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МЕ ИНСПИРИРАА ПЕЈЗАЖИТЕ ОД ДИНАСТИЈАТА МИНГ

Ликовната уметница Тања Таневска за прв пат презентираше скулптури и

учествуваше во проект во јавен простор

Катерина Богоева

Ликовната уметница Тања Таневска во месец јуни презентираше два нови

сегмента од своите творечки преокупации. Претстави по прв пат скулптури

на изложбата „Записи за вистината“ во галеријата Чифте-амам, заедно со

новосоздадените препознатливи слики и цртежи, а учествуваше по прв пат и

со свое дело во интерактивниот минатонеделен проект „Микро - скопски

наративи“ во центарот на град Скопје. На плоштадот „Македонија“ го

презентираше делото, акција „Знаците на ирелевантноста“ анимирајќи ги

граѓаните за лошата состојба на дел од сообраќајните знаци што се наоѓаат

по скопските улици. 

Скулптурите во мала димензија ги создавала од 2008 година. 

„Скулптурите ги чинат заварени парчиња метал што веќе еднаш имале

некаква намена, која веќе е во друга функција. Многу се минималистички,

една скулптура е еден знак, мој знак, знак- буква. Буква пренесена во трета

димензија, инспирација од јапонските канџи (kandji). Сакав да направам спој

меѓу моите слики, цртежи и скулптури“, рече, посочувајќи дека паралелно, во

ист период ги работела презентираните дела. 

Меѓу нив, беа и цртежите со мала интервенција на колаж, од нејзиниот

најнов циклус создавани минатата година на ликовна колонија во Словенија.

Цртежите, вели таа, на колонијата биле добро прифатени, а авторката

добила и покана да ги презентира на тамошно биенале на цртеж. „Цртежот е

многу карактеристичен. Се започна во 1998 година на ликовната колонија

во Струмица каде запознав двајца уметници, Јапонци и од тогаш се повеќе

ме интересира убавото пишување шодо (shoodo). Како инспирација

користам една буква канџи и преку неа решавам одреден проблем,
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работејќи ја многу апстрактно и енергично. Јапонците велат: „ ’Ако на еден

човек му е облачно, нема да може да повлече линија што сјае со чиста душа.

Човек со плитко искуство, не може да повлече линија која открива

длабочина. На човек што му недостасува виталност, нема да повлече линија

која зрачи со голема енергија. Дури една права линија може да биде

огледало на душата‘. На изложбата доминираа кафеавите тонови, а бев

инспирирана од пејзажите на династијата Минг“. 

Освен во Скопје, Тања Таневска годинава изложуваше и во Ниш, а во јули

повторно заминува на колонија во Словенија. За другите планови не сакаше

предвреме да зборува. 

Учеството во „Микро - скопски наративи“ за неа беше голем предизвик.

„Излагав на две паноа, со два принта и делев уметнички разгледници.Она

што беше содржано на паноата, се наоѓаше отпринтано и на

разгледниците.Разгледниците веќе се на одумирање и се помалку и помалку

ги користиме во денешново време, исполнето со со модерни технологии и

комуникации. Целата приказна од мојот проект„Знаците на ирелевантноста“

беше во сообраќајните знаци кои се насочени на некаква локација, имаат

свое толкување, име... Тие се со автентичен јазик за сите, со јазик на

предупредување, на внимателност, на нешто позитивно... 

На паноата имаше два типа знаци..Едниот тип беа нови знаци, исчкртани,

оштетени, досликани... Израз се на нивното неприфаќање, на револт, на

непочитување, на искажување на некакви чувства. Говорат за појава на

голема отсутност од битното, за губење на чувството за намената, за

превземање игри и за уживање во ирелевантното. Вториот тип знаци кои

оддамна се фрлени во заборав, служат за пишување и лепење на

рекламации од типот: купи - продај - направи... А всушност, од знаците ни

зависи животот’

Присуството на своето уметничко дело во јавен простор таа го доживеа како

голема акција, за како што рече: „Малку да се разбуди свеста кај луѓето“.

Таневска не очекувала дека колегите ќе и бидат изненадени од нејзиниот

проект. „А граѓаните мудро гледаа, се чудеа, читаа и се смешкаа. Мислеа

дека сум интервенирала на некој од знаците,прашуваа каде се наоѓаат...

Мислам дека проектот им беше доста провокативен, бидејќи велеа: „Браво,

интересно, од каде ти текна...“.

Статијата е прочитана 1429 пати. 
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