
6 април 2014 - 00:12 Follow Follow @MKDmk@MKDmk  

Македонија
Спорт
Свет
Забава
Култура
Кујна
Фото
58НОВИ / 24h
Контакт

Црна хроника
Колумни
Коментар
Поезија
Автомобилизам
Ѕвезди и филм
Комшике убава

Safari Power Saver
Click to Start Flash Plug-in

УМЕТНИЧКИ ПРОСТОР ВО ДВИЖЕЊЕ

Прогресивната уметничка сцена добива свој тотален простор за
изложување на делата
Центарот за современи уметности Скопје на 4 април во 20 часот ќе го промовира новиот галериски простор – „Мобилна/монтажна галерија", сместен во
Паркот на франкофонијата во Скопје.

Идејата за креирање мобилна и монтажна галерија е резултат на потребата за независно дејствување во сопствен простор, кој ќе биде препознаен како таков,
и кој нема да зависи од волјата на јавните културни институции и нивните интереси, туку ќе ги одразува идеите и креативните потенцијали на уметниците,
независниот културен сектор и граѓаните.

„Идејата е стара повеќе од една година и потекна од еден неформален разговор со уметничката групација Кооперација. Откако идејата беше прифатена од
голем број уметници и од програмата за граѓанско општество на УСАИД, ја донесовме одлуката за реализација на мобилната/монтажна галерија. Некаде во
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јануари годинава беа подготвени сите планови и заедно со Филип Јовановски и Дејан Ивановски ја почнавме реализацијата на проектот“, објасни Никола
Писарев од ЦСУ.

Изгледот и концептот на галеријата се резултат на широка дебата и истражување спроведени од страна на Центарот за современи уметности (ЦСУ) –
Скопје, при што била посочена потребата просторот да биде мобилен, флексибилен и мултифункционален и да има можност за претставување на повеќе
форми на уметничко и културно изразување, од класични изложби до јавни дебати, перформанси, музички хепенинзи, камерни театарски претстави,
работилници и слично.

Мобилната/монтажна галерија ќе има четири главни програмски линии на дејствување: он- и оф-програма, програма на заедницата, која ќе биде
експериментална и наменета за развој на креативните идеи и содржини во непосредната околина, и програма за граѓански активизам.

Филип Јовановски, Анита Ивковиќ, Никола Писарев и Дејан Ивановски

Реализацијата на проектот е изведена со седум илјади евра, додека авторскиот труд на архитектите Дејан Ивановски и Филип Јовановски е подарок за
галеријата.

„Мислам дека е важно да се објасни како беше поставен целиот процес на реализацијата на проектот. Пред да влеземе во проектот имаше засилена дебата со
луѓе кои беа заинтересирани да добијат простор во кој ќе можат да ги изложуваат своите уметнички дела. Тоа за нас беше исклучително важно, бидејќи
добивме информација како уметниците ја замислуваат галеријата во која би ги изложувале делата. Самиот процес на конструкција на галеријата потоа
течеше многу лесно“, нагласи архитектот Дејан Ивановски.

Внатрешниот и надворешниот волумен на галеријата се направени со соодветна пропорција, висина што ги задоволува стандардите за уметнички простор, а
галеријата е подигната над површината за земјата, со што се задржува еколошки однос кон природата.

„Сакавме да создадеме тотален простор, кој ќе може да се чита и да се трансформира на многу начини. Затоа направивме подвижни панели, кои нема да нè
ограничат само на еден тип изложување или уметност, туку ќе овозможат поставување изложби во духот на ЦСУ, уметност поврзана со нови форми и
практики. Галеријата се појавува како одговор на официјалната сцена, која би требало да продуцира нови дела, а не го прави тоа“, потенцира Филип
Јовановски.

Мобилноста на галеријата треба да биде содржана и во карактерот на делата што ќе бидат изложувани. Физички ќе биде можно за еден ден со пет луѓе
галеријата да се размонтира и да се премести на друга локација.

Центарот за современи уметности оваа година ќе слави 20 години од своето постоење.

„За ЦСУ оваа 2014 година е значајна од повеќе аспекти. Прво поради јубилејот – дваесет години постоење, но и поради тоа што се враќаме со поддршка на
уметниците. Во претходните пет години немавме свој галериски простор. Претходно бевме во Цикс-галеријата, која се затвори, па бевме сместени во
Куршумли-ан, а потоа останавме без галериски простор. Со мобилната галерија повторно ќе можеме да ги реализираме своите програмски цели“, изјави
Анита Ивковиќ, директорка на ЦСУ.

Отворањето на галеријата ќе се одржи само со промоција на просторот, а потоа ќе следуваат изложби на четири уметници што преку конкурс добиле
термини за изложување. Првите уметници што ќе изложуваат во Мобилната/монтажна галерија се Тихомир Топузовски, уметничката група „Ѕе“ со десет
автори, Ивана Васева и Наташа Гелева.

Отворена е опцијата галеријата да се мултиплицира во сите градови во Македонија.

Спроведувањето на проектот „Мобилна/монтажна галерија“ на Центарот за современи уметности - Скопје е поддржан од Проект на УСАИД за граѓанско
општество, кој го реализира Фондацијата Отворено општество Македонија.

Тони Димков
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