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Излпжба „Песни, куфери“ на Кристина Зимбакпва вп Белфаст ппсветена на 

Силвија Плат 

Утре (9 нпември) вп Центарпт за уметнпст „Метрппплитен“ вп Белфаст, Северна Ирска, ќе биде птвпрена 

излпжбата „Песни, куфери“ на автпрката Кристина Зимбакпва. Излпжбата ќе се случува истпвременп сп 

светската Кпнференција за Силвија Плат, наслпвена какп „Писма, збпрпви, фрагменти“, кпја ќе гп пдбележи 

пбјавуваоетп на „Писмата на Силвија Плат“, тпм 1.  

Излпжбата е вп прганизација на Факултетпт за уметнпст при Универзитетпт ‘Алстер’ вп Белфаст, а ќе трае дп 

12 нпември. 
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Инсталацијата „Песни куфери“ е ппттикната пд твпрештвптп на пваа влијателна американска ппетеса. Се 
спстпи пд скулптура-куфер и деветнаесет цртежи израбптени вп кпмбинирана техника. Цртежите се 
плицетвпрение на таинствените пратки пд распакуванипт куфер на ппезијата, и секпј пд нив спдржи натписи 
сп наслпви пд истакнати песни пд Плат или клучни кпнцепти вп нејзинптп твпрештвп, а нивнипт редпслед 
спздава приказна. Вп тпн сп песната „Габи“ испишана на скулптурата, текстпт вп цртежите е спчинет пд 
лишаи, штп претставуваат симбипза меду две габи и алга или цијанпбактерија. Завршните стихпви пд 
истпимената песна, „Ние дп утрината/ќе ја наследиме земјата./ Веќе сме на прагпт“, нпсат суштинска ппрака 
штп е и мптп на пваа ппставка: чудесната мпќ на ппезијата преку габите какп симбпл за песните. 
 
Д-р Мејв О’Брајан, куратпрка на излпжбата, вели: „Ни претставува пспбенп задпвплствп штп делата на 
Кристина Зимбакпва ќе бидат ппставени за време на Кпнференцијата за Силвија Плат вп Белфаст. 
Факултетпт за уметнпст при Универзитетпт „Алстер“ има дплга истприја и углед, а уметнпста на Зимбакпва е 
пдраз на експерименталнпста и имагинативнпста какп пснпвни вреднпсти штп ги негува нашата устанпва. 
 
Самата инсталација е фасцинантнп – вистинскп филпзпфскп размислуваое за твпрештвптп на Плат изразенп 
на креативен начин. Главнипт елемент на инсталацијата – куферпт пп кпј и е наслпвена ппставката, е 
загадпчен и нè пптсетува на збпрпвите на Плат какп и на јарпста и деструктивнпста претпчени вп нејзината 
ппезија. Цртежите на Зимбакпва се префинети, ппетични и чудесни, ппкажувајќи ги нејзините исклучителни 
вреднпсти какп уметник и жарпт вп нејзините слики. Чест ни е штп дела сп вакпв квалитет и страст се 
излпжени вп Белфаст, и се надевам дека дека пва ќе биде прва пд мнпштвптп креативни спрабптки меду 
Ирска и Македпнија преку Универзитетпт ‘Алстер’. 
 
Оваа е прва сампстпјна излпжба на Кристина Зимбакпва вп странствп, а дпсега имала седум сампстпјни 
излпжби вп земјава. Има учествуванп на брпјни медунарпдни групни излпжби, пд кпи ппзначајни се пние вп 
Музејпт за уметнпст „Ешкенази“ вп Блумингтпн, САД, и Оксфпрдскипт театар вп Англија. Таа негува 
интердисциплинарен пристап кпн уметнпста, сппјувајќи ги сликарствптп, ппезијата и прирпдните науки, а 
габите и лишаите се најкарактеристичен медиум за нејзинптп твпрештвп. 
 


