

која соседите од катот каде што сум сместена ги вршат своите домашни

обврски“. 

Александра Петрушевска досега имаше четири самостојни и повеќе групни

изложби во земјава, а учествуваше и на групни изложби во САД, Бугарија,
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Холандија и Србија. До крајот на годинава, која ја започна со учество на

Биеналето на млади во Музејот на современата уметност, ќе изложува и во

Фрајбург, на Интернационалниот ден на франкофонијата во Бејрут и во

Македонскиот културен центар во Њујорк. На Биеналето во МСУ одржано на

тема „Идентитет“ го изложи делото „Последна година како ВРЛ“, претставено

во две слики, масло на платно. Потенцира дека се обидува да се дистанцира

од добропознатата состојба во која се наоѓа и да ја гледа објективно,

опишувајќи ја како „секојдневна проблематика во изминатите осум години“. 

„Не мислам дека статусот на раселено лице е само мој проблем. Мене ми

останува само да го посочам и да го претопам во една нова творечка форма,

бидејќи тоа е мојата должност и професија. Следејќи други примери од

автори кои јавно презентирале дело со лични податоци - идентитет, сфатив

дека освен Феликс Нусбаум (1904 – 1944), ниеден друг ја нема претставено

својата идентификација или потврда за нарушен социјален и личен статус.

Едната моја слика на Биеналето беше копија од идентификацијата што ја

добивам во почетокот на секоја година од Министерството за труд и

социјална политика како потврда, која има ист дизајн и текст, но само бојата

и годината се менува. Второто дело беше одговор на претходното, со

редизајн за потврдата, како предлог до Министерството како да ги изработи

потврдите во 2009 година. Сметам дека треба да ја сменат формата, целиот

дизајн, дека треба да се направат на англиски јазик со што би добиле

интернационален карактер. Новите дизајни за оваа идентификација што ги

создадов се како ведра најава или, пак, надеж дека целиот процес на

решавање на овој проблем ќе заврши можеби годинава“. 

Како надворешен соработник таа предава базичен дизајн на

Интернационалниот балкански универзитет во Скопје, а работи и на нови

дизајни на веќе препознатливите тапети, во кои е вткаена нејзината длабоко

моќна и привлечна приказна. Го смета графичкиот дизајн за моќна алатка за

визуелна комуникација, а дизајните за тапети за личен израз и иронија на

споменатата состојба. „Тие се синтеза од претходниот процес на кој работев

три години, слики со особено големи формати на кои речиси

фотореалистично беа претставени рушевини од домот. Дизајните

претставуваа фокус на еден детал, на дупката од куршум кој стана клучен,

препознатлив симбол во тапетите. Во најразлични форми оваа дупка ја

стилизирав и мултиплицирав, создавајќи шарен, обоен дезен кој би служел

како дизајн во внатрешниот ентериер. Тапетите инсталациски ги поставувам

во одреден простор, заедно со други објекти со кои градам нов простор, во

кој бојата е составен дел. Зависно од просторот кој ми се нуди, го менувам

во нова боја со помош на тапетите, преку кои гласно зборува она што јавно

го кажувам“.

Статијата е прочитана 1567 пати. 
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