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ТИ СИ МОБИЛНА АРХИТЕКТУРА
Мулти‐агенции
[Истражување – организација во природата и организација на луѓето]

За време на летото 2015та година одпатував на островите Милош и Санторини во Грција со мислата за
кореографија во природата [специфично островите: водата се движи ‐ карпите поделуваат], улогата на
временските појави и подредувањето во природата, како начин на градење. Тука наидов на нова агенција во
средините на движење: силен ветар.
ТИ СИ МОБИЛНА АРХИТЕКТУРА – започна како резултат на пронаоѓањето на ветрот како нова агенција во
градењето. Фотографиите, видеодокументацијата, звучните снимки, движечкосензорните настани, и
движечко‐ создаваните настани од агенциите: телото, ветрот и ткаенината – кои градат низ средините на
движење, беа дел од почетокот на ова истражување.
Подоцна беа организирани кратки експериментални вечери со учество во театарски и домашен амбиент,
користејќи го движењето‐во‐перцепција и следење‐на‐настаните‐во‐формирање, како начин за донесување
одлуки преку кореографскиот објект, перцепцијата во материјалот, фотографијата како средство да се
помести локацијата (локацијата е ориентација – ориентацијата е локација).

Во октомври 2015 година, беше организиран 3‐часовен јавен настан ТИ СИ МОБИЛНА АРХИТЕКТУРА во
Рахуај, Њу Џерси, каде што публиката беше интервјуирана на прашањата: На кој начин си мобилна
архитектура?, Што е тоа мобилна архитектура? Разговорите доведоа до одговори како што се: градење на
социјалниот статус, мода, храна, преодни рутини, нешто што се движи, сетила, брендирање, вредност/пари,
тековност во работите, и други. Овој настан создаде многу пошироко разбирање на тоа што претставува
Мобилна архитектура од кое произлегоа нови прашања за истражување. Архитектурата е повеќе од
конструкција која претставува засолниште, туку динамика на заеднички вредности и начини на живот.
ТИ СИ МОБИЛНА АРХИТЕКТУРА – нема фиксно значење и нема фиксна форма. Делото е мобилно – затоа,
значењето треба да биде во мобилноста. Тоа е хаптичен простор, мазен простор каде ветрот свири, дрвото
пука и бара сите да учествуваат во неговото создавање. Се бара отворен процес на создавање, за да се
овозможи дело што е живо, форма која е во формирање. Просторите кои се живи, им овозможуваат на
повеќе агенции да постојат и да преземаат постојан дел во изработката.

ТИ СИ МОБИЛНА АРХИТЕКТУРА, 2018
Мулти‐сензорски настан
[Местото на одвивање на настанот сеуште не е потврдено.
Потребен е затворен галериски простор, кој може да биде затемнет.
Во процес е понуда до кустоси и институции во Македонија кои би биле заинтересирани
да соработуваат со овој проект.]

Мулти‐сензорски настан кој кореографира движења кои настануваат со комбинирање на облека, модуларни
форми и настани; Предлози како: фотографскиот објект и звукот како место, јазикот како акција; техники
на организирање во природата и она што се појавува. Користењето на повеќе агенции во процесот на
создавање ќе креира губење на центрично чувство. Следење на настаните на формирање (повторување) ќе
доведат до разновидност. Настанот ќе се менува низ интервенцијата на уметникот и учесниците.
Предложено време во кое ќе има промени: 1 месец.
Облеката се доделува на влезот на инсталацијата. Воведување на поими како: вертикалност,
опкружувањето, заедништвото како форма за градење‐изработка. Организација во преодните рутини.
Свест за движење. Вон‐и‐од рутини. Заеднички форми. Да се носи облека е да се биде таа облека (нејзиното
значење). Облеката исто така го поставува гешталтод на ова дело.
Една фотографија од една ситуација (на пример: паднато дрво) се дава на публиката на влезот на
инсталацијата. Воведување на поими како: минато, место, далечина, големина.
Замислен наративен дел од искуството на посетителот:
“На влезот од инсталацијата, добивам црна облека која изгледа како мантил од тврд текстил и ја облекувам.
Се чувствувам поголем, ткаенината ме прави да се чуствувам вкочанетo.
Собата е затемнета, големи трупци се поставени на подот. До нив се мали столчиња, создавајќи предлог за
движење: седење. Можам исто така да седам на големите дрва, но не сум сигурен дали e тоа дозволено.
Објектите на подот изгледаат дисперзирани. Не постои посебен ред на почеток или крај. Некои предмети се

нацртани на подот со креда. Седнувам на еден на стол и се гледам во инсталираното огледало. Зад мене е
видео на силни бранови. На мене, е проектираната слика на личност која реди дрвени трупци. Пред да
влезам, добив еден лист на кој е напишано дека можам да редам мали црни коцки од дрво. Ќе треба да ги
најдам. Над мене, голема бела ткаенина која се движи како да има ветер во просторијата со проектирана
слика на распарчен ѕид. Слушам зуечки звук, мора да доаѓа од некој вентилатор. Сликата се менува, сега е
видео од немирна морска вода. Долги стапчиња завиткани со црна ткаенина се потпрени на ѕид. Дел од
ткаенината виси, нежно мрда. Втор предмет е потпрен на нив. Повторно мало раздвижување во ткаенината.
Акцијата се повторува. Се свртувам и гледам повеќе огледала, тие ме размножуваат. Првиот ден, еден
изведувач влегува секој час носејќи иста црна облека. Изведувачот изгледа како да е подвижна
скулптурална форма. Двајца изведувачи поминуваат носејќи иста ткаенина, која има две дупки, само за
главата. Друг ден, ова е снимена акција. Истите парчиња за носење висат на наредени закачалки. Во друг
момент, друго лице влегува облечен во фотографија од карпа. Следната личност што влегува носи
рефлективна ткаенина. Светлата во собата се одразуваат од него. Слушам звук на триење камења близу до
подот. Продолжувам. Сфаќам дека ѕидот е обложен со алуминиумски плочи. Секое парче алуминиум е
пробиено со остар предмет, формирајќи мрежа од линии, нови визуелни патишта. Ги поврзувам точките.
Продолжувам да одам и чувствувам нешто под нозете, забележувам дека има песок на подот.
Во друг агол 3 вентилатори се инсталирани кои дуваат на ниво на мојот поглед. Стојам пред нив. Мојата
коса е разнесена нежно, како и мојата облека. Ги отварам очите, гледам друга проекција, цртеж, гребење
светло парче хартија на под. Слушам звук на штурци. Друг звук на паѓање на метал и во друг агол звукот на
сечење дрво. Гледам исечени дрва на подот. Сè уште ја носам истата црна ткаенина. Дејствата
продолжуваат.“

