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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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МЕЃУНАРОДНА ПРОМОЦИЈА НА ЛИKОВНАТА УМЕТНОСТ

140 МАКЕДОНСКИ УМЕТНИЦИ ВО СВЕТСКАТА КОЛЕКЦИЈА „ИМАГО МУНДИ“ НА
БРЕНДОТ „БЕНЕТОН“

Весна И. Илиевска

Македонската ликовна уметност создавана во изминатите 70 години стана дел од глобалниот проект „Имаго
мунди“, во кој има уметнички збирки од 100 земји од светот. Проектот го иницирал големиот италијански
стопанственик и бренд сопственик Лучано Бенетон во 2009 година. Тој ангажирал тим на куратори и колекционери
кои делегираат колеги во целиот свет за да извршат национален избор на уметници, кои би ја формирале
националната слика на „Имаго мунди“. Од нашата земја тоа е историчарката на уметност и куратор Ана
Франговска чија задача беше да селектира 140 автори, кои требаше да создадат дела во рамките на форматот 10 х
12 сантиметри. Засега, во колекцијата има 88 збирки од 100 земји, а тие се достапни и на онлајн-платформата
www.imagomundiart.com. 

Проектот го почнала Фондацијата „Бенетон“, чија цел била глобално мапирање на уметничкиoт феномен во светот.
Препозициите на проектот се селекција на 140 уметници од секоја земја со работен предизвик да творат во рамки
на форматот 10 х 12 см.

На прашањето дали овој проект е добар начин светот на едно место да пронајде информација за македонското
ликовно творештво, Франговска вели:

- Да, видливоста на овој проект, неговата експонираност во светски рамки, можноста за размена на искуства,
согледување и правење на некаква споредбена анализа со останатите колекции и од регионот и пошироко,
патувачките агенди на колекциите на „Имаго мунди“ секако ќе придонесат до поголема препознатливост и
звучност на Македонија и македонската уметност во светот. За жал, делата на нашите уметници не се доволно
експонирани во светот. Не сме препознатливи. Но, тоа не е зошто немаме квалитетни автори, туку таквата состојба
е резултат на слабата промоција, на лошиот пиар, на оскудните буџети, на погрешната културна стратегија - вели
таа.

Претставници од повеќе генерации

Франговска вели дека не било лесно да се одговори на предизвикот да се изберат 140 уметници што ќе се
согласат да изработат дело на „платненце распнато на блинд-рамка со димензии 10 х 12 што може да го
манипулираат, во слободно избран медиум“, без финансиски надомест, дали ќе биде изборот вистинска слика за
македонската визуелна сцена денес? Да не се гледа само на базичната вредност на уметникот, туку дали тој нешто
значел, значи или ќе значи за македонската сцена. Финалниот список претрпел благи осцилации, бидејќи
неколкумина автори одбиле бесплатно да создадат дело.

- Демократско право е на секој да одлучи дали сака да учествува во еден проект од ваков карактер. Kако и да е,
сметам дека понудената колекција на дела дава широка слика за македонската уметност денес и за насоките и
размислите на македонскиот уметник - вели Франговска.

Така, во македонската колекција на „Имаго мунди“ има дваесетина претставници на постарата генерација ликовни
уметници (Анастасов, Чемерски, Франговски, Дамјановски, Павловски, Геговски, Малиданов, Демниевска, Урдин,
С. Шемов, С. Узуновски, Чауле), околу автори од средната генерација (Павлевски, Шумковски, Маневски,
Рамиќевиќ, Соколовски, Димитрова, Атанасовски, Беди, Станкоски, Вангели, Станојковиќ, Арсовска, Стефанов,
Николоски, Чаповска). Има и педесетина претставници на генерацијата која веќе не може да се дефинира како
млада, а изградила афирмација, локално и интернационално (Сековски, Б. Шемов, Спасоски, Хаџи-Василева,
Наневски, Јанешлиева, Паскали, Ботев, Делева, Јанкулоски, Мотеска, Н. Узуновски, Прља, Попоски, Спировски) и
триесетина претставници на најмладата генерација македонски визуелни уметници кои почнуваат да ја освојуваат
македонската сцена, а имаат и меѓународни презентации и признанија (Јовановска, Жерновски, Величкоска,
Заревски, Зафировски, Манев, Зафировска, Димевски, Божурска, Алексовски). Медиумски гледано, доминантни се
фотографијата и дигиталниот печат, објектот и неоконструктивистичките решенија, а потоа сликарство, графика и
скулптура.

РЕКЛАМА И ЗА ЗЕМЈИТЕ И ЗА УМЕТНИЦИТЕ

Идејата на „Имаго мунди“ е преку турнеи, со изложби, каталози и веб-портал да се приближи уметноста до
најголема можна публика, да нагласи дека значењето, идеите, причината и инспирацијата не се монопол на
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ќе се игра на „покриен“
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Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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Денес седум филма на Скопскиот филмски фестивал

Меѓународен ликовен симпозиум во Струга

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле
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неколкумина, туку се базираат на интеракција и комуникација. Kолекциите секоја втора година ќе бидат на
Венециското биенале како колатерална изложба. По завршувањето на турите, сите дела ќе бидат изложени на
постојаната поставка на „Имаго мунди“ во Музејот на Фондацијата „Бенетон“ во Тревизо.

На прашањето дали користењето на брендот „Бенетон“ е еден од начините да се привлече повеќе публика,
Франговска вели дека додека го подготвувала проектот не добила впечаток дека голем акцент се става на фактот
дека бренд компанијата стои позади него.

- Секако и не може да се запостави тој податок. Овој индустриски магнат осмислил одличен начин да иницира
проект што ќе ги задоволи и неговите потреби - промоција и инвестиреање во културата и уметноста и идеологија
(United Colors of Beneton - видена преку шареноликоста на досега собраните колекции на повеќе од 50 земји).
Секако ќе биде и одлична реклама за секоја од поканетите држави и селектираните уметници. Проектот се покажа
како мошне сериозен, задоволува и естетски и уметнички критериуми, пристапува и ја третира визуелната
уметноста на една земја на можне професионално ниво, нема комерцијална заднина, а сепак зад него стои голем и
препознатлив бренд. Зарем ова звучи како малку значајно? - вели Франговска.

Македонската колекција е наречена „Трансфигурирање“ бидејќи истовремено се однесува на сите форми на
трансформација кои македонската современа уметност ги следи и во формална смисла и во концепциска смисла.

СЕКОЈА КОЛЕКЦИЈА ВО ЛУКСУЗНА КНИГА

Секоја колекција е документирана со репрезентативна, луксузна книга, која има специфичен терк, во согласност со
форматот на делото. Kаталогот е тројазичен, на италијански, македонски и на англиски јазик. За изложбата се
вклучени текстови на кураторот на националната селекција, Ана Франговска, проект-менаџерот на
источноевропскиот „Имаго мунди“, Kлаудио Скорети, „Бенетон“ и уште еден национален куратор и ликовен
критичар на сугестија на националниот селектор, во случајов Соња Абаџиева.

#

Препорачај Abadzieva Sonia го препорачува ова.
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