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Македонската
дипломатија на прва
средба со Хан

Грчки "Актор" казнет за
перење пари со 50
милиони евра

Советот на јавни обвинители
во вторник ќе расправа за
смена на Зврлевски

ALK 5,766.80 0.29 % EVRO 3,142.00 2.99 % GRNT 760.00 0.01 % KMB 2,671.73 0.95 % KPSS 
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ИНТЕРВЈУ ИГОР ТОШЕВСКИ - СЕ ТРУДАМ ДА ГО НАДМИНАМ
ВУЛГАРНОТО СФАЌАЊЕ НА ПОЛИТИЧКОТО ВО МОИТЕ ДЕЛА

„Колку повеќе се трудиме да ги прикриеме нештата, толку повеќе тие
стануваат фокус на вниманието на јавноста. Нагонот да дознаеме што
всушност е затскриено е посилен од нас“, вели македонскиот уметник и автор
на инсталацијата „Помеѓу“, од неодамна поставена во Чифте-амам

Наташа Илиевска-Таневски

За инсталацијата „Помеѓу“ користите дела од колекцијата на Националната

галерија на Македонија. Избраните дела (дела на познати македонски

уметници) ги обвиткувате со црни машни и ги поставувате во просторот на

Чифте-амам. Кај некои од нив давате и Ваша експликација како го

доживувате делото кое го прикривате од очите на јавноста. Кој беше поттикот

за оваа изложба?

Точно е дека дел од инсталацијата е создаден од избор на дела од
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Петиција за Фатиме Фетаи да биде Јавен
обвинител на Македонија

НОВ БРАН ТРОПСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

Смената на Зврлевски во правен лавиринт

Ми се допаѓа 59Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ПРИБЕ ПОВТОРНО ЌЕ ЈА СКЕНИРА
МАКЕДОНИЈА

ОД ТОПЛОТО ВРЕМЕ ЛУЃЕ КОЛАБИРААТ НА
УЛИЦА

СМЕНАТА НА ЗВРЛЕВСКИ ВО ПРАВЕН
ЛАВИРИНТ

ИНФЛАЦИЈА ВО МАЈ ОД 1,2 ОТСТО

ГОЛЕМ ИНТЕРЕС ЗА КУПУВАЊЕ НА
„АЛИТАЛИА“
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колекцијата, не само од македонски, туку и познати југословенски автори. Но,

другиот дел не се мои лични толкувања, туку се конкретни текстови

преземени од архивите на колекцијата, кои служат како технички описи на

самите дела. Во поставката, нивниот заемен однос е намерно изместен до

степен каде што станува очигледно дека не можеме да се потпреме на

вообичаената логика на читање на делата во стандардната галериска

поставка, па така, принудени сме да ја бараме смислата на сосема друго

место. Може да се каже дека токму тука, во тој меѓупростор, меѓу сликата и

текстот, започнува делото.

Всушност, ништо во инсталацијата не е создадено лично од мене, што е

веројатно уште еден од можните аспекти на пристапување кон „Помеѓу“. Она

што како автор најчесто ме засега е релацијата меѓу објектот и гледачот,

односно контекстот во чии рамки се одвива нашето соочување со

уметничкиот артефакт. Тука, се разбира, спаѓа и идеолошкиот контекст на

институцијата музеј или галеријата воопшто, нивната улога во ваквиот

сооднос која според мене вреди сериозно да се преиспита и евентуално

коригира во име на создавање еден критички пристап кон актуелните

прашања на нашата современост.

Уште поконкретно, „Помеѓу“ настана и како резултат на долгогодишното

занимавање со една наметната проблематика врзана за цензурата и

автоцензурата, која полека почна да навлегува и во уметноста кај нас,

особено таа во јавниот простор. Ова е нешто што го имам лично доживеано

на своја кожа. Но, она што ме заинтригира тука не беше толку чинот на

уништување и обидот да се прекрие делото, туку обратниот ефект што го

постигнува ваквиот чин: колку повеќе се трудиме да ги прикриеме нештата,

толку повеќе тие стануваат фокус на вниманието на јавноста, макар

привремено потиснати во колективната потсвест. Нагонот да дознаеме што

всушност е затскриено е посилен од нас. Затоа решив да го искористам овој

импулс како основен движечки механизам во „Помеѓу“.

Како ги селектиравте делата кои се вклучени во инсталацијата и врз кои

критериуми? Зошто овие дела?

Во последно време, често пати се спомнува националниот идентитет како

некаков врвен атрибут, небаре е тоа доблест. Но, тој идентитет пред се'

почива на два столба – јазикот и културното наследство, кои, како живи

материи, не можат да бидат целосно разбрани доколку ги гледаме издвоени

од современоста. Уметноста тука игра клучна улога. Во потрага по некаква

конзистентност во историјата на нашата ликовна уметност, сум се обидувал да

најдам каква било нишка со наследството од светската историска авангарда и

забележав дека таа врска е прилично тенка, да не речам невидлива. Оттаму,

изборот беше заснован врз потребата да се разоткријат и преиспитаат

ваквите допирни точки, макар биле минимални. Издвоив дела кои сметав

дека поради тематиката што ја обработуваат, или начинот на кои се

изработени, можат и денес да послужат како поврзувачки пунктови; дела

преку кои верувам дека можеме да ја согледаме нашата сопствена

комплексна општествена состојба денес, без оглед на тоа што се тие

создадени во сосема други околности, децении наназад. Со други зборови, со

самото прекривање на делата, сакав да ја истакнам токму нивната

релевантност (свесен сум дека сево ова звучи парадоксално). Црниот превез

во форма на крст, која алудира на Маљевич, ги изедначува сликите

поврзувајќи ги во скулптурална целина, упатувајќи не' истовремено нивната

посебност и содржина да ги бараме на друго место. Впрочем, ова сепак не е

изложба на дела, туку инсталација сочинета од нивните остатоци.

Владимир Јанчевски ќе истакне: „Проектот ’Помеѓу’ се развива и реализира

токму во време кога се редефинираат националните приоритети, време во

кое дебатите за улогата на уметноста се' почесто излегуваат на јавна сцена.

Тоа е пред се' поради зголемената свесност за потенцијалот на уметноста и за

нејзината (зло)употреба и, конечно, неизбежниот заклучок дека уметноста

секогаш имала имплицитна или експлицитна политичка димензија“. Можете

ли да го коментирате Вашиот проект во контекст на оваа констатација на

Јанчевски?

Забелешката на Јанчевски се однесува на евидентниот тренд во кој уметноста

зазема се' позначајна улога во општествено-политичкиот дискурс како клучна

алатка во борбата за еманципација и критичко дејствување. Но, ова може да

138 friends like this

Утрински весник / По…
57,478 likes

Like Page Share

 

Отфрлениот сиромашен север на Велика
Британија

Размисли за Прибе

Гугл го „мириса“ воздухот

        

https://www.facebook.com/simona.trajkovska.16
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000201442988
https://www.facebook.com/BobanKuleski
https://www.facebook.com/julijana.zovko
https://www.facebook.com/mmilahoney
https://www.facebook.com/vidoevska
https://www.facebook.com/simona.spirovska.9
https://www.facebook.com/Utrinski/
https://www.facebook.com/Utrinski/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUtrinski%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/Utrinski/
http://www.dw-world.de/dw/0,,637,00.html
http://dw.com/p/2eKHi?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2eJLZ?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2eJtG?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss


РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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биде меч со две острици доколку се потцени далекосежноста на уметничкиот

чин и ако биде виден и применет исклучиво низ неговата пројавна форма.

Парадоксално е, но според мене, политичкото во уметноста е инхерентно

токму на она што е најмалку очигледно и видливо во неа, имено во нејзината

концептуална природа која знае да биде и конструктивна. Оттаму, на пример,

би внимавал многу кога станува збор за врската меѓу уметноста и активизмот

(артивизам) која пречесто резултира со гола естетизација, при што едниот од

нив најчесто ја губи својата острица. Во моите дела се трудам да го надминам

таквото вулгарно сфаќање на политичкото.

Би сакале ли да одговорите на прашањето кое и си го поставувате со

изложбата: Дали на современата уметност и' е потребен музејот, односно

дали на современиот музеј му е потребна уметност?

За да се одговори тоа треба најпрвин да знаеме што е тоа уметност, нели.

Меѓутоа, во моето сопствено творештво ете, често го поставувам токму тоа

прашање. Благодарение на развојот на популарната култура и масовните

медиуми, посебно интернетот и социјалните мрежи, уметноста во дигиталната

доба се чини дека е навистина слободна во поглед на медиумите и јазичните

алатки. Но, истовремено таа сега е уште поодговорна, па со тоа обврзана

постојано да ги истражува и преиспитува состојбите и идентитетските

прашања кои не засегаат како општествени битија. И, бидејќи артикулацијата

на идејата е денес од првостепено значење, таа често пати може да се

постигне со скромни средства без при тоа да се изгуби на импактот. Оттаму

релевантноста на самото прашање.

Во секој случај, мислам дека културните институции, како музеите или

галериите, не смееме да ги земаме здраво за готово како неприкосновени и

непроменливи стандарди, ниту пак треба истите да бидат отфрлани додека

целосно не го преиспитаме и искористиме сиот нивен културно-идеолошки

потенцијал. Она што е сигурно е дека е неопходно воведување критички

пристап во нивното функционирање, редефинирање на застарените норми на

колекционирање и со тоа, редефинирање на нивната основна улога во едно

општество. При тоа, убеден сум дека тоа не е остварливо без улогата на

современиот уметник.

Статијата е прочитана 2223 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Инфоден за програмите за култура на Европската Унија

Бом-бом, бомби (32)

На „Браќа Манаки“ претставено фестивалското жири

Шербеџија - „Ослободување на Скопје“ е филм за судбината на децата во војните

Препорачај 59 луѓе го препорачуваат ова. Биди прв од твоите пријатели.
Сподели
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