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УМЕТНИЦИТЕ СЕ ПОДГОТВУВААТ ЗА РАДИКАЛНИ МОМЕНТИ

Кураторот Гералд Харингер го најавува„Лајф арт-фестивал“, а Билјана

Исијанин говори за „Став 6“

Катерина Богоева

Меѓународниот фестивал на визуелни уметности „Став 6“ во Битола, кој под

наслов „Привремена автономна зона“ се одржа на последниот ден од

септември беше дел од европскиот проект „Ексчејнџ Радикал Моментс! Лајф

арт-фестивал “, чии коорганизатори се: од Италија (aMAZElab), Република

Чешка (TINA B.), Австрија (KunstRaum Goethestrasse xtd/pro mente Upper,

Austria), Македонија (Elementi) и Германија (Slubfurt). Здружените партнери

се од Молдавија (ksa:k), Летонија (LCCA), Германија (ASA, Babusch, Pеrformer

Stammtisch) и Англија (TTT Tomorrow’s Thoughts today)“. Кураторот Гералд

Харингер од Австрија, еден од иницијаторите и организаторите на проектот,

најави дека на 11 ноември, во неколку града на Европа симултано ќе бидат

одржани и други различни настани: специфични интервенции, јавни

интервенции, перформанси и јавни настапи. 

А кураторката од Центарот за современа јавна уметност„Елементи“ од

Битола, Билјана Исијанин, сеуште не прецизира во кој град од земјава на

споменатиот датум ќе биде организирано ново уметничко случување. 

„Практика на ’Лајф арт-фестивал‘ е да биде следен и лоциран од начинот на

неговите пресекувања и преклопувања со изведувачката уметност, со

визуелната уметност, театарот и секојдневниот живот. Секојдневниот живот е

главниот фокус на проектот. Во него треба да се случи директната и

неверојатната средба на учесниците, далеку од секакви стереотипи на

заедничкото искуство, такво што ќе иницира и овозможува нови важни

искуства“, рече Харингер, според кого, овој фестивал нуди можност да се

следи најновото на алтернативната уметничка сцена во Европа.

„Преку средствата на одделни презентации, мноштво работилници и
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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СУСПЕНДИРАНИ 15 ВРАБОТЕНИ ВО МВР ЗА
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конференција во фазата на ориентација и планирање, европските партнери

и уметници се запознаваат на еден поинтензивен начин. Искуствата,

формирани и добиени во претходните проекти не' учат, дека за формирање

на многу одржлива мрежа честопати личните и директните контакти се од

најголемо значење. Мноштвото од контакти гарантира развој на многу

стабилна мрежа. Како мозаик со сите своите делови, организациите се

рамноправни со партнерите преку овие презентации, слично како и самите

уметници и особено заинтересираната публика. Тоа дава јасна слика за она

што ќе биде презентирано и креирано на 11 ноември 2011 низ Европа. Ние

имаме за цел тековна соработка со мрежа која е изградена од „Ексчејнџ

Радикал Моментs!“ Особено, концентрирајќи се на партнерите во

северозападна и источна Европа и скорешната брза културна

трансформација, долгорочната соработка изгледа е и позначајна и

возбудлива за сите учесници“. 

Се што знае Харингер за македонската визуелна уметност, е презентацијата

на кураторот Билјана Исијанин на последната партнерска средба во Лондон.

Исијанин, вели тој, се фокусирала на јавната уметност во која видел

постоење на голем потенцијал . Таа пак, коментирајќи го годинешното

издание на „Став“ кој траеше само два часа, посочи на неколку работи што ја

поттикнале да го направи фестивалот на таков, специфичен начин, како

реакција на традиционалното сфаќање на тоа што значи фестивал,

прифаќајќи го притоа ризикот од сосема мала посетеност.

„Концептот на проектот „Ексчејнџ Радикал Моментс“, поаѓа од идејата да се

направи нешто радикално, нешто апсурдно возможно и нешто фрактилно, а

сепак моќно. Тоа ме поттикна да го вовлечам „Став“ како дел од целиот овој

проект (по кој ќе следат и други процеси), да го сместам во мал, тесен

простор кој би претставувал синоним за културна и пред се, индивидуална

независност и на таков начин да се спротивставам на културната хегемонија.

Моменталната состојба во културата во Македонија се базира на

поттикнување состојба на рамнодушност кај еден значаен круг на луѓе кои ја

претпочитаат содржината и длабочината. Тоа е резултат на една општа

заслепеност поттикната од форсирањето на културни настани кои се

спротивни од се она што подразбира одење преку границите на

возможното. Се гази по строго утврдени и проверени патеки, без желба да

се испровоцира, да се наметне или или барем да се изрази својот став. 

Битола, градот во кој живеам и работам, воопшто не ја гради својата

традиција со начинот на кој ги поставува работите. Последниве неколку

години се случуваат фестивали на современа уметност, за кои се повеќе се

прашувам, дали тоа не е само уште една лажна пројавност на некаков си

квалитет, или е само начин на доближување до моќните политички кругови.

Од овие причини, а и уште неколку други помалку значајни, „Став 6“ ја

понуди т.н. „Привремена автономна зона“, поставувајќи на влезот во

просторот (од само неколку квадратни метри) обезбедување, како иронија,

но пред се како опомена насочена кон кршливата логика на системот. 

Без многу непотребна реклама, но сепак доволна, ги очекуваше

потенцијалните посетители да влезат и да ги погледнат делата на неколкуте

одбрани уметници. Бројот на посетителите беше реална слика на

моментната состојба. Прашањето кое остана и неминовно, се наметна, е

дали е возможно денес да се искусат радикални моменти; дали е возможно

да се оствари проток на слободни, базични и фундаментални идеи? 

И најпосле, дали се согласуваме да се соголиме за да ја искусиме

вистинитоста? Следната средба на партнерите на „Ексчејнџ радикал

моментс“ во Берлин, по првата во Лондон, ќе биде продолжување на

процесот кој се обидува да ги замисли работите на поинаков начин.

Потрагата по поинаквото ќе биде потрага по одговорот“.

Статијата е прочитана 1756 пати. 

Испрати коментар
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