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И ВИЗУЕЛНИОТ КАРАКТЕР НА КУЛТУРАТА ТРЕБА ДА СЕ
ПРОУЧУВА

Катерина Богоева

Веќе една година во Скопје функционира Центар за визуелни студии,

подружница на истоимениот центар од Загреб, научно-стручно здружение

чија цел е да се етаблира како институција, способна за изведување на

сложени истражувања во подрачјето на визуелните студии, културата и

комуникацијата. Во него членуваат историчари на уметност од различни

генерации, дел од нив се и невработени, а како нова институција чии

интереси и подрачје на дејствување припаѓаат на интердисциплинарните

хуманистички науки, Центарот ја насочува својата дејност на дефинирање

на статусот на визуелните студии/визуелните култури во Македонија. 

„Дали во Македонија или каде било во светот, денес, веројатно повеќе од

кога било, се' соочуваме и, всушност, се' околу нас е базирано навизуелен

спектакл! Ние буквално живееме во експлозија на слики.

Безмалку сите облици на комуникација се насочени кон

мултимедијалнобомбардирање на сите наши сетила, но пред се' сетилото за

вид. Оттука, ние го поставуваме прашањето: дали знаеме да гледаме,

правилно да го видиме видливото, и затоа сакаме да го проучуваме

визуелниот карактер на современата култура?! Нашето правовремено

позиционирање во поширокиот југоисточен европски регион, како и

изборот на соработници, ни дава за право да сметаме на клучната

стратешка и лидерска улога што Центарот може и сака да ја оствари во

обликувањето на знаењето, одговорноста, независноста и иновативноста на

граѓаните“, вели Сафет Ахмети, раководител на Центарот, кој деновиве од

хрватски на македонски јазик ја преведува книгата „Визуелни комуникации“

на Жарко Паиќ. 

Освен оваа, до крајот на годинава планирано е да биде преведена и книгата

„Визуелен текст“ од Соња Бриски-Узелац, две книги што се резултат на

научно -истражувачкиот проект „Наука за сликата: визуелизацијата и

современата уметност“, кој го предводи Центарот за визуелни студии од

Загреб, а предвиден е превод и на зборникот на текстови „Визуелни студии

– уметноста и медиумите во време на сликовниот обрат“, уреден од

Крешимир Пургар. 

Центрите за визуелна култура од Загреб и Скопје, кои функционираат

финансиски независно еден од друг, се единствените центри меѓу

универзитетите што се дел од постојната Европска мрежа за визуелна
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НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести
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ГОРЧЕСКА СЕ ПОДГОТОВУВА ЗА РОЛАН ГАРОС

СЕАТ КОЧАН ОСТАНУВА ДА СЕ БРАНИ ОД
СЛОБОДА

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

СДСМ И БЕСА РАЗГОВАРЛЕ ЗА ПРИНЦИПИТЕ,А
НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА
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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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култура. 

Членови на Центарот од Скопје, досега, со делумна поддршка на

Министерството за култура учествувале на конференции посветени на

визуелната култура: на првата меѓународна конференција за визуелна

култура и визуелни студии која е одржана во Њујорк, на втората во

Барселона, а во септември годинава и на третата конференција што беше

одржана во Норвешка. Основачкото собрание на иницијативата „Визуелна

култура во Европа“ било одржано во 2010 година во Лондон.

„Планираме во годините што следат, да преведеме 12 книги од германско,

француско и англиско говорно подрачје и со доволниот број литература се

надеваме дека ќе успееме да оформиме институт за визуелна култура во

Македонија кој ќе ги нуди потребните услуги на сите факултети, се разбира

со обезбедување на потребната финансиска поддршка“, вели Сафет Ахмети,

кој напоменува дека од минатата година постојат и предлози од страна на

членовите на бордот на Европската мрежа за визуелна култура кои

предаваат на разни универзитети во иднина да се оформи и европски

институт за визуелна култура, чие седиште се' уште не е одредено.

Статијата е прочитана 220 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Авторот на култниот стрип-лик Загор гостин во Велес

Продолжува потрагата по античкиот град Антигонеја

Продолжува соработката на ЕУРОИМАЖ со кино „Фросина“

„Блесок“ ја објави „Патагонија“ од словачкиот писател Душан Митана

Преку изложбата на ракописите Македонија и' припаѓа на Европа

 

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“

        

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