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ВИТРАЖ

ОХРИД ИМА „АРТЕРИЈА“ ЗА КУЛТУРЕН ПРОТОК

Катерина Богоева

Во познатиот ноќен клуб „Џез-ин“ во Охрид, на 28 и 29 јануари со почеток

во 21 часот ќе биде одржан мултимедијалниот проект „Маски“ во

организација на Центарот за културен проток „АРТерија“, здружение на

млади уметници од истиот град кое постои веќе два месеца. Овој четврти

нивен настан е најавен како завршен тренинг за културен живот со кој го

финишираат циклусот за загревање и им порачуваат на граѓаните да се

одржуваат во форма до следните активности. Автор на текстот и на

целокупниот концепт на проектот е ликовната уметница Ели Аиноска-

Христовска, а миксот од вежби за активирање на сите рецептори ќе ги

изведува актерот Стрезо Стаматоски, со учество на Јован Шаламаноски,

автор на неколкуте планирани видеофилмови. 

Текстот на „Маски“, вели Аиноска, говори за нашите наводни маски кои ги

ставаме за да постигнеме нешто, можеби на полесен начин и за еден момент

да бидеме нешто друго. „Преку една психолошка, емоционална и духовна

борба, главниот лик тежнее за создавање една нова персона, со цел да може

да се вклопи во едно хаотично општество израснато со и во филмовите на

Стивен Спилберг, Спајк Ли, со ’кока-кола‘, и МТВ или со Цеца и ’комова‘...“

„АРТерија“ навистина е изненадување за Охрид, особено што овој град со

години наназад се доживува мошне стереотипно: преку природните

вредности и културно-историските споменици, дискотеките и плажите. Дури

минатата недела таму повторно беше отворен театар. 

Побудени од фактот дека „артеријата за култура“, особено за ликовна

уметност во нивниот град некако е запушена(или има слаб проток),

здружението го основале девет членови: Зорица Азеска, Димитрие Ристески,

Стевчо Наумоски, Зоран Мише, Павел Целкоски, Владимир Трајановски,

Софија, Грабуловска, Билјана Ангелеска и Ели Аиноска-Христовска.

Иницијативата постоела поодамна, но пресудна била, во исто време

почувствуваната потреба тие да дадат дел себе и од своето знаење за нешто
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што сметале дека му било многу потребно на градот. „Освен во ДЛУМ

уметниците досега не членувале во некоја поинтимна група од таков вид“,

посочија Билјана Ангелеска и Ели Аиноска- Христовска, кои сметаат дека

можеби и тоа е дел од желбата за здружување, а особено и поради

предизвикот што во Охрид не постои друго здружение на уметници. 

И останатите три изложби на „АРТерија“ досега се изведени во алтернативни

простори во градот: во кафе барот „Галерија“, на летната тераса на Рибниот

ресторан (на плоштадот ) и во „Џез-ин“. „Со тоа малку ги избегнавме

стандардните излагања во галериски простор, иако секако дека не го

исклучуваме“, велат двете уметници и потенцираат дека здружението

опфатило различни полиња од ликовната уметност:изложбата на

фотографии: „Разговори“ на Билјана Ангелеска и Стевчо Наумоски, на

скулптури „Во прегратки на совршенството“ на вајарите Зорица Азеска и

Димитрие Ристески (изложена на отворен простор), а по новогодишните

празници на изложбата „Сомнија“ се презентирани графики на Зоран Мише

и Павел Целкоски. Со тоа „АРТерија“ поконкретно е претставена пред

охриѓани, од чиј досегашен покажен интерес, Ангелеска и Аиноска се

презадоволни. „Особено не' радува што сами согледуваме дека голем дел од

луѓето имаат потреба од она што го правиме“. 

Очекувано, засега здружението се финансира од средствата на своите

членови. „Тоа ја покажува нашата искреност, огромната желба и сериозност

за тоа што го правиме, па се надеваме дека барем за идните проекти, ќе

наидеме на разбирање и поддршка од институциите и од почитувачите на

уметноста. Сепак, наредните наши проекти се поголеми и посериозни,

содржат и гостувања на наши колеги од другите градови и од странство, така

да се создава и простор за креативна соработка и размена на култури меѓу

домашните и странските уметници и творци. Тоа укажува дека ова не го

правиме само за наша лична афирмација, туку, пред се', за заживување на

културата во зимскиот период во градот, за подигнување на интересот кај

младите, за едноставно прикажување на вистинските вредности и значења

на уметноста. Промовирањето различни видови уметност како медиум за

интеркултурна размена и дијалог, па дури и за едно дружење и муабетење

за уметноста, за убавината, за играта како нејзин составен дел. Првенствено

сакаме да влијаеме на навиките за посетување изложби и во прифаќање на

уметничките новитети“, велат уметниците.

Статијата е прочитана 1912 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

„Крај-пат“

„Кралскиот говор“ поведе со 12 номинации

Книги со чај во „Феникс“

Македонската музика претставена на канскиот „Мидем“

Циклус посветен на чешкиот режисер Отакар Вавра

КОМЕНТАРИ

intelekt, 26.01.2011 14:10:15
prekrasno!samo napred i so novi idei..

Кликнете за оценка:    11  |    20

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

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

период од-до 2006    2014

javascript:void()
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=5913B5E2EA0B6F4C87CFFC7E70ABAAFE
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=2B1E9F77E652784A9F2062B428F6E4BB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=F88DC8005532574396F5985E7A636FCC
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=81EA94EF32C88C42BAB8C97B2073932C
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1BAC8A09B1BEBD4BBACA9E35C9680FCA
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=6D1D4BD30767724390FC3928BA086951&commentID=378353&pLikeVote=1#commNo378353
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=6D1D4BD30767724390FC3928BA086951&commentID=378353&pLikeVote=0#commNo378353
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
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D6D1D4BD30767724390FC3928BA086951&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik

