
Изложба на Марико Хори 

“Синхронитет од шари на чинии во домот на родителите.” 

Делата на Марико Хори, составени воглавно од инсталации, се репрезентации на 
алтернативен простор и моментот во кој нешто посебно се случува, откривајќи ги 
конретните перцепции преку проширување или менување на фокусот на деталите 
во секојдневниот живот. 

Нејзиниот интерес одсекогаш бил во деталите, во малите дури незначајни нешта, 
наспроти големите, грандиозни, и покрај фактот што таа студирала архитектура. 
Можеби тоа е токму така поради студиите на архитектура. “Понекогаш се чини дека 
градиме премногу нови згради или куќи, што можеби ќе направат нештата да 
изгледаат некако излишни”. Таа смета дека следниот чекор во архитектурата е да 
се претстави алтернативен простор без градење. Веќе постојат толку многу 
прекрасни работи во овој свет, малите детали можат да понудат посвежа 
перспектива. Тие нешта можеби веќе постојат и ние не ги приметуваме освен ако 
не се случи неочекуваното. До тогаш, таа се обидува да ги отслика специјалните 
моменти во нашите секојдневни животи преку нејзината уметничка практика со 
мали неочекувани објекти. 

Овие се неколку мали инсталации направени од исечоци во галеријата. Тие 
можеби ќе бидат тешки за забележување, но можете да најдете неколку колажи 
кои се составени од пукнатините на ѕидовите кои можат да бидат патокази за 
нивно пронаѓање. 

——————————————————————————- 

” Synchronicity of patterns on plates in parents’ home ” 

The work of Mariko Hori, consisting mainly of installations, are representations of an 
alternative space and the moment when something special happens, uncovering 
concrete perceptions through broadening or changing the focus in the details of daily 
life. 

Her interests have always been in details, in things small or even petty rather than 
grand, despite the fact that she studied architecture. Or perhaps precisely because she 
studied architecture. It sometimes looks like we are building too many new buildings 
or houses which might make things seem rather redundant. she thinks the next step 
for architecture is to represent an alternative space without building. There are 
already so many wonderful things in this world, the small details could offer a fresher 
perspective. Those things could already exist and we may not notice them unless the 
unexpected happens. To that end, she has been trying to depict special moments in 
our daily lives through her art practice with small unexpected objects. 

These are several small installations made from clippings in the gallery. They might 
be difficult to spot but you can find several collage works from the missing part of 
clippings on the walls that could be clues to find them 

 


