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ПРОМОЦИЈА НА ИНСТАЛАЦИЈАТА "ПОВРЗУВАЊЕ" ВО ЧИФТЕ-АМАМ

Чифте-амам ја имаше честа да ги покани 
сите љубители на оваа по 
мно гу нешта специфична и 
провокативна изложба. А неј-
зините креатори ја именуваа 
едноставно "Поврзување", ка-
ко и пораката која ја испра-
ќаат до сите љубители на нив-
ната уметност.

Пишува: 
Ружица ГОЧЕВСКА

Не случајно велат 
дека бројот три е 
свет број. Под за-

крилата на магичната и 
религиозната моќ, овој 
број е знаменосец на по-
бедниците и митските по-

ходи. Ја симболизира ду хов на-
та вечност. Неговата моќ е тол-
ку силна колку што е силна и 
про тивречноста. Поз натите ке-
ра мичари Весна Осојнички, Фи -
лип Фида нов ски и Краси мир 
Џид ров, од лучија токму пре  ку 
бројот три да ни го доло ват 
сво јот свет, светот на кера ми-
ката и нејзините закони тос ти. 

Керамиката постои за да нè 
потчинува со својата уба вина, 
цврстина, боја и суп тил ност. 
Тројцата автори кои тво рат во 
нејзино име, ги повр зуваат три 
битни нешта: гли ната, при ја-
телството и љу бов та кон обли-
ците. Тие твораат цврсто "газеј-
ќи на земјата", би дејќи си лата 
на човекот до аѓа од таму и та-
му завршува. 

Овие тројца исклучителни 
уметници успеаја во својата 
ми сија да го поврзат нивното 
творештво во еден интерна-
ци онален дискурс, да го све-
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дат на ист именител - на умет-
носта. Својот уметнички порив 
најавтентично и го пренесоа на 
публиката, која суптилно се по-
вр за со нивниот уметнички код. 

Чифте-амам ја имаше честа 
да ги покани сите љубители на 
оваа по многу нешта специфич-
на и провокативна изложба. А 
нејзините креатори ја имену-
ваа едноставно "Поврзување", 
како и пораката која ја испра-
ќаат до сите љубители на нив-
ната уметност. Како и другите 
културни збиднувања и оваа 
изложба е во рамките на "Скоп-
ско лето", а проектот е финан-
сиран од Министерството за 
култура на Р Македонија. 

Ова уметничко трио прет-
ставува три различни култури 
и уметности. Весна Осојничка 
е познат хрватски уметник, ро-
дена во 1960 година во Мора-
вица, Горски Котар. Дипломи-
рала на Академијата за ликов-

ни уметности, отсек вајарство. 
Својата уметничка дејност 
Осојничка ја почнала во Цента-
рот за култура и образование 
во Загреб. Учествувала на по-
веќе ликовни колонии и тоа во 
Австрија, Бугарија, Омишаљ, 
Пламениташ и др. Во 2003 го-
ди на ја добила втората награ-
да за скулптура на градот Ба-
кар. 

Вториот уметник е нашиот 
претставник Филип Фиданов-
ски, роден 1977 година во Ско-
пје. Дипломирал во 2002 годи-
на на "Националната уметнич-
ка академија" во Софија, Репу-
блика Бугарија. Член е на Друш -
твото на ликовни умет ни ци на 
градот Тројан, Република Буга-
ри ја, постојан член на ли ковна-
та колонија за РАКУ тех ника, 
Пламениташ, Република Хрват-
ска, основач е на Здруже нието 
на керамичари на Ре публика 
Македонија "ИСКОН", по чесен 
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член на Друштвото на кера ми-
чари на Р Хрватска. Тој учес тву-
вал на повеќе групни излож би 
во Македонија, Хр ватска, Еги-

пет, Белгија. На Пет тото ин тер-
национално керами чко бие на-
ле Каиро 2000 Еги пет, Фида нов-
ски ја добил тре тата награ да. 

Красимир Џидров, третиот 
уметник, доаѓа од соседна Бу-
гарија. Тој е професор и шеф 
на Катедрата за керамика во 
Националната уметничка ака-
демија во Софија. Неговото про -
фесионално портфолио е и нај-
богато. Своето творештво Џид-
ров го претставил на по веќе 
меѓународни изложби во Хр-
ватска, Турција, Австрија, Гер ма-
нија и во родната Бугари ја. Ор-
ганизатор е на меѓународ ната 
керамичка колонија АРТ Кера-
мика во Тројан, Бугарија.  До-
бил повеќе државни и ме ѓуна-
родни награди и приз на нија. 
Преку своите дела Кра си мир 
Џидров експлицитно го потен-
цира променливиот ка рактер 
на својот модел, на својот 
портрет. Филип Фида нов ски, 
пак, доследен на на ши от наци-
онален код, ја негува твореч-
ката оригиналност, а таа се за-
бележува и во не го вите дела, 
додека Весна Осој ничка мо-
жеби е и најконкретна кога ста-
нува збор за пораката  која ја 
испраќа преку своите де ла. 
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