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Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

4,737.23 1.20 % OKTA 2,600.00 0.04 % RZUS 112.00 1.35 % STB 953.20 0.57 % STIL 88.00 2.22 % TPLF 1,415.00 9.86 % UNI 1,359.00 2.95 % USJE 23,000.00 0.80 %
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ИНТЕРВЈУ ЕЛПИДА ХАЏИ-ВАСИЛЕВА - ЗА „СИЛЕНТИО
ПАТОЛОГИЈА“СЕ ЗАИНТЕРЕСИРАА И САД

Македонската претставничка на 55. Венециско биенале на уметноста вели
дека постои интерес делото да и' биде презентирано и на Архитектонското
биенале

Катерина Богоева 

По низа проблеми на царина, Вашето дело „Силентио патологија“ со кое ја

претставувавте Македонија на минатогодишното, 55. Венециско биенале на

уметноста на крајот од 2013 година се врати во Вашиот роден град,

Кавадарци. Низ што моравте да поминете како уметник при неговиот

транспорт?

Договорив транспорт да го пренесе моето дело од Венеција во Кавадарци со

намера таму да биде складирано. Бев нервозна во врска со овој дел од

изложбата, бидејќи еден од клучните сандаци за транспорт беше загубен

додека Националната галерија на Македонија го транспортираше делото до

Венеција за изложбата.

Бидејќи делото беше покриено со документација од конзулатот, се надевав

дека ќе пристигне во Кавадарци во рамките на договорените четири дена.

Организирав летови назад за Македонија за да ја проверам работата бидејќи

дел од делото беше испратен без неговото оригинално пакување. За жал, од

се' уште целосно непознати причини за мене досега, делото беше задржано

од царината три недели и времето во Македонија ми помина во обид да

разберам зошто. За среќа, делото безбедно пристигна во Кавадарци и јас сум

и' благодарна на шпедитерската компанија што внимаваше на него. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

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

Кривични пријави за прилепскиот
градоначалник Марјан Ристески и екс
министерот Диме Спасов
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ИЗГРАДБАТА НА ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕРБЕГ"
ПОСКАПЕ ЗА НОВИ 300.000 ЕВРА

СЗО: ПОРАДИ ДЕПРЕСИЈАТА ГОДИШНО СЕ
САМОУБИВААТ ПО 800.000 ЛУЃЕ

ПОЛСКИТЕ ИЗДАВАЧИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА
МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ

ИЗГЛАСАНА РЕЗОЛУЦИЈА ЗА ПРАВАТА НА
МАКЕДОНЦИТЕ ВО АЛБАНИЈА

ВО НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЈА ИЗЛОЖБА НА
ГРАФИКИ ОД ИВАН МЕШТРОВИЌ
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Бидејќи се работи за комплексен проект, како сметате дека би можел да биде

презентиран во Македонија, постојат ли одредени најави? 

Ако делото биде прикажано во Македонија, би сакала да го прикажам во ист

контекст во кој беше прикажано во Венеција, т.е. сите негови елементи да

бидат презентирани и изложени. Засега нема никаков интерес од

Националната галерија на Македонија за прикажување во земјата. 

Како сега гледате на минатогодишното издание на Венециското биенале и на

што Македонија во иднина би требало да посвети поголемо внимание? 

Излезе дека тоа во целина беше успешно Биенале. По многуте ревизии на

настаните во 2013 година, се гледа дека беше едно од подобрите негови

изданија со зголемен број посетители. 

Како земја мораме порано да го почнеме процесот на селекција. Другите

земји, веднаш штом заврши Биеналето, почнуваат со избор на следниот

уметник што ќе ги претставува. Исто така, многу е важно порано да се

договори и организира процесот на селекција на просторот, особено ако сте

уметник како мене што се потпира на процес, кому му е потребно време да

создаде и развие уметничко дело. Второ, финансирањето треба да почне

многу порано, од круцијално значење е и да се знае колку пари имате на

располагање за да може да ја планирате изложбата. И трето, уметникот има

потреба од целосна поддршка од почетокот, па до самиот крај на процесот.

Бев многу задоволна и почестена што сум избрана да ја претставувам својата

земја на Биеналето, бидејќи тоа е едно од најголемите достигнувања за секој

уметник. Ми беа доделени финансиски средства од македонските власти, но

без дополнителна финансиска помош и поддршка од Уметничкиот совет на

Англија, изложбата во Венеција немаше да биде толку успешна и добро

промовирана како и што беше. 

Дали учеството на Биеналето Ви претставува значајна референца за пробив

на англиската ликовна сцена? 

Самостојната изложба на Биеналето во Венеција е значајна пресвртница во

мојата уметничка кариера. Тоа ќе ги поткрепи моите можности како дома,

така и на меѓународната сцена. Веќе постои заинтересираност од САД да го

прикажам делото на Архитектонското биенале во Венеција. 

Живеете во Англија, а оваа Нова година ја пречекавте во Њујорк. 

Да, јас и мојот партнер го имаме првиот одмор од 2013 година, која беше

многу исполнета, не само со Биеналето, туку и со три други големи задачи на

кои работам. Не можев да посакам подобро место за пречек на Нова година.

На што работите моментно?

Моментно работам на нов проект за Институтот за модерна уметност - МИМА

(музеј-партнер на престижниот „Тејт“) во Мидлсбро, како дел од

меморијалната награда за уметничка резиденција „Александра Рајнхард“.

Делото е постојана скулптурна и звучна инсталација специјално дизајнирана

за Градината на МИМА. Тоа ќе биде дел од колекцијата на Институтот и ќе

биде инсталирано и отворено за јавноста кон крајот на април годинава. 

На него имаше влијание колекцијата на МИМА (особено нејзината колекција

накит) и историјата, минатото и сегашноста на Мидлсбро. Го зедов Мидлсбро

како пример за економските предизвици со кои се соочува Велика Британија,

со зависноста од услужниот сектор, намалување на производствениот сектор,

неговата улога во нафтената индустрија и неговата локација во однос на

животинскиот свет. Ги истражував звуците на преостанатите индустрии и

трагав по соодветни локални материјали, објекти и опрема за оваа

полупостојана скулптура. Пристапувајќи до скриеното и заборавеното, преку

локалните приказни, историја и наследство, сакав да ги потенцирам

занемарените аспекти на културниот пејзаж, правејќи ги видливи на многу

суптилен начин.

Статијата е прочитана 1342 пати. 

Јанева очекува СЈО да продолжи со работа

Прославени титулите во Минхен и Мадрид

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?
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