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СОНЦЕТО НА УЗУНОВСКИ ЗА ПРВПАТ ВО МАКЕДОНИЈА

Фестивалот АКТО во Битола се отвора утревечер со голема изложба во

поранешниот Офицерски дом

Катерина Богоева

Во Битола утревечер со групна изложба на уметници од Словенија, Хрватска,

Србија, Македонија и Бугарија стартува годинешното, петто издание на

АКТО - Фестивалот за современа уметност, под наслов „Свадби“ што до 15

август ќе се одвива на различни локации во градот. Акцентот на

фестивалската програма годинава е ставен на визуелните уметности и на

музиката, а во Битола ќе пристигнат педесетина учесници. 

Изложбата ќе биде отворена во 20 часот, во зградата на поранешниот

Офицерски дом, во т.н. Акто - Павилјон на современа уметност, во кој

публиката ќе може да види дела на познати авторски имиња и групи:

Никола Узуновски, Игор Тошевски, ОПА, Ф.Р.И.К. и Филип Јовановски од

Македонија. Од Србија со свое дело се претставува Владимир Периќ од

ТАЛЕНТ, под кураторско водство на Марија Радош од независната уметничка

асоцијација РЕМОНТ од Белград. Од Хрватска со свои дела ќе се

презентираат авторите: Ивана Мештроф, Ива Ковач, Елвис Крстуловиќ, Ана

Хорват и Ана Хусман, а куратори на проектот се Наташа Бодрожиќ и Тонка

Малековиќ од „Слободно везе“ од Загреб. Учесници од Бугарија се Богдан

Александров, Стела Василева, Стефаниа Батоева, Камен Старчев, Александар

Ангелов, Јасен Марков, Продан Марков, Викенти Комитски, Станимир Генов, а

куратор е Јово Панчев од „Дау хаус“ од Софија. Од Словенија доаѓа

уметникот Игор Штромајер 

Никола Узуновски, еден од двајцата македонски претставници на

Венециското биенале во 2009 год, на оваа изложба ќе се претстави со нов,

развиен дел од својот долгогодишен проект „Моето сонце“, а воедно тоа ќе

биде и негова прва презентација со тој проект во земјава. Станува збор за

два објекта, две геодетски сфери во различна димензија, поголемата со
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дијаметар од 2.30 см, кој ќе биде „летана “ надвор од Офицерскиот дом, а

помалата ќе биде изложена во Павилјонот 

„Техничката страна на овој проект е објект кој ќе ја рефлектира светлината

од сонцето и луѓето ќе може да го перцепираат како „второ сонце“.

Реализиран е во соработка со многу луѓе кои се обиделе да реализираат

слична утопија. Неговата порака е да ја развие креативноста кај секој од нас

и луѓето да бидат свесни дека ќе може да реализираат секаква своја желба,

па и да го копираат сонцето и да го насочат кон некој друг. Во Битола

објектот ќе има форма на дијамант, на скапоцен камен во согласност со

темата „Свадби“ и не не сферичен како на Биеналето во Венеција. 

Од еден аспект ќе биде користен како диско - топка ноќе , а од друг, денски

ќе го рефлектира сонцето, кое нема да биде насочено во една точка како во

Венеција, туку ќе рефлектира повеќе зраци. Се надевам дека нема да има

некој посилен ветар за да може да стои и подолго. Но, учеството на

изложбата не е крај на проектот „Моето сонце“ , тука само покажуваме еден

дел од неговиот континуиран развој, на кој овојпат работеа дваесеттина луѓе

од Скопје и Битола“ - изјави Никола Узуновски. 

Тој во четврток на 12 август денски ќе го „лета“ „второто сонце“ во Битола. 

Словенечкиот визуелен уметник Игор Штормаер на изложбата ќе учествува

со проектот „Свадба на роботи“, Ана Хорват со „Custom made“, при што на

гостите и на публиката ќе им дозволи да креираат или состават совршена

жена. Ќе изложи различни делови од женското тело во природна големина,

изработени од фабрички памук, а полнети со стари весници. 

Ана Хусман преку својот филм „Ручек“ ќе прикаже обичаи за време на

јадењето и пиењето, на ниво на метафора, покренувајќи го прашањето за

социјалните вредности и непишаните правила кои најчесто го

детерминираат животот на човекот.

Ф.Р.И.К (Формација за развој на иницијатива во културата) се претставува со

„Тра(НС)Дитион“, инсталација во простор која вклучува фотографија и видео

со звук. Преку неа групата се труди да го потенцира сеопштиот притисок врз

младиот човек / жена заглавени некаде помеѓу космополитските вредности

пропагирани од современата идеја и традициите, кои не така лесно

дозволуваат индивидуалност и слобода на изразот како во текот на животот

така и во смртта. 

Игор Тошевски се претставува со делото „Супрематистичка интервенција“ Бр.

2 или !„Апотеоза на ордеверите“, составено од две маси, уредени за

свадбарска вечера, кои ќе решат да се вплотат во, за нив, совршена форма.

„Нивното спојување ќе ги воскрене над овоземското и вулгарното, и полека

ќе ги понесе на пат кон митолошкото“ - стои во претставувањето на делото.

По отворањето на изложбата во 23 часот, во напуштената фабрика за

текстил „Иднина“ ќе започне музичкиот дел на АКТО, со настап на Мирко

Попов, Синиша Ефтимов, Мартчин и Дејан Деџ. Ќе гостуваат и „Штутграт

онлајн“ од Србија, „Стринг форсис“ од Македонија, домашните диџеи Васо и

Гаме Овер, Андреја Анчевски, „Плагијат“, „Урбаниум“ , „Мачки“, Горан Теч и др.

Останатите локации каде ќе се одржуваат музичките настани во Битола се

старата куќа на Широк-сокак „Ал Хамбра“, Старата чаршија и напуштената

легендарна кафеана на ридот „Тумбе кафе“. 

На 12 август во АКТО - Павилјонот на современа уметност, во организација

на Истражувачкото студио за храна, наука и уметност, во 19 часот ќе започне

„Свадбено готвење во живо“, по што, во Офицерскиот дом свој настап ќе

имаат музичарите од „Дисфилхармониа“ и Андреја Анчевски. Музичкиот дел

од програмата за тој ден ќе заврши во „Авра“. 

На 13 август заинтересираните за фестивалот ќе можат бесплатно да стигнат

на фестивалиот со воз и диџеј забава во него, на релација Скопје – Битола.

За тој ден е закажан и конференција на тема „Свадби” со која ќе модерира

Марко Стаменковиќ од Србија.

Статијата е прочитана 3592 пати. 
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

http://www.dw-world.de/dw/0,,637,00.html
http://dw.com/p/2dI3u?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dHvX?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dHbK?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss

