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КРАЈНО ВРЕМЕ Е КРЕАТИВЦИТЕ ДА ГО ОБЛИКУВААТ СКОПЈЕ

Ликовната уметница Славица Јанешлиева ги повика на реакција
интелектуалците, архитектите, граѓаните

Катерина Богоева

Ликовната уметница во Славица Јанешлиева во Музејот на град Скопје на 26

јули, на публиката и ги понуди своите проекти „Филантропски погледи 1 и 2

“ (дела, акции, перформанси), што се однесуваат и/или се инспирирани од

Скопје. 

Понуди заокружена слика за својата уметничка преокупација со родниот

град, но и назнаки каде да се бараат можните излези од неговата постоечка

состојба. Повика и на соработка, а оние кои ја следат нејзината работа се

сеќаваат дека провокативните проекти реализирани во јавниот простор,

секогаш привлекувале внимание кај граѓаните. „Всушност тоа се мои

реакции за некои состојби во градот, во последниве 8 години. Оваа изложба

не вклучува се што е сработено на тема Скопје, туку она што можев да го

заокружам како целина, за да можам да претставам пред посетителите

визија за град со намерни креации кои содржат идеја, промовираат

вредности и служат како изрази на системите за мисла и моралност. Сметам

дека вредностите на кои порано не учеа, се изгубени или се некаде далеку

во потсвеста, и токму поради тоа ги повикувам интелектуалците,

архитектите, граѓаните на реакција за се што ни се случува. Бидејќи како што

велам и во писмото до посетителите на изложбата „Градот е продукт на

желбата и имагинацијата на човекот.“ Мислам дека е крајно време и на

креативците да им се даде шанса да го обликуваат и обмислуваат Скопје. 

Родена сум, растев и живеам во Скопје, па некако нормално е дека Скопје

ми е посебно драго бидејќи е моето „дома“. Дали мојата грижа и љубов се

посебни или не, незнам. Но, знам дека доколку сите се грижиме за

опкружувањето, работите ќе бидат поинакви. Градот го сфаќам како јавен

простор и како таков ми нуди големи можности за изразување. Всушност го
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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користам како медиум да им се обратам на сите и да предизвикам реакција.

Наместо да напишам статија во весник, јас го користам јавниот простор и

директниот контакт со граѓаните, и уживам во тоа“ - вели авторката.

Денеска, по извесна временска дистанца од реализацијата на проектите, не

знае кои и биле тогашните очекувања.

„Во ’Симулакрум’, 2002, го документирав она што е видливо секој ден.

Лошото решение за сметот во градот, како и се поприсутната и повидлива

сиромаштија. Непријатното чувство кога гледаш човек како „копа“ за храна е

секојдневно. Имаше акции за разубавување на контејнерите, но смрдеата

остануваше...Налепницата „Мајки летачки“, 2009, ги предупредува мајките со

детски колички дека ги очекува слалом низ паркирани автомобили. А на

надлежните им посочува каде би требало да реагираат. „Улицата - Музеј

Железничка колонија“, 2007, е идеја која би требало да се прифати од

надлежните институции и да се реализира, односно, улицата да биде

именувана како предлагам и да се најде решение за заштита на градбите.

Но, за ова да се случи најверојатно ќе треба мој административен ангажман.

За сега останува одлуката куќите да се рушат. 

Од предлогот за Колекција на современа уметност НАМА, 2007 година, во

центарот на градот, единствено што можеби е прифатено, е сегашното име

на старата НАМА, Сити галери, односно Градска галерија, можеби галерија

на слики?!

„Сапунара“, 2007 година, од провокација на плакат, заедно со „Скопско лето“

можеби следната година да биде реалност, барем за неколку дена.

„Галеријата на прозорци“, 2009, е дел од мојата документација на

фотографии кои ги имам во огромен број. 

И моите игри како да си го направам градот интересен за прошетка. Како

што велам во писмото до посетителите „Шетајќи низ централното подрачје

на Скопје, го вадам фотоапаратот да документирам некои од омилените

локации и си замислувам град уметничко дело, колективно креиран

комплекс на згради, улици, случувања... “ 

Таа одлучи да ја прикаже документацијата од сите споменати реализирани

дела-настани, бидејќи смета дека е штета да не се види настанот во целина,

односно како што сметаме и ние, да не се види и односот на граѓаните кон

овие проекти, бидејќи тие и беа директни учесници во еден дел од нив. 

„Можам да заклучам дека голем дел од граѓаните позитивно реагираат на

ваквите акции и мене навистина ми годеше контактот со нив и

разменувањето на размисли и информации. За жал, од надлежните

структури немав никаква реакција, ниту позитивна, ниту негативна. Сметам

дека тоа се должи најмногу на фактот што ликовните интервенции или

пораки ги „читаат“ само оние кои се инволвирани или ги следат ликовните

т.е. уметничките случувања. Надлежните структури не посветуваат време и

внимание на она што го кажуваат креативците.

Изложбата е отворена на 26 јули, денот на скопскиот земјотрес кој го означи

и почетокот на новата скопска историја, а уметноста и денеска, како и

културниот развој на градот, се судрува со ниското ниво на граѓанска свест

кон јавниот простор. Гласноста е посакуваниот начин на реакција за

промените во градот. 

„Уметниците делуваат. Реагираат на својот јазик – ликовниот, визуелниот. Се

обидуваат и да прераскажат за да бидат подобро разбрани. Мислам дека и

граѓаните реагираат. Но, не е битно дали се граѓаните и/или уметниците

доволно гласни, битно е дали некој слуша?! Времето минува... Градот се

менува... На подобро или на полошо???!!!

Славица Јанешлиева е активен ликовен уметник, која како што и самата

посочува, неминовно мора да одвои барем минимум време и за своето

сопствено изразување, покрај ангажманот како доцент на катедрата по

графика со студентите од својата класа и функцијата продекан на

Факултетот за ликовни уметности. 

„Тоа не е само желба, туку е и потреба за изразување.Отсекогаш сум била

доста продуктивна, а сега кога сум во непосреден контакт со младите идни
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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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ликовни творци, на кои искрено се обидувам да им ја пренесам љубовта кон

професијата, мислам дека желбата за творење е уште поголема“. За наесен

најавува уште една самостојна изложба во „Мала Галерија“, во кураторство

на Маја Чанкуловска, на тема „Транзиција“, со дела работени во дигитален

печат. За следната година, изложба на графики работени со комбинирање и

експериментирање на класични, и не така класични графички техники.

Статијата е прочитана 1646 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Ирачкиот оркестар ги преживеа најтемните денови

Концерт на „Свингел Сингерс“ на Антички театар

Таинствен натпис од времето на Христа, откриен во Ерусалим

Виолинистката Софија Никоска блесна на сцената во „Св.Софија“

Во Сан Франциско се гради музеј на Волт Дизни

КОМЕНТАРИ

Болен М. Дојчин®, 04.08.2009 12:12:51
Зачудува односот на читателите-коментатори кон текстот. Како да не ги засегнува она што се
случува со Скопје. Како воопшто да не ги засега уништувањето на Камениот Мост и неговата
околина, Плоштадот, Центарот... Уништувањето од страна на градежната Мафија и политичарите на
старите градби во Дебар Маало и Центарот... Уништувањето на Зеленилото на Илинденска! Ретки се
и секако се за поздравување ваквите обиди на Уметници, преку протест (макар и со изложба-
проект, или текст во весниците) да реагираат на Нагрдувањето со Кичфигури и Соцреалистички
Цркви, Џамии... Спомен-домови со утнати решенија... Поздрав и подршка за Протестот на
Уметникот! Секоја Чест, Славице!

Кликнете за оценка:    11  |    8

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