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ПРОДОЛЖУВАМ ГРДОТО ДА ГО ПРЕТВОРАМ ВО УБАВИНА

За делата на Елпида Хаџи Василева, направени од остатоци од животни,
пишуваат и „Индепендент“ и „Волстрит џурнал“

Катерина Богоева

Македонската уметница Елпида Хаџи Василева, која е школувана, живее и

работи во Велика Британија, го привлече вниманието на светските медиуми

со своите фасцинантни дела во изминатите неколку месеци. Меѓу нив се и

познатите весници „Индепендент“ и „Волстрит журнал“. По изложбата

„Инхерентна убавина“, на која минатата година го презентираше своето

фасцинантно дело во ноември во Скопје, а годинава во мај во Кавадарци,

сочинето од свински желудници поставени на црни, дрвени плочки, таа

продолжи со развивање и со презентирање на сопствениот специфичен

авторски ракопис. Таа ја открива убавината на делови од животинските тела

од кои многумина се згрозуваат при самата помисла. 

Продолжи да работи на проекти кои, како што вели, „се многу различни, но се

занимаваат со истата тема, со истражување на можноста грдото да се

претвори и да се претстави како убавина“. 

Од јануари оваа година, Хаџи Василева работеше на изложбата „Компулзивно,

опсесивно, повторувачки“, која беше отворена во јули, а траеше до средината

на септември во „Тоунер“, Музејот на современа уметност во Истбурн. Во

моментов работи на два проекта, еден за шопинг-центарот „Соутгејт“ во Бат , а

вториот за „Парксајд плејс“, во Кембриџ. Привлекува внимание фактот дека

таа е првата уметница со свое дело во ресторанот „Пие а Тер“, („ Pied a Terre“),

во стариот дел на Лондон, каде што и го создаваше. Изложбата, која траеше
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до 31 октомври, беше отворена на 6 септември. 

На групната изложба „Компулзивно, опсесивно, повторувачки“, Елпида Хаџи

Василева учествуваше со дело направено од лососови кожи, насловено под

наслов „Повторно бранување“. 

„Се работи за една опсесивност кон изработката и мултипликацијата на

делото кое го беше направив од 960 метални плочки од цинк, и од исто толку

рибини кожи, кои најпрвин беа исчистени, а потоа поставени и обвиткани на

плочката да се исушат и да се заштитат. Целиот овој процес на изработка е

многу долг и макотрпен. Станува збор за голема прецизност, секоја плочка е

во систем со поврзувачки линии. Ја реализирав идејата, делото поставено во

простор да изгледа како огромен цртеж од јаглен, но да восхитува и да

изненадува кога ќе му се приближите. Примамливо изгледа, многумина од

посетителите мораа да го помирисаат делото за да се уверат во него“. посочи

таа.

Во ресторанот „ Пие а Тер“, уметницата изложи дела направени од кожи и

коски од риба, од корали, делови од школки, но и од тестиси од овен.

Поголемиот дел од нив се позлатени со 23,5-каратно злато.

„Директорот на ресторанот, Дејвид Мур, е колекционер на уметнички дела. Тој

таму ја реализира својата идеја, уметниците во него да престојуваат и да се

дружат и работат со готвачите додека го создаваат своето дело. Тој на

уметникот му нуди можност со своите креации да им се претстави на

специфичните гости. Наместо да купи дело, тој му плаќа на уметникот да го

создаде. Процесот на селекција на авторите за оваа презентација е помалку

комплициран. Мур и пет други врвни и познати кустоси, директори и

професори по уметност, номинираат шест, исто така, познати кустоси,

колекционери, кои, пак, номинираат по два уметника. Јас бев номинирана од

самостојниот кустос, Верити Слејтер, а бев селектирана меѓу 12 уметници за

да бидам првиот уметник на овој ресторан. Одев во ресторанот два-три пати

неделно во текот на осум месеци, а во малата кујна, најпрвин, ги набљудував

и разговарав со 14. готвачи со кои потоа и работев. Ме изненади

фасцинантниот процес на нивната работа, прецизноста до перфекција, а тоа е

она што и јас го создавам со моите дела. Пронајдов голема сличност во

нашите процеси, од изработка до финалниот производ. Разликата е во тоа

што тие тоа го работат со храната, а јас со нејзините отпадоци“, рече Хаџи

Василева. 

Импресивна е бројката од 12.000 форми на листови од цвет, кои таа ги

создала за проектот наменет за шопинг-центарот „Саутгејт“ во Бат. „Секое

ливче е со големина од 20х10 см, а тие се направени од специјално

дизајнирана облека, проткаена со нерѓосувачки челик. Ливчињата се

спојуваат со употреба на челични ленти, кои, исто така, ќе креираат ивица,

што ќе биде позлатена со 23,5-каратни златни листови. Структурата ќе биде

позиционирана меѓу два засводени моста (четири за пасаж) и ќе креира

интригантен и прекрасен свод“, го објасни деновиве, авторката ова своето

дело што ќе биде поставено на две, од неколкуте улици. Најави и дека од

јануари, со една своја колешка, ќе работи и на позлатување на делото што

треба да биде инсталирано до крајот на април 2012 година. Нејзино дело под

наслов „Здив“ ќе биде поставено на главниот влез кој води до луксузните 99

станови што го чинат проектот „Парксајд плејс“ во Кембриџ. „Делото е

инспирирано од дрвјата што се посадени во викторијанско време за да

помогнат во надминувањето на загадувањето на воздухот во градот“, рече

уметницата, која со своите дела добро котира во Велика Британија. 

На нашето поставено прашање за третманот како уметник-странец во оваа

земја, во која заминала од родното Кавадарци на школување, одговори: 

„Тоа не ми создава некоја тешкотија. Мислам дека мојата предност тука, за

разлика од другите колеги од Македонија, е што се школував на овдешните

универзитети. Но, за мене е, исто така, предност што делата ми се многу

поразлични од се' друго што тука се создава. Причина за тоа е што јас, сепак,

се инспирирам од мојата татковина“, рече Елпида Хаџи Василева. Таа ги следи

актуелностите во земјава Македонија и она што се случува со

проблематизирањето на македонскиот идентитет. „Тоа е честа тема на

разговор меѓу моите колеги и пријатели, не само Македонци туку и странци.

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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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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Што и да кажеме, никој нема да може да ни го одземе идентитетот. Не може

да се одземе она што ние го чувствуваме “.
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