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Критичка уметност 2

	 Не	сум	убеден	дека	бројот	на	преземени	содржини	од	
или	преку	Интернет	можат	да	имаат	некоја	статистичка	важ-
ност	врз	која	ќе	се	донесат	некои	или	некакви	заклучоци.	Но,	
податокот	 дека	 книгата	 Кри�ичка уме�нос�	 (Вилиќ,	 2010) 
објавена	само	преку	платформата	Фејсбук	досега	има	788	пре-
земања	може	да	е	доволен	за	да	го	помислам	следново:	би	бил	
задоволен	доколку	и	само	10%	од	сите	788	преземени	книги	
од	 серверот	 биле	 и	 прочитани;	 тоа	 би	 значело	 дека	 размис-
лувањата	на	 соговорниците	во	таа	книга	 стигнале	до	78	 чи-
татели.	Ова	беше	прва	и	доволна	причина	да	се	зафатам	уште	
еднаш	со	истиот	напор	приредувајќи	го	ова	продолжение.
	 Од	друга	страна,	како	втора	причина	за	овој	втор,	ско-
ро	ист	зафат,	беше	една	состојба	на	македонската	уметничка	
сцена	врзана	 за	публикување	на	разговорни	форми	со	умет-
ници	 и	 нивните	 промислувачи	 (или	 критичари	 на	 нивното	
творештво).	Единственото	двоумење	беше:	дали	повторно	да	
изберам	четворица	(двајца	уметници	и	двајца	историчари	на	
уметноста/ликовни	критичари),	или	осуммина	(па	да	објавам	
две	книги)	или	да	се	обратам	до	сите	оние	кои	во	некоја	смис-
ла,	 повеќе	 или	 помалку,	 во	 својот	 професионален	 ангажман	
ја	обработувале	оваа	тема	(и	да	ги	објавам	во	една	пообемна	
книга).	
	 Се	одлучив	за	последново	и	на	првиот	повик	се	обра-
тив	до	уметниците:	Томе	Аџиевски,	Атанас	Ботев,	Роберт	Јан-
кулоски,	Ѓорѓе	Јовановиќ,	ОПА	(Слободанка	Стевческа	и	Денис	
Сарагиновски),	Станко	Павлески,	Ирена	Паскали,	Нада	Прља,	
Александар	 Станковски,	 Тихомир	 Топузовски,	 Игор	 Тошев-
ски,	Никола	Узуновски,	Велимир	Жерновски	и	Јане	Чаловски	
и	до	историчарите	на	уметноста	и	ликовни	критичари:	Ивана	
Васева,	 Валентино	Димитровски,	 Горанчо	 Ѓорѓиевски,	 Билја-
на	 Исијанин,	 Бојана	 Јанева	 –	 Шемова,	 Владимир	 Јанчевски,	
Лилјана	Неделковска,	Конча	Пиркоска,	Лазо	Плавевски,	Јован-
ка	Попова	и	Ана	Франговска.	Значи,	вкупно	25.	По	првичното	
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обраќање	поканата	ја	прифатија	сите	освен	Пиркоска	и	Жер-
новски,	кои	се	извинија	со	образложението	дека	се	презафа-
тени	со	други	ангажмани.	Но,	по	испраќањето	на	првиот	круг	
на	прашања	одговори	добив	само	од	11	поканети.	По	вториот	
круг	на	прашања	(своевидни	потпрашања	со	цел	да	појаснат	
извесни	позиции	во	одговорите	на	првите	прашања)	од	пона-
тамошната	соработка	се	повлекоа	Васева	и	Исијанин,	при	што	
Васева	не	го	прифати	предлогот	во	книгата	да	останат	барем	
одговорите	 на	 првиот	 круг	 на	 прашања,	 како	 што	 прифати	
Исијанин.	Аџиевски,	пак,	како	одговор	ми	испрати	своевидна	
„уметничка	форма“	на	одговор	за	која,	после	извесно	прегова-
рање,	заради	структурата	на	книгата,	се	договоривме	од	неа	
да	 извадам	 соодветни	 делови	 како	 негови	 одговори,	 oсвен	
одговорот	на	второто	прашање	кое	е	пренесено	изворно,	без	
никаки	преправки.	
	 Како	што	покажува	оваа	книга	со	своите	девет	конеч-
ни,	од	25	поканети,	соговорници,	изгледа	дека	мојата	почетна	
дилема	за	бројот	на	избрани	соговорници	била	безразложна.	
Останува	податокот	дека,	 всушност,	поканата	 ја	прифатија	и	
на	неа	одговорија	припадници	на	постарата	и	доцно-средната	
генерација.	Тоа	вреди	да	се	забележи,	особено	заради	младите,	
а	толкувањето	ќе	го	препуштам	на	читателите.

	 Разговорите	се	одвиваа	како	преписка	по	електронска	
пошта	и	 тоа	 во	 два	 поинтензивни	наврати:	 едниот	 во	 пери-
доот	помеѓу	месеците	февруари	и	април	и	другиот	во	перио-
дот	помеѓу	месеците	 јули	и	август	2013;	последниот	одговор	
пристигна	во	јануари	годинава.	Ваквото	развлекување	на	овој	
проект	се	должи	само	на	една	и	единствена	причина:	зафате-
носта	и	со	други	ангажмани	не	само	на	соговорниците,	туку	и	
моите.	
	 Своевидно,	 динамиката	 и	 редоследот	 на	 пристигну-
вањето	на	одговорите	на	првиот	круг	на	прашања	го	одреди	и	
редоследот	на	соговорниците	и	во	книгава.	Тоа	во	една	смис-
ла	ја	олесни	уредувачката	работа,	но	во	друга,	можеби,	загуби	
во	една	можна	и	поинаква	динамика	на	читањето.	Изборот	на	
илустрации	(во	обем	до	10)	беше	оставен	на	соговорниците.

	 Што	се	однесува	до	одговорите	на	соговорниците,	тие	
варираат	 од	 потполно	 согласување	 со	 претпоставените	 тези	
во	прашањата,	па	сè	до	потполно	несогласување	и	посочување	
на	поинакво	толкување	на	тезите	врз	основа	на	поинакви	по-
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зции	и	со	соодветна	аргументација.	Ова	второво	го	сметам	за	
најголема	доблест	на	книгава,	бидејќи	на	тој	начин	се	отвора	
навистина	една	поширока	можност	читателите	да	добијат	по-
широк	опфат	во	промислувањето	на	темите	коишто	се	гореш-
ти	не	само	за	македонската	уметничка	сцена,	туку,	можеби	и	
повеќе,	за	македонската	општествена	состојба	и	тековност	и	
тоа	–	сега	и	тука,	за	оваа,	тукашна	и	сегашна	општественост.
	 Се	разбира	дека	ставовите	и	мислењата	произлезени	
од	 овие	 спротивставени	позиции	на	 професионалните	 опре-
делби	на	соговорниците	(уметник	–	историчар	на	уметноста/
критичар)	 ги	 оцртуваат	 и	 разликите	 во	 содржинските,	 но	 и	
личните,	аспекти	на	одговорите.	Тоа	се	должи,	се	разбира,	на	
природата	на	подрачјата	со	кои	тие	се	занимаваат.	Оттука	мо-
жеби	и	најличностниот	пристап	на	Аџиевски,	како	една	крај-
ност,	 и	 аналитичкиот	 пристап	 на	Павлески,	 на	 пример,	 меѓу	
уметниците;	 оттаму,	 можеби,	 и	 разликите	 помеѓу	 степенот	
на	поголемо	или	помало	согласување	со	поставените	тези	на	
Димитровски	и	Плавевски	и	 сосема	 спротивните	 ставови	на	
Неделковска;	оттаму,	сосема	извесно,	позициите	на	несогласу-
вање	на	ОПА,	пред	сите,	но	и	на	Тошевски,	во	духот	на	методот	
на	„критика	на	критиката“.	Меѓу	овие	две	крајности	се	наоѓаат	
помалку	 спротивставувачките	 и	 затоа	 понеутрализирачките	
промислувања	на	Исијанин,	Станковски	и	Ботев.	Својата	улога	
во	овие	разговори,	и	тоа	уште	на	почетокот	на	оваа	серија,	ја	
бев	одредил	многу	повеќе	како	поставување	на	соодветна	те-
ориска	платформа,	на	моменти	нагласено	провокативна,	но	не	
за	да	ја	наметнам,	туку	да	овозможам	врз	неа	да	се	развијат	со-
одветни	промислувања	со	цел	да	се	разгатнат	поставените	ди-
леми.	Во	конечна	смисла,	на	крајот	од	оваа	соработка,	заради	
преиспитувањето	и	на	сопствените	ставови,	и	самиот	излегов,	
можеби	не	многу,	но	секако	поразличен.	

	 Моите	прилози	и	во	оваа	книга	го	задржуваат	принци-
пот	од	претходната:	да	преобјавам	(во	оваа	прилика)	два	свои	
постари	текста,	без	поголеми	преправки	(додаден	е	само	по-
следниот	пасос	во	вториот	текст).	Намерата	на	овие	два	текста	
е	читачката	публика,	особено	онаа	од	помладата	генерација,	
да	добие	увид	дека	за	темите	што	се	обработуваат	во	книгата	
се	мислело,	разговарало,	пишувало	и	објавувало	од	поодамна	
и	дека	сегашната	ситуација	не	е	баш	толку	сегашна.	
	 Текстовите	се	своевиден	вовед	во	тезите	и	размислу-
вањата	коишто	следат	понатаму	во	книгата,	тези	и	размислу-
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вања	кои	и	мене	ме	мачат,	еве	веќе	точно	20	години.	Текстот	
„НАДВОР!	 Уметникот	 наспроти	 општествената	 вистинитост“	
на	 македонски	 јазик	 е	 објавен	 во	 2000	 во	 списанието	 Голе-
мо�о с�акло	во	неговиот	12	број.	(Вилиќ,	2000)	Но,	тој	е	мис-
лен	и	пишуван	под	насловот	„Getting	Out.	Artist	vs.	Society“,	(а	
за	симпозиумот	„Public	–	Private“	одржан	во	Братислава,	Сло-
вачка,	на	7	октомври	2000)	во	текот	на	авионскиот	лет	Ско-
пје-Виена-Братислава	и	на	палубата	на	ботелот,	во	којшто	бев	
сместен.	Настапот	на	тој	 симпозиум	го	 завршив	со	 следниве	
зборови:	

 „Since the social reality is always stronger than the hopes 
and expectations, I presented my thoughts to you in a pen-
cil-handwritten-on-paper form. It is first time after ten years, 
since I bought my first computer. The events in Belgrade last 
night made me change the substance of the formerly prepared 
text. This new version deals with the conclusive critique of my 
social surrounding and environment letting me not to have the 
laser-printed version. The thoughts were, anyway, presented 
to you – nothing could stop it. Even less the hard social reality.“	

	 Спомнатите	настани	во	Белград	беа	настаните	од	24 
септември	2000,	оние	кои	го	започнаа	падот	на	Слободан	Ми-
лошевиќ.
	 За	оваа	прилика	употребив	и	уште	една	друга	моја	ста-
ра	идеја,	применета	во	книгата	States of Changes? Пос�модер-
низмо� и уме�нос�а на осумдесе��и�е,	објавена	1994,	пред	
точно	дваесет	години,	а	со	истата	функција	–	наместо	Вовед.	
Тоа	е	вклучувањето	на	текстот	со	многу	долг,	не	специфичен	
за	мене,	наслов:	„After	the	Aesthetization	of	the	Everydayness	and	
Towards	 the	 Social	 Commitment	 (Few	 Textual	 Quotes)“,	 објавен	
како	„Après	l’esthètique	du	quotidien,	vers	un	egagement	social“	во	
книгата	на	Андре	Рује	[André	Roullé]	Devenirs. Art contemporain 
dans l’Europe du sud-est,	а	по	повод	истоимената	изложба	одр-
жана	во	Париз	во	2002.	(Vilić,	2002:	109)	Тој	текст	сосема	на-
кусо	ги	резимира	не	само	моите	тези,	туку	и	тезите	на	сого-
ворниците	и	затоа	сметав	дека	со	него	треба	да	се	отвори	оваа	
книга.	
	 Своевидно,	и	репродукцијата	на	делото	на	младиот	и	
бунтовен	 (барем	на	часовите)	Дарко	Заревски,	поместено	на	
корицата,	ја	има	таа	најавувачка	функција.	Делото	ме	привле-
че	уште	кога	го	видов	на	завршната	изложба	на	Факултетот	за	
ликовни	уметности	во	Скопје	2013 и никогаш не дознав дали 
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со него дипломира.	Како	не	бев	во	можност	да	го	купам,	по-
доцна	летото	му	се	 јавив	за	потребите	на	еден	подолг	текст,	
повеќе	памфлет,	чиј	превод	го	направив	непотребно	 (откако	
есента	 дознав	 дека	 текстот	 е	 веќе	 преведен	 на	 македонски	
јазик	и	објавен).	Стануваше	збор	за	текстот	на	Стефан	Хесел	
[Stéphane	Hessel]	насловен	како	„Indignez	Vous!“.	Бидејќи	не	са-
кав	да	се	откажам	од	ова	мало	парче	„церада“	заедно	со	петте	
слоеви	спреирана	боја	врз	неа	во	манирот	на	прочуениот	Банк-
си	[Banksy],	решив	да	го	приклучам	кон	овој	блок	на	размисли.	
На	Заревски	му	благодарам	за	отстапените	авторски	права.	

	 На	крајот	 би	 сакал	на	 соговорниците	да	им	искажам	
срдечна	и	голема	благодарност	што	ја	прифатија	поканата	за	
овие	разговори	и	што	тоа	го	направија	pro bono publico;	што	
заедно	влеговме	и	завршивме	една	долга,	седумнаесетмесеч-
на	соработка;	што	несебично	се	вложија	во	своите	одговори	да	
расчистиме	некои	позиции	и	што	заедно	на	јавноста	ѝ	овозмо-
живме	нов	материјал	за	понатамошни,	не	само	информативни,	
туку	и	истражувачки	предизвици.

Небојша Вилиќ,	
Струга,	9	јули	2014
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 ‘… It defines the approach towards the artistic articulation 
of few relations: artist – statement, artists – reality, and artist – 
society or artist – a statement towards the reality and the society. 
The exhibition treats the position of the artist in his endeavoring to 
determine and artistically to transpose the seeing on them. It shows 
the artist’s position in which any of her/his committed acting is 
directed towards certain conclusive character. Without any will 
to change the world, the recent artist, through the field of her/his 
acting, almost has no ambitions for revolutionary change in that 
sense in which more of the art movements from the late sixties and 
seventies had posted as their basic disposition and acting direction. 
The appearing again of taking a statement of the artist on the 
social events (which are integrating the culturological, ideological, 
political, ethnical, national or the aspects of all of the minor and 
sub categories) is a mark that he is going out of the closeness of the 
secure asylum or shelter in the world in which s/he inviolably rules 
– the world of her/his studio. These out-going posts the artist in the 
position from which s/he observes the changes of the surrounding 
reality – s/he considers that her/his statement towards that reality 
and society is part of the interests s/he has to be occupied by.’ 
(1997)

 ‘… paradigm – individualism – collectivism – connectedness 
- connective aesthetic – Marxism – seeing-listening-reading/
writing …’ (2000a)

 ‘Following the recent art scene one might have thought 
that the contemporary art is reviving the actions from the seventies 
when the revolutionary thought led the artist’s idea of changing the 
society by expressing his revolt. What have changed in meantime 
is that the art production took in consideration the weakness of 
the cultural impact on the social movements and changes. That 
puts him in a position of the passive critique of them, rather than 
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the active belief of successful radical changes. Even more, the 
artist accepts that passive position, but from the other hand, s/
he did not escape in the security of his own atelier and his own 
symbolic world. He went out – on the streets, both metaphorically 
and factually. He decided to put a comment, as it is expected from 
him, on the recent and actual happening in the surrounding of his 
atelier. This new radical change is presenting the artist as a part of 
the social environment more than a “lunatic” or an adored “genius” 
– the outlaw of it. The direct relation with the sociality opens a 
different position of the artist as an active subject of the social life: 
whatever are the results of these changes.’ (2000a)

 ‘In the late 1980s and early 1990s there were different 
appearances of the critical approach towards the social reality, but 
they all ended in a form of “conclusive critique”. The conclusive 
character of this critique refers to the conscious of the artist that 
radical changes of the social reality through or by the artistic action 
are far back with the utopia of the modernistic projectivity. S/he 
knows that s/he has to withdraw the specific issues and stress them 
in other way (which is usually call “art” or “aesthetic character of 
art”). That is somehow the call of Suzy Gablik for the “balance” or 
“equilibrium” between the “desire for individual freedom with the 
needs of society” or, according to Peter Fuller, “the freedom … that 
matters: the freedom to act socially”. The later counts of misfortuned 
attempt of the ‘68 syndrome and the call for a revolutionary change 
of the social structures. Being conscious about the failure, it counts 
less emotional, but more rational: this “freedom to act socially”, 
does not matter how much is leftist point of view, is understood as 
a tool for building not weaker, but more realistic expectations: for 
the power, capability and ability of the art to influence the social 
processes.’ (2000b)

 ‘The actuality of the Central and East European art from 
the aspect of the expressed interest is showing itself as worth 
analyzing more over due to the specific circumstances that the 
region is faced with. These circumstances may have two causes: 
from one hand is the attempt to get secure (i.e. financial) protection 
of the state and, from the other hand, encircling of the definition of 
the aspects of democracy, through the attempts of avoiding of that 
secure protection of the state (needed for the opening of “the end 
of the history” processes). As antipodal, these causes are paying 
the bill of the past times. At the same time, the artistic practices 
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and production begun to realize the beginnings of “the end of the 
history” in the form of: spatial and ambiental installations; digital 
and communicative projects; or projects that are penetrating the 
social (as a common corpus of different penetrations); or projects 
for competitions and open approach to the information and 
their exchange (as a opposite metaphors from the dictated and 
controlled distribution of the information in the past). At once 
large number of art institutions (both local and foreign) stood up 
on the side to protect the “art values”, unable to accept (even to 
understand) the new “democratic” or “democratized” appearances 
in the field of culture and art production. This antipodal situation 
among the local communities is not the only with which the Central 
and East European art is facing at “the end of the century”. From 
the other side of these inner antipodes, there are few external: the 
treatment and the reception of this production in WE, which it self 
appeared another specific antipode on the broader social level: 
“Europe Rediscovered”, Copenhagen 1994, 4th Istanbul Biennial 
1995, “Manifesta. The New European Biennial” in Rotterdam 1996 
and Luxembourg 1998, and in Ljubljana 2000, and “After the Wall” 
in the Moderna Museet in Stockholm are speaking about the denial 
of the discourses “east-west”, “west-west”, or “east-east”. But, 
simultaneously that same Europe is building another not wall, but 
rather castle around it self manifested through new metaphors: 
in-European Union – out of-European Union, in-International 
Monetary Fund – out of-International Monetary Fund, and finally, 
in-NATO – out of-NATO. Hence, did the Berlin Wall indeed fall?’ 
(1999a)

 ‘Because they [intellectuals, cultural practitioners and 
artists] have to agree with the actual situation which is rather 
apocalyptic, since they have no other choice, and to accept this, what 
they can do is to take it and to re-work it for their own intellectual, 
cultural or artistic purposes. Alternatively, instead of the former: 
“Take the money and run” they have to practice “Take the money 
and work” – if they want not to decrease theirs intellectual, cultural 
or artistic needs and to survive. Positioned like this, Macedonian 
intellectual is in fact marginalized more than ever, but it is the only 
tool to deconstruct the system from the inner side. Therefore, I do 
not find this kind of censorship from the side of the foreign funds 
and foundations, as repressive as it is always nominated, but rather 
as a stimulating one. That is the kind of the acting way [instead of 
modernistic – action = revolution] in the present moment for the 
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local and the subaltern. Only through acting [= simply doing the 
things] the local and the subaltern will increase her/his voice. Not 
to become an other dictator or censor, but just to be able to speak. 
Since the freedom is not only about the ability to speak, but also 
about the ability to be heard, it seams that there is not other choice 
than to accept the global framework of the globalizing process 
dictated outside of society, as Bernard Tschumi used to write. In 
addition, it is beyond any question of freedom or totalitarianism. It 
is a question of intellectual surviving. The damages of this will be 
matter of discussion in the future.’ (2000c)

 ‘Recently, Macedonian artists are more interested on 
the artistic level of the interpretation of the every-day life and 
the social and political environments. One can speak more about 
the presence of the social and politics in the artists’ interests and 
works of art, rather than the direct social and political impact in 
a sense of “socialisation” or “politicisation” of art. Even that this 
looks like, this has nothing to deal with Kantian expanded notion 
of the aesthetic disinterestedness, which separates the interest 
from the practical and conceptual realms (to be without interest 
in the object’s existence that transferred the focus of the aesthetic 
experience to the perceiver and away from the work of art). Just 
opposite, the recent disinterestedness is more related to the object-
of-art’s essence as a notion, as a conclusion and it refers more to the 
lack of believe that something will be changed through the artistic 
actions and by the role of art in the society.’ (1999b)

 ‘It is both this kind of art practice and the location of its 
exhibit that expresses the new and specific role of the art in general 
now days. Concerning the projects included in the gallery they are all 
dealing with the sociality led trough a personal relation. Moreover, 
they can be defined as a “small narratives” that are easily shifted 
to a “personal narratives”. They are speaking about dismissed 
expectations of the projected role of the art and the artist [the one 
from the past] today: it is a sign that marks that the “producing art” 
went further towards “behavioring artistically”, maybe even further 
towards the “aesthetical behavior” in the everydayness of the artist. 
The simplicity based on the note of this disburdened approach and 
understanding, usually effects reaction of the public followed by 
the conclusive question “is this art”. But, the disappearance of the 
traditional notion of what art has to deal with and how, builds more 
democratic role of it: it emphasizes the equalization of the high and 
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low arts and cultures. The very early fear of this process was argued 
by the possibility of art to become more trivial, even to disappear. 
As a result, the art confirmed just the opposite: all of the hypothesis 
that were claiming this disappearance, or the end, or even the death 
of the art showed that the item that is dying is not the art it self, but 
rather the traditional definition of art.’ (2001a)

 ‘But, the statement about the relation of the art with the 
actuality in Macedonia almost provides several streams in the recent 
art production. The first refers on the committed attitude towards 
it, by which the commitment is characterized by its conclusivity, the 
second one refers to the actuality through the “small narratives” 
characterized by the appearance of the formulations connected 
with the artist’s privacy and intimacy, and the third one refers to 
the disinterested relation with the actuality, but deeply reaching its 
essence.’ (2001b)
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НАДВОР!
Уметникот наспроти 
општествената вистинитост
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Парадигма
 
Модерната индивидуа (чијшто најрадикален експонент 

е уметникот), оптеретена со императивите на слободата се 
соочува со сериозноста на слепата улица – креативната мо-
нотонија. Славениот индивидуализам од модерните времиња 
отиде предалеку во општествено индиферентниот формали-
зам, особено во уметничките движења и појави по Втората 
светска војна. Тој отиде толку многу далеку што само-одрж-
ливата слобода на изразувањето создаде естетички пуризам 
којшто имаше значење само за уметникот и пазарот одгово-
рен за создавањето на вредносните критериуми и, преку тоа, 
вреднувањето на уметничкото творештво. Таквиот изнаси-
лен индивидуализам искажа голема незаинтересираност за 
општеството и општественото окружување. Романтичарскиот 
уметник-како-гениј самозадоволно се подведе под моќното 
чувство за оддалеченост од општествената стварност и ви-
стинитост, дaвајќи му право да си создаде сопствен вештачки 
свет без ниту една референца кон стварностa воопшто. Фор-
мализмот и естетичкиот пуризам се, всушност, последици на 
таквото инпутирано уверување и разбирање на индивидуа-
лизмот. Индивидуализмот создаде нова претстава за уметни-
кот убеден дека тој не може, а и не треба повеќе и понатаму да 
ја афирмира општествената вистинитост, како што го правеше 
во минатото.

Секако дека парадигмата која, според Сузи Габлик [Suzi 
Gablik], „е многу моќна во животот на општеството, бидејќи 
влијае врз начинот на мислењето, како се решаваат пробле-
мите, кои цели ги допираме и што вреднуваме“ , зема удел во 
создавањето на новата претстава за уметникот во денешница-
та. Двете „dis~“ категории коишто се востоличија во ваквата 
идеја за индивидуализмот во уметноста го востоличија и кул-
турниот модел како парадигма на индивидуалното во којшто 
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„повлекувањето од“ [dis-tance from] и „незаинтересираноста 
за“ [dis-interestedness for] општествената стварност стана 
единствена мерка на вредносниот систем. Овој модел се од-
рази на скоро сите можни подрачја на човековото однесување 
завршувајќи, како метафора, со популарните американски 
психијатри-за-лична-употреба. Се разбира, психо-терапијата 
беше (и сè уште е) завршната точка на продлабочувањето на 
индивидуализмот воопшто, убедувајќи го субјектот дека при-
чината и последицата се обете сместени во него самиот.

Критиката на ваквата културолошка парадигма, се 
разбира, доаѓа од страната на марксистите. Опозоцијата на 
индивидуалното/измот е колективното/измот во рамките 
на општествениот/социјалниот (но не и социјалистичкиот) 
реализам во полето на уметничкото/уметноста. Допирот до 
општественото, според марксистите, е резултат на концептот 
на заедницата [commune] во којашто парадигмата на опште-
ственото однесување е пред-поставена или предничи пред 
индивидуалистичкото само-референтно. Општествената ви-
стинитост ја наоѓа општествената стварност како единствено 
поле на интерес, напуштајќи ја (дури и поништувајќи ја) „ка-
питалистичката“ парадигма за индивидуалната слобода, и го 
игнорира (или, барем, не му дава предност на) идиосинкрат-
скиот естетски карактер на уметноста: уметноста е соодносна 
со општеството и уметникот ја носи одговорноста да ја вте-
мели во него (во општественото). Оваа радикална критика на 
индивидуалната слобода, во некоја мерка, ја наоѓа смислата во 
следната мисла на Петер Фулер [Peter Fuller]: „… Тие (лудите и 
забеганите) ја имаат секоја слобода, освен онаа којашто е важ-
на: слободата да се делува општествено“ (Gablik, 1984: 31).

Баналното (или вулгарното) толкување на овој став 
може да се најде во искуството на социјалистичкиот реализам. 
Неговата парадигма, парадигмата  на двете „col~“ категории 
(col-lective и col-laborative), гради модел којшто дури и ја на-
пушта постоечката општествена вистинитост и оди понатаму, 
кон перспективноста на предложеното, или подобро кажано – 
проектираната идна општествена вистинитост. Со тоа, обидот 
ја губи почвата под себе, почвата на општествената вистини-
тост, исто онолку колку што тоа го прави критикуваниот ин-
дивидуализам.

Согласно оваа pro et contra парадигма на индивидуал-
ното, следното што се предлага да се истражи е дихотомијата 
јавно/приватно.
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 Релационизам
 
„A few artists working today have managed, all the same, to 
move beyond a socially indifferent formalism toward a more 
community-oriented framework, without any sacrifice at the 
level of aesthetic quality.“ (Gablik, 1984: 33)
 
Овој став е искажан 1984 година. Што се случува денес? 

Во нејзината книга Габлик исто така забележува дека:
 
„Our present predicament rests on whether we can find some 
way of balancing the desire for individual freedom with the 
needs of society – and whether, at this point, we are able to 
shake ourselves free of the modernist notions of uninhibited 
individualism and endless innovation, which have become a 
sterile monotony.“ (32)
 
Се чини дека, како никогаш досега, уметничката пракса 

пројавува интерес за биномот јавно/приватно (Gablik, 1993: 
169). Тоа е повеќе, да биде појасно, вид на деконструкција на 
приватното, отколку да се излезе поотворено во јавното.  Тоа е 
деконструкција само заради фактот дека за образуваниот-ка-
ко-индивидуа уметник мора да е скоро болно да ја замени соп-
ствената уметничка индивидуална слобода со споделувањето, 
создавањето и остварувањето со колективот/заедницата.

Поточно, поставената дихотомија јавно/приватно се 
однесува не толку на деконструкцијата на картезијанизмот, 
какошто забележува Габлик, туку на лајбницовиот монадич-
ки карактер и структура на општеството (какво што е она на 
индивидуалното). Исто така, наместо деприватизацијата се 
јавува идејата за отфрлање, одбивање на индивидуализмот 
како парадигма. Позицијата на преплетување со општестве-
ното е позиција којашто ја восприема изгубената „почва“ не-
каде во модернистичките облаци на проективноста. Само со 
напуштањето на преголемите очекувања од модернистичкиот 
проект (како суштина на модерното доба), тие, очекувањата, 
се приземјуваат и „вистинитата“ комуникација може да биде 
поставена. (Тоа по себе не значи да се напушти и структурата 
на модернистичкиот проект.)

 Во понатамошна смисла, ова значи дека поставување-
то на парадигмата за двете „com~“ категории (communication 
и community) треба да сообраќа со и да се однесува на нив, 
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пред сè. Релационизмот исто така може да произведе одреден 
систем на вредности само доколку поимот „јавна уметност“ 
[public art] се дефинира, според Луси Липард [Lucy Lippard], 
како „пристапно дело од било кој вид коешто се грижи за, ја 
предизвикува, ја вклучува и консултира публиката за или со 
којашто тоа дело е направено, почитувајќи ги притоа заедни-
цата и околината“.  Во оваа смисла и Габлик го употребува или 
гради нејзиниот сопствен предлог за „поврзувачката естети-
ка“ [connective aesthetics]. (Gablik, 1995)

 
 
Кон�екс�уализација
 
Со целата почит кон овие два предлога за дефинирање 

на појавата на дихотомиите „јавно/приватно=општествено/
индивидуално“, пледоајето е упатено не само кон делумни-
от, туку и зголемениот критички пристап на општествената 
стварност и виситинитост и оние на заедницата. Само биду-
вањето или станувањето дел од заедницата може да биде од 
некое значење и референтност за Западната култура, но до-
колку случајот се префрли во источноевропскиот регион (во 
овој регион припаѓаат и сите други општествени заедници 
кои се во процес на премин (транзиција)), тогаш станува збор 
за радикално изменети услови. Источноевропските општества 
се и понатаму во конфликт со себеси. Не нагласувањето, туку 
недостатокот од парадигми бара уште поголем радикален од-
нос кон општествената стварност и вистинитост. Во потрага 
по некаков вид на парадигма, источноевропскиот уметник е 
во конфликт со и во самиот себе, бидејќи и самото општество 
(од коешто е дел) создава конфликтни услови. Тоа би значе-
ло дека уметникот треба да се реши на која страна ќе застане: 
дали е неговата ролја, согласно обновениот повик за одговор-
ност којашто му се наметнува од страна на дезориентирано-
то општество (општество без парадигма), да преземе некакво 
делување (што е различно од дејствувањето – да се преземе 
некоја конкретна акција) за создавање на важечка парадигма 
или да се повлече оставајќи ја таа задача на некој друг субјект 
на општеството? Постоечките општествени промени коишто 
го опкружуваат не оставаат многу простор за двоумења – тие 
бараат (можеби и принудуваат на) општествена одговорност. 
Заради ваквиот двоен конфликт (или конфликт од обете стра-
ни) нужна е некаква форма на критичкост.  Оваа форма мора да 
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го помине филтерот на контекстуализацијата – на активноста, 
на делувањето да му се даде повод, причина и последица во 
едно пошироко општествено окружување. Можно е токму оваа 
форма на контекстуализација да го развие и надгради обидот 
на „уметникот од општеството во премин“ да ја напушти пара-
дигмата на индивидуализмот.

 
 
„Еко“ синдром
Оставен на несигурната почва на општественото, заед-

но со веќе деконструираната уметничка индивидуална сло-
бода, потрагата на „уметникот од општеството во премин“ по 
сопствениот „дом“ (местото кадешто припаѓа) завршува во 
општественото како единствено можно место. Општествената 
вистинитост е премногу сериозна за да може да му допушти 
да се занимава исклучиво со естетичкиот пуризам. Постоечки-
от „еко“ синдром  не остава можност да се отфрли стварноста 
заради двете „dis~“ категории, но секако дека прави место за 
двете „coll~“ и „comm~“ категории.

За да не се разбере погрешно, ова пледоаје не е повик 
на радикални промени, туку за нешто друго. Во доцните осум-
десетти и раните деведесетти години на 20 век се случија 
различни пројави на критички приод кон општествената ви-
стинитост,  но сите тие завршија во форма на извесна „конста-
тивна критика“. (Вилиќ, 1995) Констативниот (заклучниот) 
карактер на оваа критика реферира на свеста на уметникот 
дека радикалните промени на општествената стварност и 
вистинитост преку и со уметничкото дејствување се далеку 
или длабоко во утопијата на модернистичката проективност. 
Уметникот веќе знае, го поседува искуството од тоа сознание 
и тој треба да ги издвои специфичните теми на денешницата и 
да ги постави на поинаков начин (вообичаено именуван како 
„уметност“ или „естетски карактер на уметноста“, односно, и 
најточно, како „уметничкост“ на уметноста – нејзиниот квали-
тативен карактер). Своевидно, тоа би бил повикот на Габлик 
за „рамнотежа“ помеѓу „желбата за индивидуалната слобода и 
барањето на општеството“  или, според Фулер, „слободата […] 
којашто е важна: слободата да се делува општествено“. Послед-
ниов заклучок произлегува од несреќниот обид на „синдромот 
’68“ – повикот за револуционерна промена на општествените 
структури. Бидувајќи свесен за овој неуспех, денешниот умет-
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ник помалку смета на чувственото (естетското) и се свртува 
кон рационалното: оваа „слобода да се делува општествено“ 
(без разлика колку е левичарски ракурс) се подразбира како 
средство за градење не на слаби, туку на повистинити очеку-
вања – моќта, способноста и можноста на уметноста да влијае 
на општествените процеси.

Поставувајќи се себеси со ваквиот критички приод кон 
општеството со инхерентно прифатената општественост во 
рамките на уметничката пракса, на уметникот не му останува 
ништо друго од тоа да ја заборави сопствената приватност и 
да „излезе“ во просторот на јавното. Но, не да го прифати јав-
ното какво што тоа е (како што нагласува десничарскиот ра-
курс), туку да го постави на критичко гледање коешто не само 
што ќе ја заклучи и потврди неговата неисправност, туку да 
даде и предлог за промена на таквата состoјба на неисправ-
ност и промената да ја оствари. 

 При тоа, тој не треба потполно да се поистовети со 
него (со просторот на јавното), бидејќи така може да стане 
политичар, активист, социјален работник..., туку да ја задржи 
сопствената уметничка изворност, која треба, како што би ре-
кол Данто [Arthur C. Danto], и понатаму да пронаоѓа модели на 
отелотворени значења коишто може да ги сподели со заедни-
цата.  (Danto, 1995: xiii)

 (6 октомври 2000)
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	 Разговори	со:

Игор Тошевски
Валентино Димитровски

Лилјана Неделковска
Александар Станковски

Станко Павлески
ОПА

Лазо Плавевски
Билјана Исијанин

Атанас Ботев
Томе Аџиевски
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	 Се	 чини	 дека	 веќе	 од	 �оодамна	 �еориски	
децен�риранио�	 субјек�	 замени	 една	 важна	
о�ш�ес�вена	и	кул�уролошка	�арадигма	–	онаа	
за	 ангажирана�а	 уме�нос�.	 Доколку	 ангажи-
рана�а	уме�нос�	се	�одведе	�од	�олкување�о	
дека	�оа	е	оној	вид	на	уме�нос�	�реку	којш�о	
уме�нико�	го	искажува	својо�	кри�ички	с�ав	
во	којш�о	се	содржи	и	�роек�нио�	�редлог	за	из-
мена	на	сос�ојба�а,	заклучнио�	(конс�а�ирач-
ки)	с�ав	на	уме�нос�а	во	�оследни�е	дваесе�и-
на	години	како	да	зборува	за	с�ро�ивно�о	–	дека	
уме�нико�,	 намес�о	 како	менувач	 на	 све�о�,	
се	�ојавува	како	негов	бележничар	(но�ар).	На-
с�ро�и	 вакво�о	 разбирање	 на	 ангажирана�а	
уме�нос�,	�аа	денес	се	именува	како	кри�ичка.	
Ш�о	мисли�е	за	оваа	�ерминолошка	замена?
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Игор	Тошевски
Да се зборува за ангажирана уметност како некаков дел 

од уметноста надвор од одреден специфичен контекст кој би 
го објаснил карактерот на ангажманот (политички, социјален, 
еколошки ангажман) е во најмала рака проблематично, исто 
колку што е дискутабилно да се зборува за уметност која со-
држи некаков „проектен предлог за промена“. Се разбира, ова 
важи доколку не говориме исклучиво за уметничкиот акти-
визам кој е детерминиран според припадноста на конкретни, 
да речеме, политички цели. Да се говори за политички анга-
жираната уметност, односно за политичката артикулација на 
животот како некаков општествен ангажман во уметноста, а 
при тоа да подразбираме дека ова мора да вклучи �редлог за 
некаква �ромена, наведува на заклучокот дека станува збор 
за уметност која е ставена во некаква пропагандна (дидак-
тичка) функција. Но, без оглед колку оваа цел или функција 
има оправдување и поседува „возвишен“ карактер, уметноста 
така може да го загуби „уметничкото“ во себе, односно, она 
преку кое таа укажува на одредени состојби (на идентитетот и 
општеството) без при тоа таа да биде видена како утилитарна 
алатка. Во тој случај, најмал проблем е да се зборува за поме-
стување на значењето и замена во терминологијата, бидејќи 
прашањето нè води кон сосема конкретни форми на делување 
во рамките на политичкото, сфатено на највулгарниот можен 
начин.

Зарем не сме�а�е дека во о�фрлање�о на „�ро�аганд-
на�а (дидак�ичка) функција на уме�нос�а, а со �оа и неј-
зина�а �оли�ичка ( јас би рекол – идеолошка) суш�ина, не е 
содржана и суш�инска�а разлика �омеѓу �оими�е ангажира-
на уметност и критичка уметност? Значи ли �оа дека со �оа 
кри�ичка�а уме�нос� с�анува (или �реба да биде) дезидео-
логизирана?
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Ваквото анахроно видување на ангажираноста е одамна 
напуштено. Секако дека тоа подразбирало идеолошка задни-
на, но, токму во тоа и беше проблемот, нели?

Не смееме да заборавиме дека е сосема легитимно сè 
уште да се зборува за ангажираност, иако, нормално и пред сè, 
ова подразбира деидеологизирана почетна позиција, може-
би дури и како основен предуслов, би рекол. Активната улога 
на уметноста во општеството, сепак, воопшто не е намалена. 
Напротив. Токму преку развивањето на критичкиот дискурс, 
како дополнително „оружје“, уметноста сега настапува од една 
автохтона и прилично моќна позиција на одговорен соучесник 
во општеството.

Но, да видиме прво од каде, всушност, потекнува ова 
очекување дека уметноста треба да даде предлог за промена. 
Едно од можните причини е нејзината моќ на убедување. Име-
но, бидејќи уметноста од секогаш умеела да изрази одредени 
идеални вредности кои можат силно да влијаат врз луѓето, таа 
е неретко (зло)употребена како алатка во служба на апарати-
те на моќ. На сличен начин, таа е применета и како оружје во 
отпор или борба за здобивање класен или родов идентитет 
(активизам во име на некаква алтернатива). Во секој случај, 
крајната инстанца на вака применетата уметност може исто 
така да биде видена и како „проектен предлог“ за некаква из-
мена, пред сè, на јавното мислење, а потоа и на постоечките 
општествени односи, па дури и како предлошка (визија) за 
едно ново општество (модернистичката авангарда). Но, ова 
делување не секогаш подразбира и критички осврт кон ствар-
носта, бидејќи е неретко позиционирано од една прилично 

 Сл. 1  Игор Тошевски, Совршена рамно�ежа, 2000



Критичка уметност 2 23

стеснета и субјективна преспектива и идеолошки рамки.
Проблемот уште повеќе се усложнува доколку ги земеме 

предвид радикалните промени во општествените структури 
денес, какви што се револуцијата во комуникациските систе-
ми, глобализацијата (како резултат на експанзионистичката 
природа на либералниот капитализам), контрадикторните со-
стојби во постсоцијализмот, дигитализацијата итн. Овие про-
мени отвораат квалитативно нови и комплексни проблемати-
ки (био-политичка фрагментираност, идентитетски прашања 
итн.) при што демистификацијата на некои претходни, тота-
литарни модели на видување е секако неопходна. Отфрлајќи 
го репрезентативното, уметноста во сопствената деконструк-
ција успева така да се најде во улога која во многу аспекти 
делува субверзивно, дури и револуционерно (во технолошки 
смисол), па затоа од неа е природно и денес да се очекува из-
весна одговорност и партиципација во општествените дискур-
си. Веројатно токму поради тоа, уметноста не може повеќе да 
си го дозволи луксузот да остане стуткана во формализмот, 
туку ѝ се налага таа да одговори [respond] на овие комплекс-
ни состојби и да се обиде да ги расветли нивните темни агли. 
Значи, говориме за една контрадикторност, каде независноста 
на уметноста го дефинира политичкото во неа. Или, како што 
вели Шуваковиќ: „За да биде нешто ’уметничко‘, тоа мора да 
биде автономно во однос на прагматичниот и практичниот 
живот во општеството, а со тоа и неполитичко, но токму реа-
лизацијата на тоа барање е темелно ’политичка‘ и е возможна 
само во рамките на прераспределбата на општествените сили, 
можности, способности и функции. Автономијата на уметно-
ста е ’политички проект‘ со кој се создава и стварната и при-
видната рамка или територијата на ’иманентното дејство‘ или 
’афектацијата‛ која во конкретното историско општество личи 
дека е неполитичко и автономно во однос на општеството, а со 
тоа и дека е политика како делување во општествените рамки“. 
(Šuvaković, 2012: 44) Поинаку кажано, „ангажираноста“ може 
да произлезе од едно внатрешно субјективно преиспитување, 
согледување и експонирање на противречности кои навидум, 
а неретко и никогаш, немаат директна врска со општествени-
те односи, а сепак ги изложува на критички начин.

Од друга страна, откажувањето од оваа нејзина авто-
номоност и легитимното заземање позиција на средство за 
општествена критика, може да резултира во целосен несупех 
и баналност. Борис Гројс, на пример, пишува: „Кога уметноста 
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се откажува од својата автономна способност вештачки да ги 
создава сопствените различности, таа истовремено ја губи 
способноста да ја усмери својата критика врз општеството. 
Сè што тогаш ѝ преостанува е да илустрира една критика која 
општеството однапред ја има одредено или произведено. Да се 
инсистира уметноста да биде практикувана во име на посто-
ечките општествени разлики значи да се бара од неа реафир-
мација на постоечките општествени структури затскриена 
под маската на општествената критика“. (Groys, 2008: 112-3)

Конечно, дури и кога би се сложиле дека целокупната 
уметност не е ништо друго освен рефлексија, толкување или 
„бележничење“ на општествените прилики, така ризикуваме 
да ја отфрлиме нејзината единствена [unique] вредност, а тоа 
е моќта и способноста таа да проникне во затскриените пра-
шања на нашето постоење и силно да влијае врз нашиот по-
глед на светот, кој постојано е подложен на преиспитување, а 
со тоа и на менување. Уметноста може да посочи на можноста 
за изборот, но, предлогот (ако воопшто е содржан во делото), 
како и самата промена на состојбите, ни се оставени нам, како 
општествени битија, да ги уважиме и да ги спроведеме во дело.

Значи, ако е денес јасно дека уметноста е исклучител-
но важен фактор во трансформацијата на начинот како ние 
го перцепираме светот, сметам дека ова таа не го остварува со 
давање „предлог“ за промена, каков што е случајот со науката 
или политиката, на пример, туку во отворено критичко соочу-

 Сл. 2  Игор Тошевски, Процес, 2004



Критичка уметност 2 25

вање и преиспитување на постоечките вредности, со поставу-
вањето на круцијални, па дури и вознемирувачки прашања, а 
во правец на нивната демистификација. Ова, впрочем, ја прави 
во многу аспекти поблиска до филозофијата. Но, токму затоа 
што уметноста не може да постои, ниту да биде препознаена 
надвор од контекстот во која таа е создадена, нејзиниот „анга-
жман“ може и треба да биде виден токму во тоа колку длабо-
ко таа има критички проникнато во темелните прашања кои 
ја дефинираат таа дадена реалност, преку средствата кои ѝ се 
ставени на располагање.

Како заклучна забелешка на целио� овој одговор, 
сме�а�е ли, с�оред �ре�ходно кажано�о, дека кри�ичка�а 
уме�нос� е само еден вид или �одвид на ангажирана�а уме�-
нос� или дека е само една нејзина с�ецифична карак�ерис�и-
ка?

Воопшто не би ги двоел овие работи денес. Дури би се 
осмелил да кажам дека, општо земено, секоја уметност е анга-
жирана, која повеќе, која помалку. Самиот ангажман подразби-
ра критички поглед и артикулација на таквиот став, без оглед 
дали тој поаѓа од една поширока општествена перспектива 
или се занимава со лични политики.

Вален�ино	Дими�ровски
Ангажираната уметност беше фундирана во една епо-

хална проективна културолошка и цивилизациска матрица, 
заради што нејзината трансформативна позиција и нејзини-
те стремежи во општеството беа нејзина внатрешна логична 
одредница. Тоа значеше не само дека длабоко се понираше во 
општествената стварност и нејзините структури, туку и дека 
истите биваа темелно доведувани во прашање во правец на 
нивно превладување. Таа, во основа модернистичка идеолош-
ка матрица на рушење и проектирање беше темелниот порив 
на уметничкиот ангажман којшто во т.н. ангажирана уметност 
диктираше храбро понирање во општественото, политичкото, 
јавното во т.н. стварност и во различните регии на животот. 
Воедно, не само што стварноста беше темелно доведувана во 
прашање во насока на нејзино менување и трансформација, 
туку еднакво беше третирана и самата уметност во насока на 
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нејзина трансформација, детронизирање на нејзините фор-
мални носечки структури, до нејзино постулирање и превла-
дување во правец на „уметност по крајот на уметноста“. (Danto, 
1997) Тоа секако не значеше нејзино претопување во стварно-
ста и во општественото, туку нејзино проширување од онаа 
страна на „уметничкото дело“, од онаа страна на ригидниот и 
закоравениот систем на продуцирање, презентирање и евалу-
ација. 

Но, со замирањето на последните модернистички па-
радигми, ангажираната уметност го загуби упориштето на 
сопствената проективност (што и да значи тоа во поединеч-
на или во универзална димензија). „Констативната“ поза на 
уметноста од последните декади нужно се насочи кон поигру-
вање со различните регии на стварноста во задоволството од 
користење на неисцрпните јазични културолошки пунктови 
без некакви позначителни претензии за проблематизирање 
на стварноста или нудење на некаков ангажман. Во отсуство 
на препознатлив базичен цивилизациски проективен набој, 
а после замирањето на последните препознатливи модерни-
стички парадигми, ваквото нејзино позиционирање беше раз-
бирливо и, можеби, прифатливо. 

Но, постепената акумулација на бројни негативни тен-
денции во општествената стварност од разновиден вид на 
локално, регионално и планетарно рамниште, од општестве-
но-културен, идеолошко-политички до еколошко-цивилиза-
циски карактер ја ставаат уметноста или она што остана на неј-
зиното место во позиција да го профилира сопственото место 
и да ја димензионира сопствената визија, ако нешто, воопшто, 
останало од нејзината темелна парадигма: независно од обли-
ковните обрасци во ова или она време, да испорачува времен-
ски релевантни естетски, етички и сознајни исказно-изразни 
парадигми. Tоа денес може да биде само критичкиот ангаж-
ман, што и да значи тоа. Колапсот на општествените институ-
ционални структури, на општествено-економските историски 
придобивки од „општеството на благосостојба“, неизвесноста 
на неолибералните капацитети и зачестената цикличност на 
нејзините кризи, замирањето на демократските стремежи и 
процедури во еден нескриено циничен сурогат за скратена и 
непретенциозна ефикасност, како и сè понагласеното диве-
ење на неоконзервативниот популизам, не остава простор за 
поинакво дејствување во сферата на уметноста од исклучиво 
и целосно критичко профилирање на уметничките практики 
денес. 



Критичка уметност 2 27

Имајќи предвид дека големите модернистички и циви-
лизациски идеолошки проекти се веќе одамна зад нас, умет-
ничкото дејствување не може повеќе да проектира во некаков 
непостоечки супстрат кој би бил ефтина супституција и препо-
знатлив сурогат. Претпоставената ангажираност на уметноста 
денес ги нема оние парадигматски сидра што создаваа слика 
за темелна трансформација на општеството, којашто потем 
беше следена и проткајувана во проективниот набој на умет-
ничката практика. Денес критичкиот набој на уметничките 
практики не може да смета на проективните сидра од модер-
ната епоха коишто го диктираа просветителскиот ангажман и 
вербата во револуционерна трансформација на општеството и 
на животот. Така, уметноста денес не може објективно да биде 
ангажирана во правец на нудење парадигми кои не егзистира-
ат. Не дека денес нема потреба од тоа. Би рекле, можеби повеќе 
од кога било, но тие парадигми би биле осудени на минорен 
дострел и сведени на фарсични фантазмагории и не само од 
оние преовладувачки тенденции кои ја држат стварноста во 
веќе закоравеното руво на непроменливото и на веќе видено-
то.

Но, токму затоа, денес, како ретко кога, е неопходно нед-
восмислено критичко уметничко дејствување без залажување 
дека таквото ангажирање би овозможило значителна транс-
формација на стварноста, туку дека истото ќе го разобличи и 
ќе го разобличува постојното до крајните граници на негова-
та издржливост. Тоа не би било капитулирање пред доцноци-
вилизациската немоќ да се промени светот, но би било барем 
мал придонес да се разобличи и да се разобличува денес доми-
нантната општествена травестија и перверзија. 

Трансформацијата и поместувањето од некогашната 
позиција на уметноста како ангажирана уметност во уметност 
како критичка практика денес не е само прашање на термино-
лошка замена. Впрочем, воопшто не се работи за тоа. Тоа е нуж-
ност диктирана од состојбите во општеството и во подрачјето 
на „уметноста“. Но, денес не е прашање: дали уметноста може 
и дали треба да биде критичка? Денес единствено релевантно 
прашање е дали уметноста може да биде нешто друго освен 
критичка? Каква е смислата на „уметничките практики“ ко-
ишто продуцираат некакви безвремени формални обрасци на 
„експресионистички“, „апстракционистички“, или бизарните 
појави на „нео-нео-класични“ или „нео-нео-барокни“ стили-
зации, одамна напуштени дури и во стандардниот образовен 
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процес, а коишто денес бесрамно дефилираат во програмите 
на нашите институции или го окупираат јавниот простор во 
урбаните центри?        

На крајо� од Вашио� одговор �омес�ува�е едно сери-
озно разлачување: �реобразба�а од (ангажирана) уметност 
во (кри�ичка) практика, или, како ш�о јас го разбирам: од де-
лување (дело�ворење) во дејс�вување. Бидејќи сè �очес�о во 
деба�и�е, барем кај нас, оваа �реобразба с�анува клучен ква-
лифика�ив на уме�нос�а, би сакале ли малку �ошироко да ја 
дообјасни�е оваа важна �реобразба „од уме�нос� во �рак�и-
ка“?

Разликувањето, „разлачувањето“ меѓу ангажирана�а 
уметност и кри�ичка�а практика-уметност треба да се спро-
веде и да се разбере во функција на нивното структурно и фе-
номенолошко димензионирање и позиционирање во времето 
и во начинот на нивното појавување и дејствување. Овие два 
вида на уметничко егзистирање и создавање не се разликува-
ат само во однос на постоењето или непостоењето на некаква 
темелна историска идеолошка проективност или доминантна 
метанарација којашто како феномен се одразува длабински 
и на полето на уметноста, ниту само според степеност на ан-
гажиранос�а или кри�ичкос�а на едната или другата. Раз-
ликата меѓу нив се однесува на самиот „уметнички“ карактер 
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на уметноста, на уметничкото дело, како и дело-творноста на 
уметничките практики. Додека ангажирана�а уметност се 
профилираше во сè уште стабилен систем на продукција на 
уметнички дела во една затворена формална матрица којашто 
беше гарант за уметничкиот карактер на делото, но, воедно, 
и за обликовната самодоволност и издвоеност на дело�о као 
неповторлив артефакт, кри�ичка�а �рак�ика-уме�нос� деј-
ствува во едно недвосмислено и неповратно проширено, рас-
пршено и непрегледно поле на социјални и егзистенцијални 
практики и во еднакво неограничено поле на фрагментирани 
„уметнички“, исказно-изразни наративи, разновидни медиум-
ски, материјални и телесни практики и дејствувања. Точката 
на разликувањето, „разлачувањето“ меѓу ангажирана�а умет-
ност и кри�ичка�а практика-уметност е задржувањето на 
ауратскиот (или авратскиот) карактер на уметноста, на умет-
ничкото дело кај првата и губењето или непостоењето на ис-
тиот кај втората. 

  Натамошната разработка на оваа проблематика би ја 
одвлекла дискусијата (но и дијалогот) во сосема друга, иако 
оправдана насока и би нè оддалечила од конкретното пра-
шање. Но, накратко, ангажираната уметност беше уметност 
на создавање дела во конзис�ен�ни формално-обликовни 
образци, во коишто беше профилиран препознатлив прогре-
сивен социјален или егзистенцијален став и/или недвосмис-
лено назначен проективен набој со епохални претензии. Ако 
накратко ја поедноставиме анализата, суштината на делото 
на ангажирана�а уме�нос� беше задржување на традици-
оналниот карактер на уметничкото творештво во рамките 
на класичните ликовни дисциплини, иако со недвосмислено 
модернистички предзнак, во чии рамки се остварува одреден 
проективен социо-културен ангажман. „Критичката“ компо-
нента што ја разликува кри�ичка�а �рак�ика-уме�нос� од 
ангажирана�а е токму напуштањето на традиционалниот 
концепт на уметничкото создавање и губењето на ауратскиот, 
„уметничкиот“ карактер на уметничкото дејствување. Тоа се 
случува неколкупати во клучни моменти во текот на 20 век, 
сметајќи од авангардните движења во првите децении, преку 
неоавангардните појави по Втората светска војна (Флуксус, на 
пример) и бројните концептуални практики од крајот на 50-те 
до крајот на 70-те години на 20 век, а после постмодернистич-
кото интермецо со „новата слика или сликовност“, во измина-
тите неколку децении конечно се стабилизира уметничкиот 



Небојша Вилиќ30

универзум доминантно надвор од традиционалните ликовни 
и формални дисциплини во назначеното проширено поле на 
критички практики и дејствувања како единствено оправдано 
и релевантно уметничко постоење. 

При тоа, терминот „критичко“ или „критичка“ на овие 
движења и на актуелните уметнички дејствувања не треба да 
се разбере во дословна смисла дека уметноста денес треба ис-
клучиво да се бави со поединечна критика на одредени фено-
мени или подрачја. Доколку сака да биде релевантна уметнич-
ка практика или дејствување таа треба да биде првенствено 
„критичка“ во онаа смисла во којашто уметничката критика е 
„критика“ на уметноста, во смисла на нејзина интерпретација, 
анализа, во смисла на нејзино раз-обликување, но и раз-обли-
чување. Или, сродно на тоа, во смисла на Кантовите критики 
на чистиот, на практичниот ум, како анализа, интерпретација 
и дефинирање на тие супстрати, а не како негација на истите. 
Критичката уметност или дејствување, во таа смисла, нужно 
подразбира темелно запрашување, интерпретација, „превред-
нување“, пресвртување и разобличување на актуелниот соци-
окултурен и цивилизациски универзум во којшто егзистира 
современиот човек и уметник.             

Лилјана	Неделковска
Мислам дека не станува збор за терминолошка замена, 

туку дека повеќе се работи за нов начин на употреба произ-
лезен од своевидната профанација на херојската илузија на 
авангардната уметност за нејзината еманципаторска мисија и 
моќ, не само естетски да го обликува светот, туку и естетско-
то непосредно да го имплицира во практиката, менувајќи го 
при тоа животот и светот. Неуспехот на проективната визија 
на револуционарна преобразба на општеството преку уметно-
ста ослободи простор за длабок сомнеж во еманципаторскиот 
потенцијал на уметноста. Но, знаеме дека сомнежот не беше 
провоциран толку од неуспехот колку од негативните импли-
кации на овие проективно-тотализирачки претензии во кои 
естетиката и политиката се поклопуваа. Политизацијата на 
естетиката, суштествена за историската авангарда, ја ослобо-
ди и својата друга застрашувачко заводлива страна: естетиза-
цијата на политиката (социјалистичка, фашистичка, а денес 
националистичка). Постмодерната состојба на духот, која што 
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беше во знакот на деконструкцијата, делегитимирањето и 
критиката на силниот субјект и неговите „големи прикаски“, 
особено изразен во последните децении на минатиот век, 
овозможи на местото на волјата да се сака „невозможното“, 
радосно да се инсталира волјата „да се сака (само) она што се 
може“. Уметноста беше вратена во подрачјето на естетското: 
функционирајќи како систем на авторефернцијални знаци, 
уметноста вешто го избегна прашањето за сопствената одго-
ворност.

Меѓутоа во последно време, и покрај сè уште присутни-
от сомнеж во способноста на уметноста да влијае на реалната 
состојба на нештата, сè повеќе и повеќе се зборува за потре-
бата од нејзина реполитизација, за нејзиното критичко и ан-
гажирано позиционирање во однос на општествената ствар-
ност. Но, сега не со цел да се менува светот, туку во сегашниот 
биополитички контекст на неолибералната глобализација и 
визуелизација на светот, да се пронајдат можности и начини, 
делезовски кажано, на „интегралните линии на моќта“, да се 
спротивстават „трансвезалните линии на отпор“. Истaта насо-
ка ја наоѓаме и во подрачјето на филозофијата каде веќе по-
долго време се потенцира обидот на некои зборови, како на 
пример на зборот комунизам, да им се врати изгубеното зна-
чење, односно да се отворат нови можности за нивна употреба.

Доколку не с�анува збор за �ерминолошка замена, �уку 
за нов начин на у�о�реба, како ш�о вели�е; доколку се рабо�и 
не за барање за �ромена, �уку само за делезовско с�ро�ивс�а-
вување и доколку �реба да се вра�и изгубено�о значење с�оред, 
како ш�о наведува�е, �онова�а филозофија, а сè со цел уме�-
нос�а да се ре�оли�изира, како �огаш да се избегне можна�а 
�ерминолошка забуна не само во у�о�реба�а во �олкување�о, 
�уку, можеби и �ред сè, во �римена�а, �рак�икување�о во 
�вореш�во�о (како идеолошка �оче�на �озиција)?

Ако постои можност од забуна, тогаш тоа би значело 
дека некаде длабоко во нас сè уште тлее револуционeрната 
надеж. Можеби Жижековиот ленинистички импулс упатува во 
таа насока. Но доминантниот теоретско-критички дискурс кој 
што се однесува на проблемот на политизацијата на уметно-
ста не ја охрабрува можноста од овој вид на „забуна“. Ако ги 
погледнеме критичките термини кои денеска се во употреба 
[„субверзивна уметност“ на Брајан Холмс [Brian Holmes], „ан-
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гажирана автономија“ на Чарлс Еше [Charles Esche], „уметнич-
ки интервенционизам“ на Гералд Рауних [Gerald Raunig], па 
дури и терминот „communization“ (развиен од француската 
пост-ситуационистичката група Tiqqun)] сите функционира-
ат на линијата на отпорот и заземање критичка позиција во 
контекстот на нео-либералната, демократска перспектива на 
глобалниот капиталистички систем. Идеолошката позиција 
тука не е од голема помош, зошто денес се чини дека самата 
идеологија се артикулира како место на дезориентација.

Александар	С�анковски
Инклинацијата од ангажираното кон критичкото во 

уметноста се појавувала многу пати. Иако тие се честопати 
иманентни, меѓу нив има одредени разлики. Тие разлики се 
во тенденциите. Ангажираната уметност повикува на одреде-
на дејност, како што е менување на светот и условите во кои 
живееме, и во основа е прокреативна. Од друга страна, критич-
ката уметност тендира да ги деструира одредените догматски 
ставови во културата и општеството, за кои мисли дека се 
контрапродуктивни на креативноста, слободата итн. Сепак, и 
првата и втората манифестација се во основа компатибилни и 
функционираат синергично. 

Нема ангажман и создавање на нови, ајде да речеме, 
авангардни структури, доколку претходно не е извршена кри-
тика, која би обезбедила интелектуален и креативен простор 
за новите ангажмани. Ова најдобро го гледаме во уметноста на 
плакатот, кој по aвотматизам спаѓа во ареалот на ангажирана-
та и критичка уметност. 

Да земеме еден пример: за време на Втората светска вој-
на, големите сили инволвирани во овој антагонизам, лансираа 
екстремна пропаганда која требаше да го оцрни непријателот, 
да предизвика страв и загриженост, а потоа да понуди разни 
решенија за спас од заканата. Ова се случува во рамките на по-
литичката пропаганда кај сите инволвирани страни. Прво се 
лансираат критички сегменти и препораки, кои имаат за цел 
да создадат негативни чувства кај граѓанството и оваа фаза на 
пропагадно делување е критичката фаза. Потоа доаѓа нудење 
решение, имено, се мотивираат масите за праведна одбрана и 
со оваа ангажираност на пропаганден план се врши посакува-
ната мобилизација. Во секој случај, ова била задача на уметни-
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ците да создаваат критичен и ангажиран амбиент. 
Истите методи може да бидат применувани и од поли-

тички партии во однос на нивните културни политики или од 
одредени групи уметници, незадоволни од својот статус и со-
стојбите во кои се наоѓаат. Секако, овие препораки можат да 
дојдат и од индивидуални творци. 

Што се однесува, пак, до амбиентот во уметничката 
пракса на совремието, одреден број уметници се сè уште жрт-
ви на одредени модернистички догми, кои се обидуваат да ја 
исполитизираат уметноста, под образложение дека доколку 
уметноста не кореспондира со општеството, таа е изолирана, 
непотребна и нефункционална. 

За мене ангажираноста и критичноста се само мотиви 
за деконструкција или пак за сублимна поетика. Уметноста не 
ја гледам како орудие во рамките на политичките претензии 
за освојување на моќта или за лансирање одредени идеолош-
ки стратегии. Уметноста е метафизичка и недофатлива. Ста-
вањето на уметноста во служба на политичко-идеолошкиот 
концепт е злоупотреба на уметничката креативност и нејзино 
парцијализирање.

Се согласувам со Ваше�о �рецизно разграничување и 
о�ределување на ангажирана�а и кри�ичка�а уме�нос�. Но, 
како би ја објасниле, �огаш, си�уација�а кога самио� уме�-
ник свое�о лично убедување го врзува за о�ределена идеолошка 
�рограма или о�ш�ес�вена си�уација и �оа го о�ело�ворува 
во своја�а уме�нос�? Ш�о е со Пикасова�а „Герника“ [Pablo 
Picasso] или, особено, со слики�е на Жак-Луј Давид [Jacques-
Louis David] или со графи�и�е на Банкси [Banksy], на �ример?

Сè минува... Човекот е комплексно суштество, а умет-
никот уште повеќе. Затоа е сосема возможно да се случуваат 
одредени отстапки од уметниковиот првичен став. Можни се 
одредени фиксации на состојбите кои вибрираат во опште-
ствениот простор и овие провокативни вибрации можат во 
дадени моменти потполно да го окупираат уметниковиот емо-
тивен или морален корпус. 

Понекогаш сите овие манифестации делуваат парадок-
сално, но таков е животот и таква е уметноста. Контрадик-
торностите се составен дел од сето тоа. Кога не би било така 
уметникот би бил повеќе налик на рационална и програмски 
конструирана машина отколку суштетсво исполнето со копне-
жи и стравови. 



Небојша Вилиќ34

С�анко	Павлески
 
Сè си мислам, колку уметноста успева да се препознае 

и што тоа се случува во и наспроти животот на теоријата, а 
вистинито и прифатливо звучи терминолошката замена и 
дали суштината во таквото терминолошко вточнување – кри-
тичката, наместо ангажираната уметност, може да се наоѓа 
и во побарувањето на нужниот баланс помеѓу природата на 
творештвото и на творецот: центар по себе и во оските на 
децентрираноста; љубоморниот наследник на уметноста; ис-
тражувачот што се сомнева (кога се чини сè е веќе најдено); 
непомирливиот во слободата, наспроти прашањата за какво-
ста на општествувањето на уметноста и нејзиното квалитетно 
бивање во темите од секојдневното „страдање“. Побаруваниот 
баланс го исправа критички димензионираниот автор пред 
нужноста да ги пронајде или да ги препознае уметничките 
форми што би ја заштитиле дисциплината од штетно нагризу-
вање и деградирање, зафаќајќи и по свеста за искуствата во 
истражувањето на растегливоста на уметничките рамки, што 
никако да се раскинат. Како и да е, но во принцип, природна е 
грижата за степените на пропустливост на уметничкото сито, 
од почит кон дисциплината и слободата; на формите на неј-
зиното општествување; на директната и посредуваната ини-
цијација; поради вредностите – агенс на уметниковата креа-
тивност и стимулативното чувствување власт над визуелното; 
во име на чист воздух за бидување и слични специфични места 
на природата на уметноста и на авторот.

Колку за вовед во следната мисла ќе потсетам на суд-
бината на термините до проѕирност да излитат во тековната 
практика и во теориите од каде што произлегуваат, мутирајќи 
до своите нови одредници, колку теоријата и да е наклонета, 
кога е, кон одржливост на одредени од нив во сопствените 
посакувања најсвои категории-теми-содржини во уметно-
ста, какви што се и оние повлијаени од општествените, сè до 
нивните ангажирани/критички значења. Се чини дека такви-
от ангажман на теоријата, освен загриженоста уметноста да 
не пропушти толку важен креативен материјал, се случува и 
поради заземање на поприроден терен на теоријата за нејзи-
но наоѓање и некаква контрола и моќ врз состојбите, оти во 
општествените аспекти и теми на/за уметноста има повеќе 
простор за нивните теории, проекции и конструкции, откол-
ку во поспецифично уметничките, бидејќи сите теории се по-
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општествени од која било уметност. А посочените термини, 
и со и без повлијаеност од состојбите во вечното позициони-
рање на уметноста и на теоријата, нужно ферментираат до но-
вите вредности за/во уметноста, та таква ќе е и судбината на 
состојбата ангажирана-(/)критичка уметност.

Не би се сложил дека „си�е �еории се �оо�ш�ес�вени од 
која било уме�нос�“: �еорија�а е �олку о�ш�ес�вена, колку 
ш�о е и уме�нос�а (или обра�но, ако сака�е). Ако е �оинаку, 
�огаш, каде би ја смес�иле уме�нос�а, ако не во о�ш�ес�ве-
нос�а? До�олни�елно, �оа не ги �ос�авува �олку нераздвој-
ни�е делови (дело�о и �еорија�а) на една и ис�а рабо�а на 
две с�ро�ивс�авени с�рани. Со �оа, не сме�ам дека некој од 
овие делови му е �одреден на другио�. Како да сака�е да ка-
же�е дека дело�о ѝ е �одредено на �еорија�а, бидејќи �аа има 
„некаква кон�рола и моќ врз сос�ојби�е“. Во однос во кој де-
ло�о ѝ �ре�ходи на �еорија�а или во кој �еорија�а е �оследо-
ва�елна, чинам дека би било �огрешно да се сме�а дека заради 
�оа, а уш�е �омалку, �ак, заради �оо�ш�ес�венио� карак�ер 
на �еорија�а и �оголемио� �рос�ор за ос�варување (уш�е 
една с�орна �еза), �аа неш�о, некого или некако кон�ролира. 

Во основа, у�очнување�о на �ермини�е и �оими�е се 
суш�ински не само за �еорија�а per se, �уку, можеби и �овеќе 
за �она�амошно�о доос�варување на дело�о, а конечно и 
за ис�олнување�о на негова�а основна функција, �окму – 
о�ш�ес�вена�а, во која мора да се мисли и на оној на кому �аа 
му се обраќа (во смисла дека ни�у едно дело не се создава од 

 Сл. 4  Станко Павлески, Широко о�ворени очи, 2002
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или само од, и само за ав�оро�, согласно реце�ционис�ичка�а 
ес�е�ика). Поо�ш�ес�вување�о на идеја�а или намера�а на 
уме�нико� се ос�варува исклучиво во ваквио� рамно�равен 
однос �омеѓу дело�о и �еорија�а, со се�а �очи� кон ав�ор-
скио� ин�егри�е� и негови�е слободи.

Зарем би имал недоразбирање со вистините што ги на-
ведувате, но суштините на моето проблематизирање не се на-
оѓаат во Вашите констатации, се чини нив ги заобиколувате, 
туку во пукнатините на реалноста во манифестирањето на 
теориското во уметноста, всушност, во природата на болни-
те ткива што ги создаваат нив. Не ме убедивте во несогласу-
вањето со моето лоцирање на поопштествениот карактер на 
теоријата за уметноста и од тоа изведеното, наспроти приро-
дата на создавањето уметност (во нивната неоспорна опште-
ственост, се разбира!), што е базирано врз суштините на по-
средувачкиот, толкувачкиот и приопштувачкиот комплекс на 
теоријата (на пошироката и на стручната јавност, во опште-
ствениот и во уметничкиот систем ... та и на уметниците), како 
и врз аспектите на сè поприсутната страст на теоретичарите 
кон посочување/насочување на она што би било вредно да 
биде тематизирано и истражувано во уметноста (најчесто до 
патос „поопштествувајќи“ ја), пласирано низ изложбени теми 
и низ текстови (независно од поводите и медиумите), згора на 
тоа и позицијата во селектирањето и етаблирањето на вред-
ностите (во име на дисциплината и на општеството), та след-
ствено и стекнатиот комплекс на моќ (не нужно за злоупотре-
ба) и извесно е – контрола врз состојбите.

Врз моето искажано и Вашето насетено недоискажано 
во мојот исказ што го проблематизирате низ, од Вас изведе-
ното, „Како да сакате да кажете дека...“, потаму ми отскривате 
и небаре: проблематизација на непостојната подреденост или 
надреденост на уметноста и теоријата, како и неоспорливата 
претходност или последователност на нашите две дисципли-
ни и дискурси, вклучително, исто така, неоспорната нераз-
двојност на делото и теоријата, та изведувате две-три мои 
погрешни тези низ речиси лекција за природата и општество-
то на уметноста и теоријата за неа. Но, патем, помисливте ли 
дали и колку таквата воведна лекција за односот на нашите 
дисциплини врши работа од значење за уметничкото мислење 
и практиката, та и за нејзиното толкување, генерално, со сите 
нишани на посредувачките аспекти на теоријата?
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Јас се обидувам, пред и над сè, во теориите да ја видам 
уметноста (за мене сосема природно), та и состојбите на неј-
зиното околно со кои таа мора да надживее, а Вие ме враќате 
на основните приопштувања на истото (за простување Ви се 
ноторните вистини... [сла�ко се засмева]), од Вам природниот 
терен, можеби, за конечно да разберам или да ја проверам ди-
оптријата што медот и млекото (од праксисот на чинителите 
во уметноста) ми го престорува во мрак белина, поетски ме-
тафорично да се изразам, та и да прифатам за природно умет-
носта да ужива во одболување и на специфично теориските 
маки, кон која локација на нејзиното егзистирање и да грави-
тираат, независно мојата полна љубов кон силата и моќта на 
зборот и приопштувачката мисла.

Дозволете да се навратам на Вашето претходно пра-
шање, да се доискажам. Иако не премногу ме оптоваруваат 
терминолошките замки на јазикот, суштините во вовистину-
вањето на термините, како и оние во прашањето, ми станува-
ат особено важни кога во просторот на нивното специфично 
согледувам уметнички материјал, вклучително и критички, и 
можност за наоѓање на сопствени творечки проекции за кон-
тинуиран интерес и специфична изразност на така „повлијае-
ната“ продукција.

Уметноста, по својата природа, сосе нејзината опште-
ствена димензија, била и е особено самореферентна и конста-
тивна, а уметникот не е тој кој го менува/л светот. Ниту кри-
тичката уметност и уметникот денес можам да видам дека ја 
преценуваат сопствената моќ.

 Сл. 5  Станко Павлески, Пишувана уме�нос� – Сликан 
јазик 3: Дик�а�орс�во од �осредувачо� – Три бои, 2003
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На творештвото се гледа и како на чин на разрешување 
болки, дури и кога интелектот на авторот е пресудниот избирач 
на темите за неговата уметност. А болката (оф, мори мајко!) на 
творечкиот субјект, во широчината на нејзините манифестни 
состојби, колку нови оски и да има теориски децентрираниот 
субјект, е во основата на потребата од ангажираност-(/)кри-
тичност, вклучително степенот на силата на доживувачкото 
или со/чувствувачкото во таквиот ангажиран потенцијал во 
артикулирањето форми на не/ангажираното-(/)не/критичко-
то дело (проширен терминолошки конструкт на темата).

Речиси ќе биде точно, сето она од погоре, ако подзабора-
виме дека на уметниците денес, а и на оние вчера, и највчера, 
не им е/било несвојствено и без болка да офкаат, доколку на-
сетеле курентност во бивањето ангажиран, во потесна смисла 
и во секаквоста на неговото значење, иако најчесто од немајка-
де или по инерција на состојбите. И ваквите без болка мотиви 
на творецот, до оние вистинските, како такви што постојат, го 
определуваат не/квалитетот на продуцираните суштини во 
делото, сè до не/присутната критичност. Така тематизирана и 
артикулирана „не/почувствуваната неболка“ не мора да биде 
и слабокрвно причинска, оти понекогаш творечката концен-
трација и игра можат вешто да одглумат и смртна болештина, 
камоли да заведат, па и жива теорија. (Сл. 4, 5 и 6)

 Сл. 6  Станко Павлески, Дело над книга�а – Книга над корици�е:   
   Обвине�и за соучесниш�во, 2004
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ОПА
Би сакале да ја проблематизираме тезата дека ангажи-

раната уметност е „оној вид на уметност преку којшто умет-
никот го искажува својот критички став во којшто се содржи 
и проектниот предлог за измена на состојбата“. Колку што 
се сеќаваме, во времето на нашите студии на Факултетот за 
ликовни уметности во Скопје, сè уште се зборуваше за анга-
жираната уметност како онаа која презентира сцени од НОБ, 
на пример. Да, тоа беше уметност свртена кон или, уште по-
веќе, во служба на општеството во изградба, но не можеме да 
се сложиме дека во тој случај се работи за критички став на 
уметникот. Мишко Шуваковиќ, во Појмовнико� на модерна�а 
и �ос�модерна�а ликовна уме�нос� и �еорија, ангажираната 
уметност ја дефинира како „уметничка пракса чија задача и 
смисла е застапување на политички или етички став“. Поната-
му тој вели: „[в]о текот на XX век се издвојуваат четири спец-
ифични пристапи на ангажираната уметност: (1) левичарски; 
(2) десничарски; (3) индивидуалистичко-анархистички; (4) 
теориско-критички пристап“, па потоа: „[с]е разликуваат два 
модела на ангажираната левичарска уметност: (1) критич-
ки модел; (2) модел на прикажување на идеолошки значења, 
вредности и цели“. (Šuvaković, 1999: 32) Иако разговорно мно-
гу често сите го користиме терминот „ангажирана уметност“, 
адресирајќи ја онаа критичката, сепак, сметаме дека се поја-
вува потреба од подефинирано користење на овие тремини, 
особено што денес сè повеќе се разгрануваат овие пристапи во 
уметноста: социјално ангажирана уметност, политички анга-
жирана уметност, активистичка уметност, тактички медиуми 
[tactical media], партиципативна уметност, итн. 

Впечатливо е дека во последните дваесетина години се 
појави една голема продукција на „констатирачка уметност“, 
која во голем број случаи резултираше со површни констата-
ции, па се поставува прашањето: дали тоа беше производ на 
вистински (лични) потреби и идеологии или пак на „нарачки“ 
од страна на создавачите на културните политики? Но, сепак, 
не можеме целата тековна уметност да ја ставиме во тоа „куп-
че“ и да го изземеме влијанието и резултатите на одредени ан-
гажмани во, на пример, феминистичката уметност или, пак, во 
најновите случувања со активистичката уметност. 

Во контекст на „констатирачкото“ и „уметноста како 
бележничар наместо менувач“, ќе го споменеме примерот со 
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најновата монументална продукција во Македонија на поле-
то на ликовните уметности – проектот „Скопје 2014“. Доколку 
се согласиме со дефиницијата на Шуваковиќ за ангажираната 
уметност, тогаш за размислување е дали и овој наш нов тип 
на продукција ќе треба да го вклучиме во групата на ангажи-
раните практики? И, секако, доколку воопшто иднината ја ва-
лоризира таа продукција како уметност. Во тој случај, ако збо-
руваме за уметност која успеала да направи некаква промена 
во македонското општество, тогаш токму оваа продукција го 
држи приматот. За жал, се работи за катастрофално лоша про-
мена.

Во однос на �оследново: за најнова�а монумен�ална 
уме�нос� во �роек�о� „Ско�је 2014“ не �ос�ои дилема дали е 
уме�нос� (�оа дека е уме�нос�, уме�нос� е, �оа не е с�орно, 
и �оа, ако не с�оред друго, �огаш барем с�оред у�о�ребени�е 
уме�нички �ехники). Сосема е друго �рашање�о за негово�о 
ис�ориографско вреднување (вреднување�о на македонска�а 
ис�орија на уме�нос�а во иднина). 

И во однос на вреднување�о, класификација�а на Шу-
ваковиќ, се�ак, не е �ака еднос�авно че�ирис�рана за да мо-
жеме �ака еднос�авно да „се согласиме“, бидејќи �ој развива 
и �одка�егории, односно, модели и на левичарскио� и на дес-
ничарскио� �рис�а� кон ангажирана�а уме�нос� �оединеч-
но. С�оред �онудени�е модели на Шуваковиќ, �роек�о� „Ско�је 
2014“ би бил смес�ен �од модело� на десничарска�а уме�-
нос� и �оа �од (3) „радикална десничарска уме�нос� која со 
свои�е средс�ва на изразување и �рикажување �оддржува и 
симболичко-алегориски ги �рикажува расни�е, национални�е 
и класни�е идеали на �о�али�арна�а држава и олигархија�а 

 Сл. 7  ОПА, Вечно �ело, 2013
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на влас�“.1 
Но, за вашио� �ример, сис�ема�изација�а на Шувако-

виќ нема е�ис�емолошко значење, ш�о значи дека �роек�о� 
„Ско�је 2014“, дури и да се о�редели �од модело� на радикал-
на�а десничарска уме�нос�, со �оа не е вреднуван, со �оа не 
може да се о�редели негова�а вреднос� или невреднос�. Ток-
му заради �редоминација�а на идеолошкио� дискурс во него, 
уме�ничка�а (�о�очно, уме�ничко-обликовна�а) ком�о-
нен�а е с�авена во заден �лан, во смисла: овој дискурс, во овој 
случај, не е заин�ересиран за оваа ком�онен�а. Неа ѝ е сосем 
неважна обликовна�а ком�онен�а – како ќе се �ренесе идео-
лошкио� модел, �уку, и �ред сè, ш�о ќе се �ренесе како идео-
лошки модел. Тука, најсуш�ес�венио� елемен� на уме�нос�а 
(како неш�о�о ќе се �ренесе) е не �ос�ои. Или, барем, не �ос�ои 
во онаа смисла во којаш�о денешница�а �оа го �рави (во некои 
други кул�ури, вон од македонска�а). 

За�оа сме�ам дека класификација�а на Шуваковиќ или 
е неу�о�реблива во овој �ример или со �оа о��аѓа вашио� за-
клучок дека �роек�о� „Ско�је 2014“ �рави �ромена, бидејќи, 
модерно�о (�а и ова �ос�модерно доба) сè уш�е �од �роме-
на �одразбира �ридвижување кон �она�ред, кон на�редоко� 
(ком�онен�а�а на �рогресо� во модернио� �роек�). Ако сè 
ова не е �ака, �огаш �роек�о� „Ско�је 2014“ би бил чуден (но 
возможен, ш�ом се случува) амалгам �омеѓу левичарскио� и 
десничарскио� конце�� на уме�нос�а.

Категоризацијата е ваша работа (на историчарите). 
Ако ви фали категорија, измислете ја! Но, бидејќи, сепак, за 
конкретниов случај тврдите дека се работи за уметност (за 
што дури и авторите вклучени во проектот имаат подвоени 
мислења), тешко дека ќе можеме да ја наречеме критичка 
уметност. Во ред, еве и да го оставиме на страна конкретни-
от случај, треба да се биде внимателен кога се дефинираат 
категориите, бидејќи кога ќе станат претесни (а тоа е работа 
на уметниците, да заборават на граници, дефиниции и кате-
гории), ќе морате повторно да ја редефинирате категоријата, 
или, во полош случај, упорно да не признавате некои нешта за 

 1 И во прилог илустрира со примерите на „доцниот футуризам 
како службена уметност на Мусолиниевата Италија, националсоцијалистич-
ката уметност на Германија од 30-те години и [што е за нас особено важно] 
националистичката посткомунистичка уметност на доцните 80 и 90 години“. 
(Šuvaković, 1999: 53)
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уметност (и тоа само за да не влезете во контрадикторност со 
претходно кажаното). 

Лазо	Плавевски
Прашањето веќе сугерира дел од одговорот. Ангажи-

раната уметност се определува како „... оној вид на уметност 
преку којшто уметникот го искажува својот критички став во 
којшто се содржи и проектниот предлог за измена на состојба-
та ...“ што како опис на определена дејност е во ред, но во него 
недостасува еден важен чинител: „проектниот предлог“ е дел 
и е израз на потребите и интересите на поширока или голема 
група, збир, маса на луѓе обединети, збиени или собрани во на-
сока на неговата реализација. Ангажманот не може да биде ин-
дивидуален чин! Тој самиот по себе веќе прифатил дека е дел 
од некој колективен напор за реализирање на некаков „проек-
тен предлог“. Потребата од ангажман односно потребата од, во 
овој случај, ангажираната уметност е резултат произлезен од 
состојбите и тежиштата кои постоеле во индустрискиот капи-
тализам. Во тој период постоеле јасни класни разграничувања 
и според тоа релативно очигледни класни интереси односно 
„проектни предлози“ кои треба нив да ги остварат. 

За да постои „проектен предлог“ мора да постои нека-
ков колективен субјект кој е свесен, односно поседува свест за 
сопствената реалност во определени односи во светот. На не-
кој начин таквата реалност е побудена од јазикот, тоа е јазичка 
реалност: некој живее во определени животни околности кои 
ја одредуваат неговата позиција во светот, односно таквата 
позиција станува реална кога тој неа како таква јазично ќе ја 
определи и ќе почне себе да се смета за дел од некоја класа или 
група и ќе се обиде да стане дел од некој политички колекти-
вен напор кој ќе биде во негова полза. Тој, или сите тие се во 
некоја приказна. Тие се раскажуваат самите себе, односно за да 
постигнат единство на сопствената активност тие тоа мораат 
да го чинат: мораат сопствената состојба да ја „спакуваат“ во 
приказна. Форматот на приказната се доживува како повесен 
чин, како единствена случка во следот на историјата или, од 
друга страна, историјата ќе биде формат, приказна формирана 
од случката на таа приказна.

„Проектниот предлог“, перспективата, утопијата во при-
казната за ангажманот е израз кој својата изразност ја темели 
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во свеста за сопствената присутност во светот и во тоа како 
таа присутност да ја (се) артикулира. Во моментот на откри-
вањето на сопствениот идентитет се формира и насоката која 
на таквата присутност ќе ѝ овозможи остварување на нејзини-
те интереси. Интелектуалниот или уметничкиот ангажман на 
кој било или на која било група луѓе мора да ја следи таа на-
сока. „Безинтересноста“ на уметничкото дело станува дел од 
историјата. Дали е тоа судбината и на ангажираноста?

Сегашноста има поинаква приказна. Впрочем, не е јасно 
дали е тоа приказна, приказни или е сеопшт шум од можности 
за некој наратив. Постиндустриската сегашност го поседува 
моделот на постфордистичките процеси на производство: ин-
форматичко општество каде што доминантна е стоката која 
има културна, информациска содржина. Збивањето во маси, 
во групни колективитети од заеднички интерес и иденти-
тет, сега е насочено кон мноштво односно кон мноштвото од 
партикуларни интереси и идентитети. Мноштвото е еднина 
составена од различности. Мислам дека тоа е реалниот услов 
кој на ангажманот му ја одзема доминантната мотивација. Се 
разбира дека кој било може да се ангажира во остварување на 
каков било партикуларен интерес, но тој чин секогаш ќе биде 
партикуларен, односно, нема да биде во хоризонтот на еден 
доминантен општествен чин. Ангажманот и ангажираноста се 
тоа што сé тогаш кога се доминантни како општествени чи-
нови. 

Критиката сама по себе веќе е партикуларна затоа што 
нејзе не ѝ е потребна накаква „надворешна“ подршка, ника-
ков заеднички интерес ниту цел во која таа партиципира. Таа 
може да поседува и „проектен предлог“, но тоа решение е дел 
од партикуларноста на потфатот и надвор од некоја „голема 
нарација“. Поради тоа критиката е доминатна постапка (или 
состојба) во современото општество. Доминантна е затоа што 
знае дека не може ништо да промени, а не може тоа да го на-
прави затоа што не знае што (и како) треба да промени. Таа е 
израз на множеството, а нему ќе му биде потребно време за да 
изнајде можности за структурирање на партикуларните инте-
реси во насока на менување на работите во светот. 

Да завршам: нема ангажираност без „голема нарација“ и 
нема критика која „големата нарација“ не ја посакува.

„Не �ос�ои ангажирана уме�нос�, �ос�ои само анга-
жиран уме�ник“, вели Жак Рансиер [Jacques Rancière], ш�о е 
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своевидно надгрaдување на �еза�а нa Ернс� Гомбрих [Ernst 
Gombrich] дека „не �ос�ои уме�нос�, �уку само уме�ници“ 
и во оваа смисла би мижел да се сложам со Вашио� ме�одо-
лошки с�ав. Но, во Македонија се случува една „голема нара-
ција“, онаа на новио� македонски иден�и�е�, реифициран во 
�роек�о� „Ско�је 2014“. И Скинер [Quentin Skinner] у�а�ува на 
враќање�о на „големи�е �еории“ (од коиш�о и �роизлегуваа� 
„големи�е нарации“), односно, у�а�ува на �о�рага кон некои 
други извори за нивно засновување и �оа �окму оние о�фрле-
ни од модерно�о доба (или модерни�е мисли�ели и с�ожери 
на модернио� �роек�). (Skinner, 1994) Македонскио� одблесок 
на овие идеи можа� да се најда� и во најнова�а книга на ма-
кедонскио� философ Бранислав Саркањац. (2010) Дали, с�оред 
Вас, овој �роек� не би бил во гру�а�а на ангажирани �роек�и 
заради �оа ш�о „маси�е, гру�и�е, заедница�а“ не се �оис�о-
ве�уваа� со него?

 И во врска со �оследнио� Ваш исказ, значи ли �оа дека 
�роек�о� „Ско�је 2014“, на �ример: 1. е ангажиран �роек�, 
бидејќи содржи или, ако сака�е, самио� �роизлегува од една 
„голема нарација“ за националнио� иден�и�е� и 2. не е анга-
жиран заради �оа ш�о во него о�сус�вува кри�ичка�а ком�о-
нен�а? 

 
 Ја немaм прочитано книгата на Саркањац. Според тоа 

можно е дека контекстот на прашањето, донекаде, да не ми 
е јасен. Но, за среќа, јасен ми е одговорот на последните две 
прашања. Проектот „Скопје 2014“ ниту е ангажиран ниту, по-
ради отсуството од критичност, е неангажиран. Тој едностав-
но се наоѓа вон полето на уметноста, а со тоа и вон просторот 
на јазикот на критиката. Неговата критика од позициите на 
историјата на уметноста нужно би предизвикала недозволени 
дисторзии на термините со кои таа располага.

Пожелна е внимателност во согледувањето на она што 
„Скопје 2014“ точно претставува. Во почетокот тој беше само 
урбанистички проект присутен како спот. Веќе не е спот и не 
е само градителски проект. Тој е само нишан на едно однесу-
вање на власта чии натамошни чекори можат да се претпоста-
вуваат. 
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Билјана	Исијанин
Од почетокот на 20 век се наметнува прашањето: дали 

уметноста треба да се развива сама од себе или спротивно – 
како резултат на целите кои ги одредило некое политичко 
движење кое, пак, е резултат на севкупната општествена си-
туација? Со појавата на одредени уметнички случувања во кои 
до израз доаѓа потребата за ослободување од општествениот 
терор, уметноста сè повеќе станува ангажирана и прави ди-
ректен напад врз системот, особено од 1968, кога се создава 
нов филозофски дискурс на стварноста, а со тоа и на уметно-
ста која излегува на улиците и се насочува кон создавање на 
уметничко дело од неприфатливото. Но, во време кога концен-
трацијата на моќ е главната карактеристика на еден систем, 
во кое и самите уметнички дела се апсорбирани од моќните 
културни институции, се поставува прашањето: дали уметно-
ста може да се разгледува како место од каде може да започне 
промена во општествениот живот? Истовремено, во опште-
ствената реалност во која индивидуите се создаваат по пат на 
нивно преобликување, секој вид на борба во облик на умет-
ничка акција станува скоро невозможна (?) или сосем обрат-
но – уметничката акција не само што го расветлува стварното, 
туку и помага тоа да се трансформира.

 Според Зигмунт Бауман [Zygmunt Bauman], постмо-
дерниот дискурс им дал можност на некои интелектуалци да 
теоретизираат само за забава, (Bauman, 2006) а најголеми-
от проблем што останува и понатаму е буржоаската свест на 
уметниците кои со својата продукција само го јакнат капита-
листичкото општество. Нивните дела стануваат дел од пазар-
ната економија на капиталистичкото општество и само значат 
придонес кон јакнењето на концентрацијата на моќ, а со тоа и 
на општеството со кое управува доминантната група.

 Последните дваесет години се случува голема апсорп-
ција на уметничките дела (дури и тогаш кога станува збор за 
уметност „во живо“ или графити уметноста кои практично и 
првично немаат финансиска вредност) од страна на култур-
ните институции со што линијата меѓу она што значи супкул-
тура и она што значи елитна уметност е поматена. Од друга 
страна, можеби токму прифаќањето на ваквата ситуација од 
страна на уметниците е еден од начините да се создаде процес 
што ќе ги зголеми силите на отпорот со тоа што ќе ги ублажи 
грубите крајности помеѓу силите на моќта и отпорот, бидејќи, 
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како што пишува Џон Фиск [John Fiske], културните извори од 
кои ја создаваме смислата на своите општествени односи се 
истите извори кои нè користат нас. (Fiske, 1991) Можеби ново-
создадената ситуација (во која уметникот наместо да создаде 
ангажирана уметност, која ќе содржи предлог за промена на 
општеството, преминува во критичар, односно бележничар 
на општеството) е само нова тенденција во која може да се 
распознае една нова тактика на прилагодување, односно, нов 
начин на користење на наметнатите системи во состојба во 
која системот на дисциплина и контрола, за кои пишува Фуко 
[Michel Foucault], денес и самиот е вампиризиран од други про-
цедури.

А�анас	Бо�ев
Се согласувам со оваа терминолошка замена. Терми-

нот „ангажирана“ ми се чини претенциозен. Според мене, се-
која уметност (дури и онаа формалистичката) е ангажирана, 
но не во смисла на искажан критички став, туку во однос на 
интелектуалните, духовните и енергетските капацитети вло-
жени во создавањето на едно уметничко дело. Се согласувам 
со Вашата теза дека денес уметникот е повеќе бележничар на 
настаните. Уметникот како јавна личност ја има таа моќ, но и 
одговорност да го обликува јавното мислење. Не сум сигурен 
дали може коренито да ги промени нештата, но барем може да 
поттикне дебати, дискусии, размислувања и преиспитувања. 

 Според Филиберто Мена [Filiberto Menna], современа-
та уметност е проткаена со две основни константи. Од една 
страна, уметникот се сосредоточува на самиот себе размис-
лувајќи за сопствените постапки и менталните функции кои 
се наоѓаат во темелот на тие постапки, и, од друга страна, се 
свтрува кон светот, продира во просторот и на свој начин го 
преиначува. 

 Моето творештво се заснова токму на овој однос по-
меѓу биполарните структури на сосредоточеност и распли-
натост-деконструкција, што е една од одликите на концеп-
туалната уметност којашто е непредметна, додека, пак, јас се 
обидувам своите естетски начела и ставови да ги преточам во 
сликарски артефакти правејќи синтеза на историјата, умет-
ничките правци и идеологии од поблиското и подалечното 
минато, редефинирајќи ги и актуелизирајќи го нивното зна-
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чење денес, не заобиколувајќи го при тоа политичкиот, опште-
ствениот и социјалниот контекст. Општество сме со огромен 
број семожни превирања и, оттука, тоа создава плодна почва 
за критичка уметност.

Колкави се Ваши�е очекувања, како ав�ор, дека Ваше�о 
�вореш�во може да влијае не само на субјек�и�е, �уку и �оши-
роко – на сама�а о�ш�ес�вена с�варнос�? Или, �оинаку ка-
жано, дали вакво�о о�ш�ес�во создава доволно „�лодна �очва 
за кри�ичка уме�нос�“, бидејќи очигледно е дека не многу 
уме�ници кај нас зафаќаа� во можнос�и�е коиш�о ваква�а 
сос�ојба ги нуди?

 Во случајот на моето творештво и како субјект на 
оваа и ваква стварност, јас користам хиперреалистичка по-
стапка-симулација на Фотошоп, се обидувам сите свои прео-
купации (елементи од популарната култура – стрип и филм, 
литература, цитати на дела од различни уметници од различ-
ни историски епохи) да ги реинтерпретирам и да ги ставам во 
една нова органска целина, алудирајќи на тоа што одреден ав-
тор и неговото дело значеле некогаш, а што значат денес. Ци-
ничен во однос на реалноста, хиперреализмот е интересен и 
заради својата парадоксална тавтолошка природа, но и заради 
благата фантомска црта, ефектот на отуѓеност и чувството на 

 Сл. 8  Атанас Ботев, Feelingblue, 2012
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иреалност. Освен тоа, насликаното дело поседува аура (да го 
парафразирам Бенјамин) што во ерата на дигиталната техно-
логија претставува своевиден куриозитет. Нашата постмодер-
нистичка стварност е фрагментирана и згусната, па, сходно на 
тоа, користам и такава сликарска постапка.

Томе	Аџиевски
Дилемата дали едно дело е ангажирано или уметникот 

е само бележничар на времето најдобро ќе ја разреши самото 
дело. Степенот на влијание што го врши и реакциите што ги 
предизвикува во јавниот живот се најдобар показател дали 
делото во себе содржи одреден ангажман. Показател можат 
да бидат и реперкусиите што авторот на делото ги доживува 
со неговото појавување. Секое творештво (интимистичко или 
ангажирано) неминовно е бележничар на времето кога наста-
нало, со таа разлика што амбиција на ангажираното дело е да 
делува со намера сега и веднаш, со можност да предизвика 
реакција во јавноста. Иако одамна констатиравме дека моќта 
на уметноста да менува влегува само во сферата на интелек-
туалната потреба на поединецот за лична слобода, тоа не ја 
намалува острицата на делување. 

Уметничкиот ангажман бара храбар и бескомпромисен 
влез со намера личната слобода и ставови да ги пренесе на 
другите. Битно е да допре до што е можно поширок круг на 
граѓанството.

 Сл. 9  Атанас Ботев, Вејце, 2008
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Се	менува	ли	со	�оа,	 со	оваа	�ерминолош-
ка	 замена,	 Марксова�а	 Eдинаесе��а	 �еза	 за	
Фоербах	(„Филозофи�е	досега	само	го	�олкуваа	
све�о�	 на	 различни	 начини;	 се	 рабо�и	 за	�оа	
�ој	да	 се	 смени.“	 [Die	Philosophen	haben	die	Welt	
bisher	nur	auf	verschiedene	Weise	interpretiert;	der	
Punkt	ist,	es	zu	ändern.])	со	неолиберална�а	�еза	
све�о�	да	се	�рифа�и	онаков	каков	ш�о	�ој	е?	

О��ука,	 дали	 �реобразба�а	 во	 �оединеч-
ни	децен�рирани	или	�овеќецен�рирани	локал-
ни,	 регионални	 и	 глобални	 (како	 замена	 за	мо-
дернис�ички�е	 ка�егории	 на:	 национално�о,	
меѓународно�о	и	универзално�о)	ангажмани	ја	
за�а�ува	ос�рица�а	на	кри�ичкио�	дискурс	на	
ангажирана�а	уме�нос�?
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Игор Тошевски
Доколку „да се прифати светот онаков каков што тој е“ 

не подразбира пасивно набљудување и аполитичен однос кон 
стварноста, туку претпоставува темелно разбирање на него-
вата суштина, во сета своја нестабилност, менливост, фрагмен-
тираност и варијабилност, односно како уважување на дија-
лектичкиот сооднос меѓу одредени динамични структури кои 
ја дефинираат нашата стварност, ова веќе станува легитимна 
почетна позиција за развивање на критички дискурс. Ваквото 
прифаќање не е помалку радикално од преземањето инција-
тива за видоизменувањето на некои конкретни моментни 
општествено-политички состојби во чија структура сметаме 
дека треба да се интервенира. Но, ако зборуваме за политич-
киот (активистички) дискурс на уметноста во нејзиниот обид 
да ги промени доминантните конфигурации на моќ (а не само 
идеолошките матрици каде, впрочем, заглави и марксизмот), 
треба да се има на ум дека политиката умее да го апсолвира 
естетското, исто колку што е таа самата подложна на своевид-
на естетизација. (Benjamin, 1974: 149) Ќе повторам: критич-
кото во уметноста не мора да се состои исклучиво во тежне-
ењето кон радикална промена на општествените состојби оти 
така, на некој начин, ние напротив, дури ги уважуваме и ги 
потврдуваме. Ова убаво ќе го формулираат членовите на гру-
пата „Лајбах“ [Laibach] во нивниот манифест од 1982: „Севкуп-
ната уметност е подложна на политичка манипулација, освен 
онаа која зборува со јазикот на истата таа манипулација. Да се 
зборува со политички јазик значи да се разоткрие и обзнани 
сеприсутноста на политичкото“. Според мене, ова подразбира 
дека пристапот на уметноста денес е повеќе соочување со ви-
стината за механизмите на контрола и моќ, отколку со самата 
вистина.
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Клучните прашања во врска со нашиот поглед кон 
стварноста денес не секогаш потекнуваат од некои општи и 
универзални состојби, туку неретко поаѓаат од еден локален 
културолошки или специфичен гео-политички контекст. За-
тоа, преобразбата од модернистичкиот, тоталитарен модел 
на ангажман, во еден децентриран дискурс на „илјада платоа“ 
денес е неминовен, пред сè од причина што уметноста, која 
подразбира комуникација, функционира многу поуспешно 
кога е етаблирана заедничка и препознатлива платформа за 
дијалог. Но, во контекст на деконструкцијата на глобалните 
пазарни системи, сметам дека не може да се развијат успеш-
ни стратегии доколку би била игнорирана предноста на ми-
крополитичкиот дискурс. Од друга страна, разгранувањето и 
софистикацијата на информатичките системи, иманентни на 
децентрализацијата (како средства за поефикасна манипула-
ција), истовремено ги нуди и соодветните алатки преку кои 
можат тактички да се нападнат врските меѓу поединечните 
елементи кои му одговараат на центарот. Во отсуство на цен-
трализирано поставен авторитет, самиот систем така, до нека-
де станува уште поранлив. 

Оттаму, ништо суштински не е променето во однос на 
критичката острица што ја застапува политички ангажирана-
та уметност, туку може да стане збор за откривање и приме-
на на нови тактики. Во тој контекст, очигледно е дека прио-
ритет денес стана делувањето од маргиналните позиции во 

 Сл. 10  Игор Тошевски, Тери�ории, 2004



Критичка уметност 2 53

правец на пресвртување [overturning] на позициите на моќ 
преку критичко преиспитување на доминантноста на нивно-
то средиште. Всушност, токму пребивањето на границите на 
маргините сега овозможува солидна позиција за упатување 
силна критика насочена кон централизираните структури и 
можност на преструктуирање на субјектот во име на негово-
то самоостварување, па макар и во форма на нови утописки 
системи.

Се сложувам дека ос�рица�а, се�ак, не може до �олку да 
се о�а�и, дури и �ри децен�рирање�о. Но, дали дејс�вувачкио� 
карак�ер на кри�ичка�а уме�нос� од маргини�е е доволен, 
соодве�ен или единс�вено, како ш�о �роизлегува од Вашио� 
одговор, можен? Доколку зборуваме за ефек�и�е, �о�очно – за 
дело�ворнос�а, на ваква�а маргинска �ракса (�ракса од мар-
гини�е) на кри�ичка�а уме�нос�, се �рашувам дали ефек�о� 
од „илјада�а мали с�релички“ (без разлика колку се �ие ос�ри) 
може да биде �оголем од колку „една голема с�рела“ „на-
цен�рирана“ вна�ре сис�емо� којш�о �реба да е и �редме� 
на кри�ика и �редме� на �ромена? 

Со намера велам дека ваквите стратегии се можни, би-
дејќи нивните манифестации зависат од спецификите на кон-
кретниот био-систем во кој тие се имплементираат. Правила 
не постојат, но токму во тоа се состои нивната предност. Нас-

 Сл. 11  Игор Тошевски, Тери�ории, 2004
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проти ова, дејствувањето од самиот центар станува невозмож-
но оти токму тој е предметот на критиката. Институционал-
ната критика, на пример, иако се базира на дејствување „од 
внатре“, сепак подразбира прифаќање на одредени (институ-
ционални) конвенции па со тоа, самата критика е веќе „отапе-
на“ во почетниот концепт. 

Ако зборуваме за бескомпромисност, тоа ќе мора да се 
бара на други места, какви што се, да речеме, денешните ко-
муникациски системи кои во голема мера придонесуваат кон 
развојот и адаптацијата на нови методи и нивна примена во 
нови тактики. Интересен е примерот на Occupy протестите 
зачнати како реакција на економската криза и малку наивната 
критика на глобалниот неолиберален капитализам. Социјал-
ните мрежи, како моќно средство на агитација, се покажаа 
прилично ефикасни, иако самото движење не успеа да развие 
сериозен дискурс во правец на конкретна промена. Од друга 
страна, демонстрациите против ригорозните економски мер-
ки во Шпанија минатата година, ја применија тактиката на 
формирање повеќе ударни центри (локации) на делување со 
конкретни барања и цели, што доведе до сериозен притисок 
во политичките врвови. Оваа „формула“ веднаш беше приме-
нета во Брисел и други градови во Европа. Скорешните проте-
сти во Бугарија се покажаа ефективни благодарејќи токму на 
оваа децентрализирачка стратегија на симултани акции. 

Но, да не заборавиме дека токму уметноста ги развива-
ше овие стратегии многу порано, во проектите на Critical Art 
Ensemble, IRWIN, Yes Men и многу други колективи.

 Сл. 12  Игор Тошевски, Тери�ории, 2012



Критичка уметност 2 55

Вален�ино Дими�ровски
Прашањето за евентуалната терминолошка замена меѓу 

ангажираната и критичката уметност, всушност, навлегува 
во второпоставеното прашање, прашањето за карактерот на 
двете уметнички парадигми, за општествените, културните и 
цивилизациските контексти во кои се јавуваат и во кои деј-
ствуваат и евентуалното „стивнување“ на критичкиот набој на 
втората во рецентниот амбиент. 

Значи, ако не станува збор за обична терминолошка за-
мена (како што сметам), во двата случаја се работи за струк-
турни разлики и позиции на базичните јазични модели во 
коишто дејствуваа/дејствуваат ангажираните уметнички, од-
носно, критичките уметнички практики. Овие структурни раз-
лики недвосмислено произлегуваат од нивната лоцираност и 
вткаеност во различни историски и општествени парадигми. 

Оттаму, проективноста и трансформативноста како те-
мелни значенски компоненти во ангажираната уметност беа 
органски диктирани од револуционерните авангардно-модер-
нистички епистеми и практики. Иако овие уметнички дејству-
вања не беа прости алатки за справување со светот и орудија за 
негова суштествена промена, истите беа обземени со еден аго-
нистички револуционерен нагон за рушење на постоечкото и 
водени од визионерско-проективниот ерос за трансформација 
кон „неможното“. Впрочем, амблематскиот слоган на студент-

 Сл. 13  Игор Тошевски, Тезгарење (Су�ремус), 2011
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ското движење и револуција од 1968: „да бидеме реални и да 
го бараме неможното“, може да се земе како темелна парадиг-
ма на ангажираните авангардно-модернистички движења. 

Ако оваа темелна општествено-цивилизациска пара-
дигма, на почетокот постепено, а потоа целосно беше замре-
на, напуштена, сметајќи од епохата на доцниот модернизам, 
преку постмодернизмот од изминатите неколку децении, до 
денешната тешко определлива состојба, тоа суштествено се 
рефлектира и манифестира на денешната состојба во умет-
ничките практики и на нивните „ангажирачки“ капацитети. 
Отсуството на проективни есхатологии во неолибералниот 
еднодимензионален универзум нужно го приземјува умет-
ничкото дејствување на постојното. Но, неолибералниот „по-
стисториски“, „естетизиран“ свет не е епикурејска градина ос-
лободена од диктатот на реалното. Тоа, реалното, е тектонска 
бездна од којашто безмилосно се испорачуваат доцноцивили-
зациските лузни и фантазми (Žižek, 2011; Agamben, 2006) на 
homo sacer-oт. „Паднатиот уметнички ангел“ на уметничкото 
дејствување не може повеќе да егзистира во некаков замислен 
проективен универзум, надвор од доминантната присила на 
стварноста.   

Ако уметничкото дејствување е она коешто примарно и 
непосредувано го рекогносцира и мапира актуелното био-со-
цио-културно миље на стварноста, тоа длабински е предизви-
кано од „лузните“ и „фантазмите“ на проблематичното реал-
но. Тоа, доколку сака да биде релевантно, не може све�о� да го 
�рифаќа еднос�авно онаков каков ш�о е. Затоа што, светот де-
нес не е онаков каков што се прикажува, ако некогаш воопшто 
бил таков. Релевантната уметност соочена со агресијата на 
проблематичната стварност, соочена со застрашувачките по-
нори на реалното во кои пропаѓа автономниот субјект и ав-
тентичниот општествен ангажман, денес може да се профили-
ра само како крик, како очај што го разобличува идеолошкото 
прикривање на заканувачкото реално. Уметноста денес може 
да биде само критичко понирање и примарно сознајно-етичко 
позиционирање. Соочена со неможноста да вети какво било 
проективно надминување и трансформација на општеството, 
немајќи елементарно цивилизациско упориште за тоа, умет-
носта денес може да понуди барем минимално неопходно кри-
тичко сецирање на стварноста, разобличувајќи ги нејзините 
фантазматски визури. Зарем може да се замисли констатирач-
ка, а не критичка позиција денес? Дури и констатирањето на 
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состојбата на темелна криза на постојното, а тоа е денес објек-
тивната слика на нештата, е критичка практика par exelance.

Она што денес ја отапува острицата на критичкиот дис-
курс не се толку децентрираните пунктови на локалните, ре-
гионалните или на глобалните амбиенти, туку една глобална 
плима на неоконзервативни и неотрадиционални идеологии 
коишто егзистираат по принципот на локално-регионално 
позиционирање на одредени практики обоени од локалниот 
општествен и културен контекст. Како комплементарен дода-
ток на оваа глобална плима се наметнува наивниот декорати-
вен приврзок на ефтиниот мултикултурализам и бројните њу-
ејџовски [new age] практики и чувствителности кои совршено 
се надополнуваат со, навидум, неспојливите неоконзерватив-
ни и неотрадиционални идеологии. Самодоволноста во издво-
ени�е �оединечни кул�урни обрасци, во маниро� на своевиден 
биолошки егали�аризам е во перфектна симбиоза со миксот 
на разновидни „духовни“ и културолошки модели од широки-
от распон на источни и западни учења и практики, обединети 
со амалгамот на њуејџовските случувања (Žižek, 2010) Токму 
непротивречното „внатрешното единство и соживот“ на овие 
општествени, културни и, би рекле, веќе глобални цивилиза-
циски структури ја отапува острицата на критичките импулси 
на уметноста денес, иако не само на неа.   

Значи ли �оа дека њуејџовскио� колек�ивизам (�о�рво 
и �о�раво би рекол: �рибализам (во смисла на �леменскос�)) 
на глобализирана�а сегашнос� се с�ро�ивс�авува или се 
�ре��ос�авува на досега афирмиранио� индивидуализам? 
Значи ли �оа дека суш�инска�а разлика �омеѓу �роак�ивнио� 
(ак�ивизирачки) колек�ивизам (олице�ворен во две�е крај-
нос�ни �ојави во �рва�а �оловина на 20 век: наци-уме�нос�а 
и социјалис�ичкио� реализам, но и на нивнио� ко�ра�унк� 
– њујоршка�а �овоена сцена од 50-�е, на �ример,) и реак�ив-
нио� (�асивизирачки) колек�ивизам (во која �рвио� се засно-
ва на индивидуалнио� ангажман на �оединецо� во ин�ерес на 
заедница�а, а в�орио� во �ре�о�ување�о на ваквио� и каков 
било друг ангажман во колек�ивна�а еуфорија на новообно-
вени�е големи нара�иви на заедница�а (олице�ворени во 
обновено�о хрис�ијанс�во, �радиционално�о семејс�во, е�-
ничка�а афирма�ивнос�, националнио� иден�и�е�, држа-
во�ворнос�а и сл.) или �осликови�о: идеологија�а на е�ос/
еросо� на хи�и комуна�а нас�ро�и с�ра�егија�а на �ана�о-
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со� на с�ор�ски�е навивачки гру�и) е �ре�о�ена во еден 
�о��олно безин�ересен, а�оли�ичен колек�ивизам? Можно ли 
е едновремено�о о�с�ојување на оваа разлика денес? Или, како 
би ја одржале �аква�а разлика денес?

Да бидам искрен, не гледам никаква суштинска разлика 
меѓу �роек�ивнио� (ак�ивен) колек�ивизам (наци-уметноста 
и соц-реализмот) и реак�ивнио� (�асивен) колек�ивизам на 
новокомпонираните парадигми на заедницата (обновеното 
христијанство, „традиционалните вредности“ на семејството 
и на локалниот етно-центризам, националниот идентитет, др-
жавотворноста и сл.), како што се дефинирани во прашањето. 

Колективистичката парадигма е обврзна длабинска ма-
трица за сите нив, а претпоставувањето на некаков индиви-
дуализам (па макар и претопен во својот ангажман којшто е 
однапред диригиран) е контрадикторно. Она што ги обедину-
ва сите овие парадигми е нивната структурна еднаквост или 
барем голема сличност, според наше мислење дефинирана на 
следниот начин: 

1. Изразито силен идеолошки супстрат дефиниран исто-
риски (разновидните традиционализми), аисториски (пара-
дигмите на националното и на државотворноста позициони-
рани на фонот на „вечноста“) и футуристички („новиот човек“, 
„новото општество“);

2. Кодифициран и силно диригиран симболичен поре-
док којшто го застапува Големото Друго, Големиот Друг на за-
едницата, на колективитетот, во којшто целосно е отстрането 
местото на индивидуата, на индивидуализмот;

3. Принципот на проективност не важи само за првата 
колективистичка парадигма, туку, еднакво, и за втората, затоа 
што, во сите варијанти се воочува иста шема на проектирање 
на кодифициран симболички супстрат, на голема метанара-
ција кон која се насочуваат проективните стремежи на „случу-
вањата“, „дејствувањата“, на дело-творбите.

Тргнувајќи од овие претпоставки, не само што не може 
да стане збор за некаква суштинска разлика меѓу двете темел-
ни (иако временски различни) парадигми на �роек�ивнио� 
(ак�ивен) колек�ивизам и реак�ивнио� (�асивен) колек�иви-
зам, туку не може да стане збор ниту за претопување во нека-
ков безинтересен, аполитичен колективизам. Колективизмот 
во сите овие варијанти претставува недвосмислено ригидна 
конзервативна идеолошка политичка конструкција, детек-
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тирана и автентично разобличувана од актуелната критичка 
мисла, сметајќи од периодот меѓу двете светски војни до де-
нес. 

Не поинаку треба да се разбере и колективизмот на 
њуејџовската заедничкост (трибализмот) на новите „хипи“ 
заедници и на спортските навивачки групи, без оглед на па-
цифистичкиот етос/ерос на првите и насилничкиот „танатос“ 
на вторите. Новите „хипи“ заедници функционираат на начин 
на ad hoc формирани привремени rainbow комуни, повеќед-
невно стационирани во атрактивни и „негибнати“ природни 
амбиенти, во различни држави и региони, главно во летните 
месеци од годината или на начин на однапред непредвидливо 
талкање или лутање на поединци или групи на „сродни души“ 
коишто, од време на време, се обединуваат во поголеми гру-
пации.

Живеењето во „неограничена слобода и креативност“, 
стриктното форсирање на заедничкоста и на етичноста ба-
зирана на една непретенциозна симбиоза на источни и на за-
падни неформални културни и егзистенцијални парадигми 
надвор од вообичаените општествени норми и правила, овие 
заедници ги пацифизира до состојба на аполитичност. Но таа 
состојба на аполитичност, всушност, е местото стриктно опре-
делено како „декоративен приврзок“ на постојното којшто 
совршено се вклопува во диктатот на глобалистичкиот капи-
талистички естаблишмент на напредните општества денес 
во светот. На тој начин, овие заедници го заземаат местото на 
�оли�ичка неу�ралнос�, несвесно играјќи ја играта диктира-
на од глобалистичката супремација. 

Ескапизмот, незаинтересираноста, независно од инди-
видуалната определба, станува политички артефакт на една 
недвосмислено колективистичка идеологија, совршено инте-
грирана во постојното.

„Мобилноста“ на спортските навивачки групи во функ-
ција на бизарните и секогаш реакционерните политички по-
нуди е ноторен факт за отворената манипулација на којашто 
е подложна оваа колективистичка заедница чии припадници 
честопати се користат како групи за отстрел.     

Сумирајќи го претходното, би заклучиле дека не само 
што класичните општестевни или културни колективистич-
ки парадигми не можат да се замислат надвор од сферата на 
политичкото, туку и навидум политички „бенигните“ њуејџов-
ски „хипи“ заедници или оние на спортските навивачки групи 
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не можат да се третираат аполитично, бидејќи целосно се ин-
тегрирани и манипулирани во доминантните политички си-
стеми на локално, регионално и на планетарно ниво. 

Лилјана Неделковска
Неодреденоста и апстрактноста на Марксовата теза 

овозможи повеќе варијации на нејзиното читање. Ќе наве-
дам две. Едната е на Ситуационистичката интернационала 
[Situationist International] која гласи: „Филозофите и уметници-
те досега само различно ги толкувале ситуациите, се работи 
за тоа тие да се изменат“. Втората е на Гинтер Андерс [Günther 
Anders]: „Не е доволно да се промени светот. Тоа и онака го 
правиме. И во голема мерка тоа се случува и без наше учество. 
Таа промена мораме и да ја толкуваме. И тоа за да самата про-
мена би ја менувале. За светот повеќе да не се менува без нас. И 
не, на крајот, во свет без нас“. Очигледно е дека тезата на Маркс 
притиска на светот како на нешто што може да се опфати од-
надвор, како објект којшто стои наспроти субјектот кој го оп-
фаќа во неговата целина. Но, денеска се чини дека искуството 
на светот не овозможува тој да се согледува однадвор затоа 
што ние сме потполно нурнати во него; тоа е искуство на кое 
што му недостасува, како што вели Жан-Лик Нанси [Jean-Luc 
Nancy], во есејот „Urbi et orbi“, „дадена и однапред поставена 
сцена“. Според Нанси, и времето кога сме можеле да претста-
виме лик на некој набљудувач на светот, на некој cosmotheoros, 
веќе одамна е поминато. Реферирајќи на оваа теза на Маркс, 
Нанси вели дека тој, всушност, ништо не објаснил за „односите 
на трансформацијата која треба да се изврши со постигнатото 
толкување: дали првото го укинува второто? Или спротивно, 
ова второто го води првото?“ Според него, расчекорот што по-
стои меѓу толкувањето и менувањето на светот не е расчекор 
меѓу интерпретативната филозофија и праксата на дејству-
вање, туку, пред сè, тој лежи во „претпоставената адеквација 
на вистината и формата“. Затоа Нанси зборува не за менување 
на светот, туку за негово создавање и тоа „веднаш, без одла-
гање“, „без модел“, „од ништо“.   

А, ако е невозможно светот да се промени, тоа не значи 
автоматски дека тој треба да се прифати онаков каков што тој 
е. Светот никогаш не може да се прифати онаков каков што тој 
е, затоа што тоа што е никогаш не ни го покажува своето ви-
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стинско лице: тука повеќе станува збор за заведување – светот 
на капиталот, на неолибералната демократија функционира 
како некакво волшебно стапче кое постојано нè маѓепсува со 
своето богатство и разновидност на животни стилови и сло-
боди на избор (почитување на човечки права, почитување на 
разликите, почитување на другиот, цела една низа на форми 
на почитување и толеранција и цела една низа на слободи на 
избор) и на тој начин со леснотија нè растеретува, нè ослобо-
дува од продлабочен мисловен и практичен ангажман. Но, од 
друга страна, со иста таква леснотија, речиси со брзината на 
светлината, истиот тој свет е во состојба без проблеми да го 
отвори амбисот на насилството (манифестацијата на неговата 
чиста сила и чиста глупост секојдневно ја гледаме, и на улици-
те и на екраните).

Очигледно е дека критичката острица затапува, но не 
поради немоќта на мислата или на уметничкиот ангажиран 
гест, ниту пак, само поради тоа што политиката на идентите-
тите на партикуларните животни стилови (етнички, култур-
ни, сексуални и т.н) успешно го пренасочува вниманието на 
јавноста од вистинските проблеми, туку, пред сè, поради опс-
цениот начин на којшто функционира логиката на капиталот. 
Или, како што во едно интервју истакнува Жарко Паиќ: „Зад 
маската на спектаклот на животот не постои веќе ништо освен 
нова непроѕирност на злото. Против неговата моќ единствен 
начин на борба е неприфаќањето да глумиме кретени дури и 
кога ги изговараме последните вистини на современото вре-
ме.“

Во овој �есимис�ички �онус како да �ревладува невер-
ба�а дека какво било с�ро�ивс�авување на „о�сценио� начин 
на којш�о функционира логика�а на ка�и�ало�“ може некако 
да ефек�уира во насока на �ромена. Значи ли �оа дека ос�ану-
ва само Нансиевио� �редлог да �очнеме да создаваме еден нов 
све�, дали мо�о�о: „да изградиме нов све�“ е доволно мо�и-
вирачки? Ш�о се однесува до наша�а уме�ничка сцена, имам 
в�еча�ок дека „новио� све�“ којш�о го града� неколку гру�и 
уме�ници како да функционира во смисла�а на еден „наш нов 
све�“, „нов све� само за нас“, за оние кои мисла� �оинаку, де-
лумно, �ри �оа, кри�икувајќи го и све�о� вон од нивнио�.

Сè додека постои ваква поделба не може да се случи „нов 
свет“. Светот има смисла само ако е заеднички. Во оваа опште-
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ствена, социјална, политичка, културна констелација на моќта 
не можеме да зборуваме за светови, туку само за острови. 

Уметниците кои се обидуваат критички да ги перцепи-
раат случувањата во нашето општество се изолирани, истис-
нати од светот кој веќе не се нуди како место на создавање, 
туку како место на принуда, осаменост, затвореност. Поглед-
нете го „нашиот“ град. Тој веќе не функционира како простор 
на заеднички живот и мислење, туку како конфигурација на 
различни места кои немаат никаков меѓусебен допир. Како 
острови на работ на светот. „Новиот центар“ на градот кој ник-
на одеднаш, со динамика и силина што може метафорички да 
се спореди со онаа на издигнувањето на вулкански острови, 
не нуди никаква перспектива, освен чувство на страв и неиз-
весност дека пепелтa од неговата национално-социјална еруп-
ција може сите да нè затрупа.   

Александар С�анковски
Што се однесува до Марксовата единасетта теза за Фо-

ербах („Филозофите досега само го толкуваа светот на раз-
лични начини; се работи за тоа тој да се смени.“), со неолибе-
ралната теза светот да се прифати онаков каков што тој е, е 
прастара антагонистичка прикаска што се провлекува и пред 
Марксовата филозофска појава и пред неолиберализмот, а и 
потоа, и тоа го гледаме во, можеби, не така експлицитни фор-
ми, но дејствително и во константно менување. Да се менува 
светот, е содржано во секој идеолошки корпус кој е произведен 
од одредена филозофска претстава, а да се прифати каков што 
е, е филозофски став кој повеќе држи до неможноста идеолош-
ките влијанија да направат нешто повеќе со светот, отколку 
што е веќе направено. Од една страна имате перцепција за 
недовршеноста на светот и мотиви за одредени општествени 
интервенции, додека од другата страна се соочувате со не-
поимливата комплексност на објективноста и филозофската 
промисла, дека ова устројство е така длабоко имплементира-
но во егзистенцијата и нејзините модалитети, што секој обид 
да се интервенира во оваа констелација резултира со трагич-
ни или гротескни последици. Ова е, пред сè, емпириски став и 
се базира на искуството во однос на идеолошки дизајнираните 
системи што ги проследивме во 20 век, кој започна со голема 
мотивираност за менување на нештата, но на крајот сите овие 
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експерименти (комунизмот, фашизмот, нацизмот...) завршија 
апокалиптично и човештвото се врати на претходните опште-
ствени решенија, кои во контекст на прогресивната и експан-
зивна технологија добиваат поинакви својства, иако во основа 
се базирани на пред-авангардните сфаќања за политиката и 
општеството. 

Но, уметноста во целата своја ширина секогаш остава 
место за разни псевдо-идеолошки и псевдо-филозофски екс-
перименти. Едноставно, општествено-политичкиот дискурс е 
инспирација за многу уметници и тие во овој контекст теж-
неат да ја креираат или рекреираат политичката парадигма 
на времето, пред сè, инспирирани од заводливите аспекти на  
моќта. 

Политиката и општеството се честа инспирација за 
уметниците. Тие во оваа креативна и аналитичка интеракција 
воспоставуваат нови и зачудни утописки или дистописки ди-
зајни. Впрочем, сè е легитимно додека е укинато насилство-
то. Секако, насилството или ненасилството не ја определува 
уметноста. Таа може да ги надминува овие статуси и да воспо-
ставува провокативни и екстремни состојби. Но тука се поја-
вува стварноста како коректив, и од позиции на набљудувач, 
публиката или светот реагира и генерира апологетски, при-
фатлив или негаторски и неприфатлив однос. Истото го прави 
и уметничката теорија, само на многу посуптилен, артикули-
ран и интелектуален начин. Сè е дозволено, но не е сè прифат-
ливо, а овие параметри се исконски дадени и ние ги наследу-
ваме како такви. Пред сè, мислам на етичкото во животот, па и 
во уметноста последователно.

Во смисла�а на враќање�о кон �редмодерно�о, нели е 
малку чудно ш�о ка�и�ало� (како конце�ција), од �ериодо� 
на негово�о нас�анување во модерно�о доба (од 15 век) и во 
�еко� на следни�е шес�и�оловина с�оле�ија, сè до скоро, нè 
убедуваше дека све�о� �осо�ојано �реба да се менува, а сега, 
од скоро, о�како со неолиберализмо� негова�а форма се мон-
дијализираше, нè убедува дека сега нема веќе �о�реба од и за 
менување? Има ли �ука своевидна дволичнос�, ако сака�е, и 
лицемерие?

Секако дека има ако нешто што се одвивало со векови 
го сведете на еден поглед од неколку секунди. Но ако навле-
зете во процесите и нивното остварување низ вековите тогаш 
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ќе забележиме една причинско-последична неминовност која 
во својата цикличност дошла до сопствено негирање на прво-
битните постулати. Тоа значи дека генеричноста на процесите 
е непредвидлива и дека првобитните перспективи можат на 
крајот да се претворат во сопствена негација. Како кај фило-
зофот Џовани Батиста Вико [Giovanni Batista Vico] кој, проучу-
вајќи го процесот на еволутивноста, забележал дека тој не е 
праволиниски и секогаш продуктивен, туку дека тој може да 
тргне во непредвидливи и регресивни насоки и со тоа да го 
афирмира токму негативното начело на одредени позиции 
кои стартувале во сосема спротиставени правци.

С�анко Павлески
Нека ѝ биде на филозофијата нејзиното умување за све-

тот и за оној на уметноста, а на уметноста, пак, нејзиното ар-
тикулирање на визуелноста во темите на сопствениот избор и, 
во таа смисла, корисноста на знаењата и значењата на теори-
ите во/за делото, како и кон препознавањето на природата на 
исходиштата до сопствената нова слика, низ релациите и на 
дискурсите на уметноста и на оние на теоријата за неа. Фило-
зофирањето на светот (природа и општество) и во толкување-
то, како и за неговото менување, е општо место, каква што е и 
тезата за Фоербах, а, точно е, леплива може да биде и за светот 
на уметноста, но дали ѝ е природна на дисциплината, бидејќи 
слизнува од мислата за улогата на уметноста во таквото пред-
ложено менување, во процесите кон некаквиот филозофира-
но изменет свет. Филозофирањето дека уметноста може или 
треба да може да го менува светот по многу нешта е силување 
на дисциплината. Уметникот го светува светот во и низ свету-
вањето во и на уметноста – зарем тоа не е доволно?

Да, доволно е. Но со �оа и �окму во �оа: со само�о све�у-
вање на све�о� „во и низ све�ување�о во и на уме�нос�а“, како 
ш�о вели�е, �аа, de facto, �оа и го �рави – го менува све�о� 
(на овој или на оној начин, со или без филозофирање�о за неа и, 
секако, не во форма на о�ш�ес�вана револуција). Ако не беше 
�ака, меѓу друго�о, уме�нос�а сè уш�е ќе беше �олкувана, но 
и разбирана и �рифаќана, само како занае� (како ш�о ѝ била сè 
до 15 век), а не како засебна и с�ецифична дисци�лина за с�озна-
вање на све�о�. Ш�о еден вос�риемач на уме�ничко�о дело 
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с�ознава �реку дело�о, ако не уме�никово�о с�ознавање на 
све�о� в�исна�о и, со �оа, објавено во негово�о дело? Секое 
ново или �оинакво с�ознавање на све�о� од с�рана на уме�-
нико�, едновремено (иако �оследова�елно и �осредувано �реку 
дело�о) (во с�рега со с�ознанија�а од други�е дисци�лини, 
меѓу други�е и �еориски�е) е �роширување на с�ознавање�о 
на све�о� и на вос�риемачо�. А �оа е – менување на све�о�, 
бидејќи све�о� сме, �ред сè, ние, а �о�оа се наши�е манифес�а-
ции во разни�е форми на о�ш�ес�вено�о бидување и делување. 
О��ука, фак�о� дека уме�нос�а може и �реба да може да го 
менува све�о� не сме�ам дека е „силување на дисци�лина�а“ 
(доколку �ука мисли�е на уме�нос�а како дисци�лина), �уку, 
на�ро�ив, заклучок �роизлезен од �еориски�е согледувања на 
конкре�ни�е ос�варувања на уме�нос�а (а во духо� на �осле-
дова�елнио� карак�ер на �еорија�а како дисци�лина).

Така е, ако подзаборавиме дека не/моќта на уметно-
ста во менувањето на светот запира во себеменувањето и со 
тоа во менувањето на визуелноста на/за светот (скраја да се 
општествените револуции), до револуции во уметноста, но 
нејзиното дејствувачко е без конкретно влијание врз природа-
та и врз манифестациите на вкупното општествување, дури и 
во етичноста, што е нејзиниот краен дострел, та да не си мати-
ме ум со не/моќта на уметноста во политичкото, економското 
и сè до военото, како столбови на менување на светот, па отта-
му „атаката“ на критичката уметност (оти за тоа расправаме) 

 Сл. 14  Станко Павлески, Трилогија Провинција 3: Знаци на 
а�рофична кул�ура – Заморени�е од уме�нос�, 2005
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се исцрпува во посочувањето на реалноста, нека е и предлог 
за свет по мерка. Во грижа и скромност, а во служба на мис-
лата, дозволете ми да Ве потсетам дека во еден мој проект од 
2008 година, во комплексниот негов поднаслов ќе го наведам 
и следново: „... Историски Театар 2013: претставува – ... Крај на 
историјата – Крај на категоријалното – Уметноста е само де-
кор“, та и сега не мислам дека сум бил далеку од вистината за 
позицијата на уметноста (згора што констатацијава не боледу-
ва од екслузивност), колку и да верувам/е во најдобрите пред-
лози на уметноста за светот. Се обидувам да видам колку тоа 
ДАДА и неодада, минималот, концептуалата, ангажираната... 
успеваа да го променат светот видоизменувајќи ја уметноста, 
во „радоста на живеењето“ и креативната задлабоченост дури 
и во комплексот суштини на прашината, покрај оние за човеч-
ките слабости во поимањето на светот и на уметноста, до па-
родија атакувајќи на реалноста; филозофиите на живеењето; 
оприродувањето/ослободувањето на човекот; пукнатините 
меѓу комплексот на политичкото и единката... но, гледам само 
уметност што не го поместува светот и човекот, освен што ги 
„обременува“ со слики (музеи, галерии, колекции, отворен 
простор), генерално перципирани за декор и кога нивната су-
рова надсодржина плука по нашите слабости. Дефинитивно, 
уметноста значи и зрачи (иако нееднакво) само меѓу уметни-
ците и меѓу субјектите на околните дисциплини на уметноста 
(та нив и ги менува), до субјектите на поширокиот уметнички 
систем (менувајќи ги/го интересот), колку и да го темелат го-
лемите музеи своето влијание на природата и општеството на 
човекот преку статистиките на нивното континуирано зголе-
мување на капиталот. Доволно ли ќе е или не, кој ќе да го знае? 
Мене? Повеќе од доволно! Што друго би посакал од уметноста? 
А чувствувам дека таа перманентно ме менува, како што живо-
тот ме „чуди“ во огледалото. 

Да ја продолжам претходната мисла за доволноста на 
светувањето во и на уметноста, та кон тоа и за природата на 
ангажираноста. А тоа ќе да е – да се биде во сферите на анга-
жираното/критичкото е лична авторска нужност со креатив-
на причина дури и кога таа е повлијаена од сплет на теориски 
состојби и конструкции, како и од оние на поширокиот умет-
нички систем, оти бидувањето е пресложено за да настане низ 
проекциите на посакувањата и секаквите други причини од 
неуметничка природа, сведливи на јалов напор. Условености-
те во бидувањето ги покажуваат своите слабости во делото, во 
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неговата вистинитост, та каква и да е дијагнозата на уметнич-
ките желби за бидување, во случаите кога и без капацитетот 
на причинското и даденоста се бидувало (вклучително и ан-
гажиран), а огромна е моќта на слабостите на поединецот и на 
уметничките системи во релативизирањето на вредностите, 
кога на сцената стапнува потиснатото лично и колективно и 
се престорува во некаков интерес, каква и да е неговата спец-
ифика, небаре замена за небидувањето, оти глупоста мерка си 
нема.

Не можам умно да видам дека таквото гледање на заме-
ната и разликите, иако суштински, на модернистичките со со-
времените категории што ги споменувате се состојби да зата-
пела острицата на критичноста на уметноста (вклучувајќи ги 
и остриците на секаквата друга) во трансферот на „големите 
теми“ што успева да ги пронајде суптилните нивоа на експли-
цитност (а сведоци сме на чести баналности), што критички-
от материјал го чинат уметност. Зошто уметникот во своето 
творештво би станал порамнодушен кон светот штом фокусот 
на националното би го заменил со локално, меѓународното со 
регионално или, пак, универзалното со глобално, како широки 
тематски локации на разновидни ресурси за уметност на авто-
рите што во нив се пронаоѓаат? Неприфатливо ми е на умет-
носта да ѝ влијаеле таквите дреболии од разлики, иако битни, 
но не и пресудни за каквоста на така повлијаената слика на 
тековната уметност, во творештво каде што посочените кате-
гории и нивниот тематски багаж биваат уметност. Се воздржу-

 Сл. 15  Станко Павлески, Ав�орски низ �ојавно�о 2: 
  Секој ден �арче уме�нос� 2 – Иницијална деба�а УК 615, 2005-2008
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вам да помислам уметникот да го видам во таква замисленост, 
имајќи ги, од друга страна, моќта на авторовиот отворен ум и 
поглед, подготвени да заграбат „бистра вода“ од сè она што ги 
растреперува неговите сетила или мрежата релации во мен-
талниот капацитет.

Чинам дека, па нека е и желба, од сферите на опште-
ствено-политичкото, во кои вообичаено се гледа почвата за 
критичката уметност, нејзиниот интерес сè повеќе ќе/да се 
поместува кон состојбите во уметноста, генерално проблема-
тизирајќи со етаблираните вредности и природата на нејзи-
ните чинители, како и во рамките на ре/позиционирањето на 
естетиките и поетиките, иако тоа е постојан уметнички мате-
ријал. (Сл. 14, 15 и 16)

Еве, веќе едно десе�ле�ие во Ваши�е �роек�и с�рове-
дува�е една о�ворена кри�ика, скоро анимози�е�, не само 
с�рема инс�и�уции�е на уме�ничкио� сис�ем или све�о� на 
уме�нос�а, �уку и с�рема начини�е како �еорија�а се обидува 
да ја �ро�олкува и да ја вреднува уме�нос�а. О��ука, зош�о 
воо�ш�о мисли�е дека �еорија�а (во делокруго� на своја�а 
дисци�лина) се меша во �вореш�во�о? Зарем е �оа можно (до-
колку не е, како ш�о Вие �очно забележува�е, лукра�ивно)?

 Сл. 16  Станко Павлески, Ав�орски низ �ојавно�о 1: 
   Одговорно за Македонија, 2004
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Да споменам, а ќе да знаете дека ја респектирам и љубам 
теоријата (верувале или не!?), со тоа и нејзината улога и зна-
чењата кон до/отскривањето на природата на создавањето и 
вредностите ги сметам за неопходни и особено важни, како и, 
во истата смисла и во ним дополнителните специфики, неоп-
ходноста и улогата на институциите кон творештвото, та не 
држи/не лепи етикетата на анимозитет што ми ја прикачу-
вате. [ја �о�крева десна�а веѓа и со краеви�е на усни�е чини 
„смешко“]. Доколку беше така, замислувајќи ме „Вашиот“ ани-
мозитет, зарем верувате дека би издржал сите овие години да 
ве честам со мојот интерес и разгледување, ко да немало што 
друго да го задржи моето авторско внимание? 

Но, дали таквата моја природа (каква ја опишавте) и ре-
чиси програма на уметничко зафаќање врз состојбите околу 
уметноста не требаше и да види, а гледав, недоволна одговор-
ност и професионализам во институциите и кај субјектите од 
теорија што ги опслужуваат нив, за човек да поверува дека би 
ја изнегувале кревката природа на/во создавањето, на авто-
рот и на делото, особено во не/времиња како нашиве, иако 
уметноста е перманентно во време-невреме? 

Замислите, зарем таквиот мој напор не би можел да е 
согледлив како демонстрација на грижа кон чинителите во 
уметноста, проблематизирајќи ги и од нивните маки созда-
вајќи уметност, во обидот да се заштити творештвото и тео-
ријата за него, оти, верувале или не, до болка со/чувствувам 
и расправам за тешките „утки“ на нашата ликовна критика и 
кураторство (имам впечаток дека во фелата тоа не Ви се слу-
чува), особено кога согледувам дека тие не се плод на неструч-
ност (а и тоа имало поприлично), туку на различни аспекти на 
лукративност (а мене ми ја припишувате, иако не ќе да е да не 
го разбравте моето приопштување) и следственото подзабо-
равање на професионалноста, иако свесен дека нешто и не се 
можело најдобро да се види? 

Што се однесува до мојот впечаток дека теоријата, ве-
ројатно чувствувајќи се тесно во својот простор, завлегува/
заглавува во сферите на иницијалните места на создавањето, 
низ креирањето теми и посочување/насочување медиуми и 
практики на изразување, до пласирање условена техничка и 
финансиска помош, за да би можела да се оствари низ оствару-
вањата на така повлијаената продукција, особено преку Него-
вото Височество Конкурс-Тема-Барања... запоставувајќи ја те-
ковната продукција на сцената и нејзината можна изворност, 
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каква и да е таа, небаре во име на освестување на авторите 
каде лежел зајакот, верувам не, или можеби токму оној на Бојс 
[Joseph Beuys].

ОПА
Во денешното неолиберално општество, на оние кои ја 

имаат економската (а воедно и политичка) моќ им одговара 
зацврстувањето и сè поинтензивното ширење на пазарот и 
зголемување на профитот. Истите тие се денешните мецени, 
двигатели на уметничкиот пазар, спонзори на културните на-
стани и на културните институции. Понекогаш се чини дека 
иако во таква спрега, уметниците уживаат голема слобода и 
автономност, сепак, битни за разгледување се два моменти: 1.) 
колку и да се радикални, критички и експериментални про-
дуктите на денешното ликовно творештво, за пократко или 
подолго време биваат присвоени од страна на пост-фордов-
ската економија (како визуелен јазик, метод, стратегија итн.); 
и 2.) општество кое им дозволува на своите граѓани (и умет-
ници) да бидат критички по однос на самото тоа општество, 
„покажува“ дека е тоа „вистински демократско општество“, 
иако подзатскриено ги користи сите методи на надмоќ кога 
таа критика ќе стане малку пожестока или „опасна“. Да се по-
тсетиме на примерот со Критикал арт ансамбл (Critical Art 
Ensemble) и апсурдното апсење на Стив Курц [Steve Kurtz] осо-
мничен за биотероризам.

Од друга страна, после неуспехот на комунизмот во Ис-
тичниот блок, како да не остана модел кон кој би се стремеле 
и за кој би се бореле. Фукујама [Francis Fukuyama] ја прогла-
си западната неолиберална демократија за последен стадиум 
на идеолошката еволуција и последната форма на општество; 
Антонио Негри [Antonio Negri], на прашањето што следува по-
сле неолибералното општество, одговара со „не знам“; додека 
Жижек вели: „можеби во дваесетиот век пребрзо се обидовме 
да го смениме светот, време е да го интерпретираме повторно, 
да почнеме да мислиме“. (Žižek, 2012)

Во таква теориска криза, моделите кои ги бираат умет-
ниците се: 1.) да функционираат како „мали претпријатија“ кои 
би ги следеле правилата на неолибералната логика и некако 
тука да најдат начини да го кажат тоа што имаат да го кажат 
(и во оние светли случаи, користејќи ги истите тие правила да 
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делуваат вистински субверзивно) и 2.) да создаваат мали за-
едници со свои марксистички, комунистички, анархистички, 
хоризонтални ... начини на функционирање и од таму да делу-
ваат со силна критика и/или како модел-пример на функци-
онирање (како што се „Војна“ во Русија, „Академија Грата“ во 
Естонија, „Кастаниеналее 77“ во Берлин, ЦЕСТА во Чешка итн.).

Некои од современи�е �еории, а ново-марксис�ички�е 
и ново-леви�е особено, се с�ро�ивс�авуваа� на „хоризон�ал-
нос�а“ на о�ш�ес�вени�е движења, односно, на одење�о во 
широчина, намес�о во �она�амошнио� на�редок (вер�икал-
нос�а на о�ш�ес�вени�е движења). Тие ја кри�икуваа� �ео-
рија�а на �ос�-марксизмо� (разбран како �ос�-ал�изеровски) 
и �ос�колонијализмо�, �окму заради своевидно�о �риклону-
вање кон неолиберализмо� (или, барем, обид да се с�рава� со 
него, но, �о негов �ерк), односно, релоцирање на целна�а гру�а 
во �омали�е гру�ации. Токму расси�нување�о на кри�ич-
кио� дискурс, низ овие �еории за децен�рирање�о, е главна�а 
�ема на нова�а левица, бидејќи неолибералнио� ка�и�ализам, 
о�како нè �о��икна и нè убеди на овие расси�нувања (да се 
расси�ниме), сега веќе и нè �рифа�и �од изговоро� дека �окму 
�оа е суш�ина�а на о�ш�ес�вено�о живеење. Како е можно 
„с�ари�е“ силни и моќни идеолошки вер�икали (марксизам, 
хуманизам, универзализам) да неможа� да о�с�оја�, а неоли-
берална�а да може (како �реобразена во мали�е нара�иви)? 
Зарем во �ринудување�о на создавање на хоризон�ални�е 
начини на функционирање не се содржи �роблема�изирано�о 
за�а�ување на ос�рица�а на ангажиранио� дискурс?

Сметаме дека и овој склоп на прашања е наменет за оние 
кои се бават со теоријата. Но, еве накусо, можеме да кажеме 

 Сл. 17  ОПА, Keep Calm And Eat Chocolate, 2012/13



Небојша Вилиќ72

дека човекот е прилично нерезистентно суштество кога се ра-
боти за искушенијата на моќ, па силните вертикали се нешта 
кои, за жал, уште долго време ќе бидат можности за манипула-
ции, коруптивност, а нивните врвови – територии привлечни 
за освојување заради поинакви интереси (од оние претходно 
договoрените). И додека левицата дебатира и размислува за 
модели и стратегии, неолиберализмот најпрагматично освоју-
ва сè пред себе. Не велиме дека левицата греши, тоа е природа-
та на она што таа е, и затоа другата страна е во предност: има 
многу поедноставна и фокусирана цел – пари и моќ.

Лазо Плaвевски
Ако добро го разбрав прашањето тогаш треба да се об-

рати внимание на придавката „затапен“ од последната рече-
ница „… дали преобразбата во поединечни децентрирани или 
повеќецентрирани локални, регионални и глобални (...) анга-
жмани ја за�а�ува острицата на критичкиот дискурс на анга-
жираната уметност?“. Во одговорот на претходното прашање 
заклучив дека ангажманот подразбира „голема нарација“ која 
на тој чин (ангажманот за нешто) му ја овозможува неговата 
доминантност, реалност на релевантен општествен чин, чин 
на дејност на голем број на луѓе. Не наоѓам ништо што може 
да затапи било каква острица бидејки нема „голема нарација“ 
која таквата острица ќе ја направи реална, односно присутна 
со сопствената острост.

Интересно е дека се чувствува потреба кај одредена, не 
мала, група луѓе да бидат ангажирани во насока на некоја про-
мена. Расположени се за прифаќање на хоризонтот на остро-
ста, но таквиот хоризонт може да биде формиран под услов да 
се создаде некоја „нарација“ која ќе знае што сака и кого пре-
зентира, односно кој е субјектот на нејзината приказна. 

Ако �овлекување�о е чин на о��ор с�рема о�ш�ес�ве-
на�а с�варнос�, �ри ш�о е нужно �оа како �акво и да се обја-
ви, во �ој случај, с�оред мое�о видување, �оа не е и не може 
да биде �асивнос� на уме�нико� (или еска�изам, кажано �о 
крајнос�но). Поен�а�а во �рашање�о е, да дообјаснам, во не-
свесна�а или, �о�очно, неосвес�ена�а незаин�ересиранос� 
или не-храброс� на уме�нико� да се с�ро�ивс�ави на с�вар-
нос�а која влијае врз него.
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Дали е така? Има автори кои се спротивставуваат на 
„стварноста која влијае врз нив“. Не сакам ништо да релати-
визирам, но она што навистина нема храброст да се соочи со 
„стварноста која влијае врз нив“ е општеството. Ако заклучи-
ме дека е мал бројот на таквите уметници тогаш, фер е да се 
каже, тие одсекогаш биле малку. Мала е рецепцијата на сè она 
што критички се однесува кон стварноста! 

Имам потреба да направам мала дистинкција во она за 
што мислам дека зборуваме. Прашањето навестува потреба од 
спротивставување на некои тенденции кои ги чувствуваме, и 
знаеме дека се – негативни! Спротивставувањето е потребно, 
пожелно, доблесно и ризично општествено однесување. Но 
него не треба да го идентификуваме со ангажманот и ангажи-
раноста. Тие, како такви, се дел од поширок „проектен пред-
лог“, тие нешто нудат и се борат за тоа што го предложуваат. 
Спротивставувањето нема „проектен предлог“ и тоа е негова-
та најголема слабост. Спротивставувањето постојано мора да 
одговара на нешто, мора постојано „да го гледа слонот“. Так-
вата платформа мора да биде променета затоа што слонот е 
навистина големо животно, особено кога се наоѓа во нашата 
мала продавница на стакло.

Билјана Исијанин
Состојбата на современиот човек е апсурдна затоа што 

живееме во свет кој се смета за демократски, а демократијата 
е само една нова болест. Според Шантал Муф [Chantal Mouffe] 
тоа е свет во кој идентитетот е форма на власта што се заснова 
на јавна слобода чија, пак, слобода се заснова на владеењето 
на слободниот пазар. (Mouffe, 2007) Но, со губењето на чове-
ковите права после падот на источноевропскиот социјализам, 
исчезнува и концептот за демократијата. Денешната состојба 
на тоталитарен либерализам го користи убедувањето насоче-
но кон масите, дури и убедувањето на оние кои живеат тешко, 
дека од утре ќе им биде подобро, но само доколку го поддр-
жат системот. На тој начин, индивидуата е оставена сама да 
одлучи, но моќта на убедувањето на власта е толку голема, 
што само се чини дека индивидуата ја носи таа одлука сама, а 
всушност тоа не е така. Власта го има главното оружје, а тоа е 
нејзината способност насекаде да го прикажува лажното како 
реално и постојано да нè убедува во важноста на економијата 



Небојша Вилиќ74

и производството. (Бодријар, 2001)
Капиталистичкото општество го промовира верување-

то за легалната слобода на личностите. Оттука произлегува 
мистеријата на капитализмот – ако секој е формално слобо-
ден, како може да има класна доминација? Во вакви услови, да 
се зборува за слободата на поединецот е бескрајно тешко, со 
оглед на фактот што и таа, како и сè останато, е само привид за 
кој системот и власта нè убедуваат дека постојат, а, всушност, 
сосема е обратно: она што вистински постои е само илузијата 
за слобода. 

Денес правото на човекот е право на човекот-потро-
шувач кој се грижи само за задоволување на своите потреби. 
Затоа уметничките дејствувања би требало да бидат и борба 
против либералниот плурализам во кој разликите се подреде-
ни на консензусот, односно, борба против одржување на раз-
ликите такви какви што се. Одржувањето на разликите такви 
какви што се е спогодба и тоа е она што на денешниот уметник 
му ја одзема силата да создава ангажирана уметност, а наспро-
ти тоа реагира само критички на општествената стварност. 
Но, за еден уметник не би требало да важи спогодбата, затоа 
што тој треба и мора да дејствува исклучиво преку бунтот и 
преку акциите што го поткопуваат општеството во кое доми-
нираат подлите активности на владеачките идеологии. Дури 
тие и не мора да бидат препознаени, а сепак нивниот ефект 
да предизвика промена, користејќи ги методите на манипула-
ција, прилагодување или трикови, наместо јасна и директна 
побуна која понекогаш се граничи и со криминална акција. Во 
овој свет во кој владее насилството на индиферентноста, мо-
жеби е потребно да се создаваат дела кои го напаѓаат тој си-
стем најчесто со истата стратегија која ја користи системот за 
да се одржи. Уметничката свест може да биде одраз на борбата 
против системот без да ги користи препознатливите алатки 
на уметноста и напаѓајќи од заседа. Во ваквиот вид на ангаж-
ман кој се појавува само повремено во современиот уметнич-
ки свет, има нешто од ничеанската филозофија која никогаш 
не го исклучува лошото целосно, така што најмоќниот човеч-
ки инстинкт се појавува тогаш кога влегува во непосредуван 
контакт со реалноста.
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А�анас Бо�ев
Ангажираната острица е веќе одамна затапена осо-

бено во светлото на суровиот неолиберализам, растечкиот 
фундаментализам и тероризам, лесно достапната Интернет 
порнографија, екстремните класни разлики, моралниот пад, 
бројните реалити шоуа, а особено настаните поврзани со  
„11 септември“ кои претставуваат своевиден постмодерни-
стички уметнички акт (падот на кулите близначки дефини-
тивнио го означи падот на Модерната). Во такви услови умет-
носта ја губи својата силина и сугестибилност. 

Уметникот како јавна личност ја има таа моќ, но и одго-
ворност за обликување на јавното мислење. Да повторам: не 
сум сигурен дали може коренито да ги промени нештата, но 
барем може да поттикне дискусии, дебати, размислувања, пре-
испитувања. Како и секој друг, и тој е дел од општествените, 
социјалните, економските и, воопшто, светските процеси, така 
што не може да ги игнорира. 

 Сл. 18  Атанас Ботев, An Apple a Day Keeps the Doctor Away, 2007
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Не можам да се затворам во сигурноста на својот вна-
трешен универзум како во некаков кожурец, игнорирајќи ги 
проблемите околу мене и пласирајќи некаква светла поетска 
визија исполнета со мир, хармонија и убавина. Моите дела се 
рефлексија на агресијата на реалното, а истовремено се и кри-
тичко преиспитување на општествените, социјалните и кул-
турните вредности. 

Цивилизацијата полека тоне во својата сопствена дека-
дентност. Во светот се афирмираат девијантните појави зад 
кулисите на божемна демократија и право на избор. Пеколот 
не е некаква апстрактна категорија. Него го живееме тука и 
сега. Ако е ова најдобриот од сите можни светови, тогаш чо-
вештвото треба да се врати на своите прапочетоци. Сакам да 
укажам, на овие нешта и да потсетам во каков свет всушност 
живееме. За да го промениме светот треба најпрвин да се про-
мениме себеси.  

 Сл. 19  Атанас Ботев, ARTifact, 2008
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ЏАНГО НАМИГНУВАЧОТ

Почитувани ,во последниве неколку месеци,по премиерата 
на филмот ‘’Џанго без пранги’’ во декеври 2012 г, се поја-
вија разни контрoверзи за филмот но и за делото и автор-
скиот интегритет на неговиот режисер Квентин Тарантино.
Додека едни го фалат како негово најдобро филмско оства-
рување, други се грозат од него сметајки го како опасен 
расистички  преседан.Јас бев одушевен од овој вестерн, 
омаж на Џанго од 1966 година и го доживеав како  ориги-
нално и ангажирано филмско остварување,во многу специ-
фична пропагандна мисија.

Сл. 1

Покрај веќе препознатливата естетика на Тарантино, која 
пред се забавува, во овој филм се појавува нешто ново , 

Томе Аџиевски
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жестока  критика за стереотипите кои важат за американ-
ското општество, како за најдемократско, најлиберално  и 
најважното, општество во кое расизмот е одамна искоре-
нат .Општество во кое владее мир и среќа која се темели 
на еднаквост и правда запишани во Уставот на Кендиленд.
Улогата на германецот, докторот Шулц во филмот исто така 
има храбра порака кон американските стереотипи за гер-
манскиот народ како за нехуман и  геноциден  народ. Од-
браниот начин за критичко делување е она што го прави 
овој филм посебно значаен и оригинален.Тој не завзема 
конфорна страна на опозиционер критичар туку жестоко  
делува од внатре, од многу неочекувана и опасна по него-
вото дело позиција.Користејки го простиот  јазик од’’ Б фил-
мот’’ и естетиката на шпагети вестернот  со многу мимика 
и намигање тој испраќа извонредно сериозни пораки кон 
американските граѓани.Одамна сме виделе дека американ-
ското општество може да издржи критика како онаа во бес-
компромисниот  и радикален  јазик на Мајкл Мур, или скри-
ена во софистицираниот хумор на Џин Џармуш, но сепак  
таа критика е предвидлива, едноставно тоа го очекувате од 
нив. Она што Тарантино го прави во неговиот најнов филм 
е она што на малкумина им успева ,  го тера системот да се 
самокритикува , кога системот тоа најмалку го очекува.Та-
рантино вешто намигнува, ту на едната ту на другата страна, 
ту на  демократите ту на републиканците, ту на афроамери-
канците ту на оние што го финансираат,но секогаш   воден 
од појдовниот концепт на филмот ,  да констатира-  кој е 
газда во Кендиленд,- бекството во слобода за некого е не-
возможно-  кога тога ке бидеш фатен и повторно окован во 
пранги.Веројатно некој,овој јазик, со намигнување ќе го 
осуди како недостаток на морал и етика или корумпираност 
на авторовиот интегритет, но сигурен сум дека Тарантино 
не го интересирало што ќе речат другите ,туку добро се за-
бавувал во играта .Филмот низ целиот свет доби извонред-
ни критики,американците ја прифатија неговата порака,но 
имаше и такви како Доналд Трамп кои го осудија  како ‘’ 
фашистичко и  расистичко ѓубре’’ , луѓе кои тешко се справу-
ваат со сопствената историја ,со историјата на Кендиленд, 
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како што Тарантино ја нарекува Америка во филмот.Во секој 
случај никој од филмот не се откажа ,пред се заради свето-
ста на профитот.Дури важеше и за фаворит за оскарите.Но 
се случи она што само Тарантино можел да го предпостави. 
Институциите тивко го игнорираа филмот а филмската ака-
демија освен утешниот за споредна улога на  Кристоф Валц, 
не му додели ниту еден друг оскар.Можам само да пред-
поставам низ што поминало неговото уметничко его, но ав-
тор како него секако дека е спремен на вакви удари ,колку 
е пораката  поексплицитна, колку критиката е подиректна, 
толку ударите се посилни.Едни ќе го критикуваат затоа што 
го разбрале,а други ќе го плукаат затоа што не го разбрале.
А сега почитувани да ве потсетам на клучната сцена за мене 
во филмот која беше повод да го напишам овој текст. По 
завшувањето на крвавата мандинго борба во салонот на 
робовласникот, кој го игра Леонардо ди Каприо, седнуваат 
сами покрај  шанкот новиот црномурест Џанго, кој го игра 
Џејми Фокс и стариот Џанго легендарниот Франко Неро. 
Сцената е многу кратка . Стариот Џанго го тера новиот да 
го спелува сопственото име, и тој амбициозно и самоуве-
рено го прави тоа убеден во новостекнатата способност да 
чита.И тоа е се .По  констатацијата  дека новиот  Џанго на 
Америка е црнец ,останува горчливото чувство дека стариот 
Џанго, херојот од нашата младост ги преживеал шеесетите 
години од минатиот век, влечејки го сопствениот мртовеч-
ки ковчег .Но наместо да се појави ‘’младичот’’ кој гине за 
правда и љубов , гледаме човек кој се претворил во мон-
струм, трговец со робови ,страствен љубител на мандинго 
борби.Во оваа сцена има многу симболика  и порака дека 
следува неизбежна ‘’ втора средба’’,дека судирот на двете 
идеологии  не е завршен  и дека тој допрва доаѓа.  Во мо-
ментов почитувани ми текна на една чудна коинциденција 
за блиска средба кај ‘’ О.к  Корал ‘’ во паркот ‘’ Жена борец 
‘’ во Скопје.Веднаш покрај споменикот на ‘’ АСНОМ ‘’ стои 
статуата на ‘’ Прометеј со скинати пранги ‘’.Незнам кој е тука 
стариот а кој новиот Џанго,кој се Џексонови, но ќе се согла-
сите , блискоста е бизарна.
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Сл. 2

И на крајот нешто за вистинските сладокусци- фанови на 
сериалот за Џанго.Ќе ви го откријам името на девојката на 
Џанго, убиена од кланот Џексонови.Таа не се вика Марија 
како што многумина мислат  туку Мерцедес  Заро.Како дој-
дов до овој ралитетен податок .Е за тоа е потребно  само 
прецизно око.Поздрав пиштолџии ,побарајте ги мамузите 
и исчистете ги колтовите,и бидете спремни ’’ пошто Џанго 
увек пуца први’’.
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Да �родолжиме со разговоро�. Вие и самио�, уш�е од са-
мио� �оче�ок на Ваша�а каријера, создавав�е изрази�о кри- 
�ичка уме�нос�. Значи ли �оа дека се �овлекува�е од овие 
убедувања? Или, ако сака�е, зарем е неможно �ов�орно ос�ри-
ца�а да се „изос�ри“?

Јас одамна им припаѓам на оние автори кои ѝ верува-
ат на тезата за поделба на западноевропска уметност, на која 
природно ѝ припаѓа да се бави со убавите уметности [Belle 
Arti], и источноевропска уметност, која во современиов свет е 
предодредена за некакво општествено делување и ангажман.

Уметникот од Истокот (особено припадникот на генера-
циите по Втората светска војна), за да ја избегне квалифика-
цијата за бавење со неавтентично прозападно творештво, со 
задоволство ја прифати оваа ангажирана улога. Иако политич-
ките случувања му погодуваа на овој негов став (ограничена 
слобода, нефункционален систем, сиромаштија) често пати и 
несвесен за својата улога, тој беше само маша на Западот за 
деградација и демонтирање на општествениот системот во кој 
битисува.

Но, сведоци сме и на автори кои во својот ангажман вгра-
дија многу артизам и личен печат и создадоа респектибилно и 
релевантно творештво во светски рамки. Сепак, тоа беа мал-
кумина, на прсти да се избројат. Огромен број уметници беа 
само икористени во некој тематски проекти организирани од 
западни критичари, а потоа заборавени на источното буниште 
на уметноста (нарекувани беа како неприлагодени). Остана-
тите, пак, кои се охрабрија да се бават со прозападните убави 
уметности, од Западот (често со право) беа дочекани со голема 
недоверба и најчесто оценети како неавтентични и плагијато-
ри. Тука мораме да го спомнеме исклучокот со уметниците кои 
доаѓаа од еврејските заедници од Истичниот блок кои многу 
полесно го наоѓаа патот до галериите на Запад, особено во 
Америка. Цели генерации на овие уметници од Источна Евро-
па беа изгубени во времето и просторот, а нивната уметност 
заврши само во локалните музеи и хотели, потполно небитна 
за остатокот од светот.

Состојбата со Македонија не беше ништо поразлична, 
иако за 60-те години од минатиот век се доби впечаток дека 
слободата да се твори прозападно, природно ќе нè направи и 
дел од него. Но, тоа беше само привид кој во пракса никогаш 
не профункционира. Ниту еден уметник од нашата „задоцнета 
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модерна“ не беше изложен на значајните ретроспективи орга-
низирани во Европа за тие периоди, а ги имаше многу. Тоа се 
факти. Ние се разбира и понатаму можеме да се гордееме со 
нашите уметнички величини од тој период. Некој од нив беа 
автори и на оној познат „естетски мутант“, наречен „споме-
нична апстракција“, специјалитет на југословенската повоена 
монументална пластика. Овој стил, со апстрактни елементи го 
величеше херојството и ја раскажуваше историјата од Народ-
но ослободителната војна. Погледнати од денешна дистанца, 
а во контекст на светската споменична уметност, овие мону-
менти делуваат пародично за својата намена (со исклучок на 
Могилата во Прилеп од Богдан Богдановиќ), а спомените што 
треба да ги раскажат се комплетно нејасни. Овие констатации, 
се разбира, не се само мои, туку и на експерти од Запад. И по-
крај овие поодамна констатирани сомнежи за ова споменично 
наследство, во екот на изработката на спомениците за проек-
тот „Скопје 2014“, еден наш историчар на уметност јавно суге-
рираше дека уметниците и понатаму треба да го негуваат и 
практикуваат овој стилски мутант. Имам разбирање за него-
вата носталгија, но немам разбирање за неговата дезориенти-
раност во професијата.

Јас уште од помлади години, наоружан со некои созна-
нија, имајки го предвид моето уметничко опкружување каде 
растев (особено од писателската фела која беше многу поин-
формирана за тоа време), бев некако свесен за случувањата во 
Источна Европа и логично беше да ја прифатам оваа политич-
ки мотивирана уметничка поделба .

Но, да не е сè црно кога станува збор за источноев-
ропската уметност: таа има и свои големи моменти во умет-
носта кои ме воодушевувале и инспирирале. Тоа се идеолошки 
детерминираните предвоени уметнички процеси. Комплекс-
ни и различни во својот општествен ангажман, ќе ги спомнам 
највлијателните периоди за кои со гордост зборуваме: руската 
авангарда, соцреализмот и предвоената херојска фигурација.

Дел од овие мои предходни ставови беа само вовед во 
амбиентот во кој го конципирав споменикот на Паднатите хе-
рои за Македонија. Настаните со промената на власта во 2006 
во Македонија и сè што се случуваше потоа, мене неверојатно 
ми заличуваа на 30-те години од минатиот век. Потребата од 
радикални промени до степен на бришење на минатото ме по-
тсетија и на слоганот од мојата прва самостојна изложба „Тр-
чење по запад“ напишан на влезот од „Салонот 4“: рушам, бри-
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шам, менувам. Еднаш радикал, секогаш радикал (се разбира во 
естетска смисла). За мене етичкото прашање да се биде или не 
дел од проектот „Скопје 2014“ беше одамна затворено.

Кога се појави конкурсот за споменик на Паднатите хе-
рои, коцките сами се склопија. А сè почна многу одамна кога 
во 80-те во Ликовни�е �е�ра�ки на Факултетот за ликовни 
уметности во Белград прочитав текст со теза дека постмо-
дерната всушност почнува во 30-те од минатиот век и дека 
првиот сериозен удар на модернизмот му е нанесен токму од 
тоталитарните уметнички стилови: советскиот соцреализам и 
германската херојска фигурација. Датумот во текстот беше ло-
циран со историскиот Харковски конгрес. Рехабилитација на 
најдоброто од Источна Европа, што содржи снажен ангажман 
во себе, беше, всушност, и базичниот концепт за споменикот. 
На сето ова некако природно се надогради „проектираната“ 
неокласична архитектура. Во интервју на мојот архитектон-
ски идол Алдо Роси [Aldo Rossi] прочитав дека и тој за својата 
архитектура бил инспириран од фантастичните класични ам-
биенти во делата на Џорџо де Кирико [Giorgio de Chirico].

Идејата за расчленување на споменикот на различни 
сегменти и содржини по примерот на атинската агора во поче-
токот беше многу поамбициозна и требаше да се простира по 
целиот Парк на жената борец. Но тоа беше невозможна мисија 
и не помина. Во секој случај, споменикот кој, пред сè, требаше 
да има церемонијален карактер неминовно го доби и печатот 
на неговиот автор. Па така, уште не откриен предизвика ла-
вина реакции. Погодени беа повеќе целни групи. Први се ја-
вија некои невладини женски организации со познати фаци 
кои ужаснати од голотијата на Прометеј побараа веднаш да се 
покрие, зашто ги навредувал нивните пуритански женски чув-
ства. Иако бев свесен дека го губиме првиот акт во јавен про-
стор, се согласив наоѓајќи утеха во демократските принципи 
за јавниот простор во кои искрено верувам. Токму затоа еден 
сегмент на споменикот е посветен и на демократскиот форум.

Некои опозициски политички партии споменикот го 
користеа во јавни предизборни настапи посочувајки го како 
парадигма за тоталитарно владеење од стаљинистички тип. 
Жестоки до проблеми во дигестивниот тракт (како што сами-
те ги опишаа нивните реакции гледајки го споменикот) беа и 
реакциите на некои интелектуалци, архитекти и уметници, 
ултралевичари, кои во споменикот недвосмислено препознаа 
инсталирање на фашизмот. Аргументите им беа дека во архи-
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тектурата и естетиката на славењето на хероизмот се препо-
знава фашистичка пропаганда и ѓубре кое се крие под тепихот 
на постмодернизмот, дека на делото треба да се гледа дирек-
тно, пораката да се чита без интерпретација, без да се бараат 
некакви современи контексти или толкувања. Сепак, најради-
кални во своите оценки беа православните фанатици кои во 
златните скулптури на Нике и Прометеј препознаа реставра-
ција на паганството и идолопоклонството, а во латинските на-
писи инфилтрација на католицизмот со тешки последици по 
православието.

Постои ли, навистина, во овој проект сериозен упад во 
нашите традиционални вредности (па дел од граѓанството со 
право реагира)? Може ли и за овој јавен објект да важи макси-
мата „на уметникот му е се дозволено“? Препознава ли некој, 
можеби, нови процеси? Прашањата остануваат отворени. Се-
пак, не беше лесно сè ова да се проголта, но, се разбира: сè има 
своја цена.
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Трансформација�а на живо�о�, с�оред 
Ѓорѓо Агамбен, од биос во зое, како да с�анува 
�еориско објаснување на �рансформација�а 
на ин�ересо� на уме�нико� кон о�ш�ес�ве-
ни�е случувања, нас�ро�и индивидуалис�ич-
ки�е и, �ред си�е, ин�имис�ички�е �еми на 
уме�никовио� ин�ерес. Уме�нико�, а со �оа и 
уме�нос�а, очигледно или сè повеќе, не може да 
се одвои од с�варнос�а (било �оли�ичка, било 
кул�урна, инс�и�уционална, економска – со 
еден збор: о�ш�ес�вена). 

Каков �реба да биде односо� на уме�нико� 
с�рема неа: �асивен (еска�ис�ички) – со �овлеку-
вање кон формалис�ички�е ас�ек�и на уме�-
нос�а или, �ак, ак�ивен (кри�ички) – не само да 
го искаже својо� с�ав, �уку и да даде кри�ич-
ки и надо�олнувачки однос кон �рашања�а и 
�еми�е на негово�о, а о��ука и заедничко, 
о�ш�ес�вено окружување формирано од секој- 
дневни�е (најчес�о) идеолошки �овлијаени со-
с�ојби? 
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Игор Тошевски
Во 1984 Младен Стилиновиќ ќе напише: „Не постои 

уметност без последици“. (Stilinović, 1984) Овој навидум кон-
традикторен исказ е парадигма за клучното прекршување по-
меѓу аполитичноста во модернизмот (па, и на постмодерната 
естетика) и увидот сознанието на уметникот дека е одговорен 
соучесник во општествените процеси како политичко битие. 
Но, иако оваа нејзина одговорност е денес уште повидлива, 
мислам дека клучното прашање не е изборот дали да се делува 
(бидејќи, избор, едноставно, нема), туку какви и кои би биле 
методите на ваквото делување. Дури и тогаш кога уметноста 
произлегува од една длабоко афективна и субјективна пози-
ција, таа сепак не може до крај да ги избегне општествените 
антагонистички процеси и нивните последици. Маљевич, на 
пример, кој во својот супрематизам ја заговарал доминација-
та на „чистата сетилност“, истовремено бил целосно внесен 
во политичките превирања во Русија во тоа време, како стра-
ствен приврзаник на анархизмот. Оваа врска е очигледна и во 
неговите дела. Всушност, „ликовниот принцип на беспредмет-
ното кај него е појдовната точка за една нихилистичка онто-
логија која ја негираше не само материјалноста туку и било кој 
облик на држава“. (Walsh, 2010)

Во тој поглед, пред сè, би се навратил на целите на ак-
тивната улога на уметноста, условени од општествено-исто-
рискиот дискурс во кој е впрегнат самиот критички ангажман. 
Ова е важно, бидејќи самите општествено-политички и еко-
номски состојби неспорно го детерминираат не само каракте-
рот на активната улога на уметноста, туку и нејзините страте-
гии. На пример, за разлика од критичката уметност на Западот, 
која стана претежно свртена кон критика на неолибералниот 
глобален капитализам како еден доминантен наратив, „источ-
ната“ уметност произлезе од една позиција на деконструкција 
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на идеологијата. Ова доведе до ревидирање на тоталитариз-
мот (што, впрочем, и онака беше „западна“ доктрина), кој уште 
повеќе ги одреди приоритетите на критичката уметност во 
„истокот“, особено во последните декади на 20 век. Ова може-
би најмногу важи за земјите од постсоцијализмот кои, навидум 
миметички ги имаа присвоено предностите од некои „запад-
ни“ алатки (како концептуализмот, на пример), но чија приме-
на беше (и до некаде сè уште е) насочена кон едно сосема по-

 Сл. 22  Игор Тошевски, Љубов�а неразбирлива, секој �рокле� миг, 2012

 Сл. 23  Игор Тошевски, Љубов�а неразбирлива, секој �рокле� миг/ 
   Водачо�, (детаљ), 2012
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инакво критичко видување на општествениот дискурс. Во тој 
контекст, Комељ вели: „Реториката на „источната уметност“ 
се однесува на различноста на „Истокот“ и на субверзивноста 
на таа различност во глобалниот систем на уметноста, а тоа 
би можеле да го сфатиме како борба против оние идеолошки 
дисквалификации на „Истокот“ кои ги изведуваше „Западот“ 
преку употребата на поимот „тоталитаризам“. (Комељ, 2013: 
83) Така, дури и денес, прашањата врзани за глобализирани-
от контекст на уметноста е поинаку третиран во зависност од 
појдовните идеолошки заднини.

Во секој случај, треба да се делува! Но, според мене, 
уметноста не треба да биде насочена кон создавање на нови 
предмети, туку повеќе кон создавање нови вредности. Делу-
вањето преку критички пристап во однос на општествените 
проблематики неминовно мора да тргне од една субјектив-
на позиционираност, бидејќи светот, генерално, е однапред 
спротивставен на самата уметност, во која веќе препознаваме 
внатрешен политички фронт. Од таа перспектива, лично сум 
поборник за активниот пристап кој, пред сè, подразбира кри-
тичко истражување и воспоставување нови парадигми, најпр-
вин во самата уметност, а потоа и во еден поширок општестве-
но-политички и културолошки дискурс.

 Сл. 24  Игор Тошевски, Љубов�а неразбирлива, секој �рокле� миг/ 
Дионис, (детаљ), 2012
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Вели�е: „уме�нос� во која веќе �ре�ознаваме вна�ре-
шен �оли�ички фрон�“. Може�е ли малку �оде�ално да го 
објасни�е овој „вна�решен �оли�ички фрон�“; на ш�о �о�оч-
но мисли�е?

На почетокот кажав дека уметноста, во својата автоно-
мија, е политички проект бидејќи подразбира создавање на 
терен за делување во општествени рамки. Ова вклучува избор 
и артикулација на цел сплет на дијалектички модели кои не се, 
ниту можат да бидат исклучени од општествената реалност. 
Ете уште еден аспект на нејзиниот „ангажман“ ако сакате. Се 
разбира, тука говорам за политиката видена во еден поширок 
контекст на релации. Или, со други зборови, уметноста е само 
навидум неполитичка.

Вален�ино Дими�ровски
Конфигурацијата на претходните две прашања нед-

восмислено го насочува дискурсот за состојбите во уметноста 
денес и нејзиниот претпоставен карактер во правец на финги-
рање на една ангажирано-критичка дикција на уметничките 
практики како единствено можна смисла и оправдување на 
нивното постоење. Ваквата дикција на запрашување за сми-
слата и за оправданоста, како на односот на уметноста кон 
стварноста, така и на самата уметност како критички фунди-
рана (иако поприфатливо би било да се употребува терминот 
уметничко дејствување, практикување), според мене, е един-
ствено можна и разбирлива денес. Тргнувајќи од состојбите 
кои мултидимензионално го обземаат современиот човек и 
актуелните општества на локално, на регионално и на гло-
бално рамниште, а кои се доживуваат како состојби на кри-
за (кризи) од цивилизациски (општествено-економски) и од 
културолошки (колапс на проективните и на идентитетските 
културолошки модалитети) карактер, како и сè понагласено-
то присуство на конзервативните и ретроградните идеолош-
ки тенденции со прикриено или неприкриено потиснување 
или газење на некои од темелите на граѓанско-демократските 
историски придобивки, зарем се уште може да стане збор или 
да се претпостави некакво ескапистичко, самозадоволно егзи-
стирање на уметноста денес во некакаков издвоен формали-
стичкиот универзум? 
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Уметноста во изминатото столетие повеќепати го ре-
волуционираше својот диктус, од самиот почеток со раномо-
дернистичките кубистички и футуристички пробиви, преку 
авангардните доведувања под прашање на „уметничкиот“ 
карактер на уметничкото дејствување, до радикалните ен-
формелистички, а потоа и неоавангардни проблематизирања 
на уметноста и нејзината смисла и улога во општеството, за 
со широкиот дијапазон на концептуалистичките практики и 
проширеното мултиобразно поле на уметничките практики 
од втората половина на 50-те до крајот на 70-те години на 20 
век да се заокружи оваа бурна епопеја на уметничкиот транс-
формативен ангажман во модерната епоха. Стивнувањата на 
модернистичко-авангардните стремежи во неотрадициона-
лизмот од триесеттите години на меѓувоениот период, доцно-
модернистичките приспособувања со повоеното „оштество на 
благосостојба“ и големиот постмодернистички бран на тран-
систориските јазични игри, не беа само логичен след од замо-
рот на проективните пренапрегања, туку и сведоштво за еден 
дамнешен модел за циклично (на)враќање на „истото“ или 
барем „сличното“. Тоа своевидно хедонистичко поигрување со 
историските, културолошките и цивилизациските структурни 
обрасци (за коишто можеби базичен формално-стилски модел 
е феноменот на југендстилот), секако не беше необврзна есте-
тизирана забава, туку истите беа длабоко општествено и исто-
риски фундирани. Но, од последната деценија, или од крајот 
на 20 век, а особено денес, оваа матрица е конечно напуштена, 
а бегството во некаков формализам или „објект-изам“ се ма-
нифестира како беспредметен и бесмислен чин на петпарачка 
естетизација, затворена во веќе одамна завршените и истро-
шените провинцијални доживувања и исказни практики. 

Таквите „уметнички дејствувања“ во нашето регионал-
но поднебје денес, особено она нашето локално македонско, се 
сведуваат на практикување на ординарен кич, масовно заста-
пен во продукцијата на бројните ликовни колонии што сè уште 
егзистираат и се поддржуваат во системот на јавното финан-
сирање и институционално презентирање. Стилските обрасци 
застапени во ова неоконзервативно практикување се од арсе-
налот на бројните модернистички или традиционалистички 
манири, неколкупати посредувани со локалните ригидни и 
неавтентични стилизации, во некаква аисториска провин-
цијална травестија. Врв на оваа „уметничка“, но и општестве-
но-културна травестија и перверзија секако е „проектот“ 



Небојша Вилиќ92

„Скопје 2014“, којшто се профилира во отсуство на било какво 
соочување или проблематизирање на актуелните уметнич-
ко-естетски, урбанистичко-архитектонски, општествено-кул-
турни или современи цивилизациски состојби, трендови и 
дилеми кои ја обликуваат нашата, но и светската општествена 
стварност денес. Овие практики, диктирани од фантазматско-
то искривување или бришење на проблематичната и сложе-
на фактура и конфигурација на стварноста, недвосмислено 
се надвор од било какво елементарно уметничко дејствување 
кое неминовно се соочува со реалното и со индивидуалните 
и колективните трауми на општеството. Оттаму, прашањето 
за односот на уметничкото дејствување кон стварноста денес 
не е прашање за евентуален избор меѓу констативниот и кри-
тичкиот пристап, туку, доколку се претендира на барем мини-
мален уметнички предзнак, ова дејствување може да биде и е 
исклучиво критичко, независно од разновидните моделирања 
на критичкиот дискурс или од близината или оддалеченоста 
во критичкото соочување со стварноста. Ова особено важи за 
уметничкото дејствување во нашите актуелни општествени, 
културни и уметнички состојби, коишто денес ја достигнаа 
крајната транзициска точка на колапс на институционални-
те и на вонинституционалните капацитети, препуштени на 
вулгарниот волонтаризам и аматеризам. Затоа, ако денес кај 
нас некаде воопшто може да стане збор за некакво уметничко 
дејствување, тоа може да биде само недвосмислен критички 
ангажман којшто нужно и повеќеслојно се соочува со стварно-
ста и со первертираните структури на етаблираните културни 
модели и институционални практики.     

Ако е �ака, зарем навис�ина сос�ојба�а е �олку „цр-
но-бела“, зарем навис�ина е дојдено до „или-или“ сос�ојба? Не 
�омислува�е ли на, не ја до�уш�а�е ли ак�уелна�а мул�и~ 
конце�ција на неу�рализирачко�о и рела�ивизирачко�о „и-и“?

Доволно е да се фрли само површински поглед, еден не-
обврзан „швенк“ на актуелната општествена, културна, инсти-
туционална и севкупна состојба-стварност кај нас и пошироко 
за да се констатира дека состојбата не е „црно-бела“ веќе од по-
одамна, туку „црно-сива“ со галопирачка тенденција кон целос-
но замрачување и колапс на некои, некогаш темелни, цивили-
зациски придобивки на граѓанското, на модерното општество. 
Во таа смисла, нема елементарно оправдување ниту значење 
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за било какви неутрализирачки или релативизирачки концеп-
ции со кои, всушност, само се прикрива провинцијалната беда 
што метастазира во сите пори на стварноста кај нас денес. За 
попластично да го предочиме нашето разбирање на состојби-
те денес кај нас, би заклучиле со укажувањето дека идиотиз-
мот на она што ќе биде „Скопје 2014“ (бидејќи, за жал, сè уште 
не е) е само симптом за она што длабински од поодамна ни се 
случува и што нè води кон цивилизациска бездна.     

Лилјана Неделковска
Денес се чини дека треба мошне сериозно да се постави 

прашањето за феноменологијата на односот меѓу активноста 
и пасивноста, особено имајќи во предвид дека ние како опште-
ствени битија сме предодредени (тренирани, дисциплинира-
ни, контролирани) за да бидеме активни. Од нас постојано се 
бара да бидеме и духовно и телесно активни: активни на рабо-
та, активни во своето слободно време, активни во креирањето 
на јавното мнение, активни во произведувањето и конзуми-
рањето на: информации, знаење, уметност, културни идио-
тизми, националпатетизми. Со еден збор: активни 24 часа, без 
престанок, без здив. Пасивноста е чист неуспех, нешто што 
предизвикува сожалување, игнорирање или презир. Во таква 
една констелација на односите можеби вистинскиот начин да 
се искаже својот критички став е да се одбие да се учествува 
во претставите кои го хранат системот на моќта, или како што 
тоа Ален Бадиу [Alain Badiou] го заговара во својата позната 
15-та теза за современата уметност: „Подобро е ништо да не 
се работи отколку да се работи формално на видливоста на 
она што, за Империјата, веќе постои.“ Оттаму и не чуди инте-
ресот на многу филозофи (Жил Делез, Ѓорѓо Аганбен и др.) за 
фигурата на Бартлби, лик од расказот „Bartleby, the Scrivener“ 
на Херман Мелвил, и неговата формула „Претпочитам да не“ 
[I would prefer not to], ниту да ниту не, како последна, ради-
кална форма на отпор ослободена од каква било волја за деј-
ствување. За Агамбен фигурата на Бартлби е фигура на чиста 
можност, чиста потенција преку која се прекршува конфрон-
тацијата на политиката со голиот живот. Тука не се работи за 
пасивизирање на субјектот, негово доведување до состојба 
на рамнодушност, туку за чиста афирмација на можноста, за 
ослободување, за отворање на нов простор за вистинска ак-
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тивност. Не се работи, ниту, пак, за некаков херојски чин на 
отпoр, туку за анонимен чин, за своевидно маскирање што во 
контингенцијата на односите на силите може да ја помести, да 
ја напукне рамката на системот во која се врамени сите наши 
активности. Според Делез, можеби единствениот начин да се 
избегне контролата е создавањето на „празни меѓупростори 
на не-комуникација, пореметувачки прекини.“  

Практиката уметникот да го промислува и да го пре-
испитува своето уметничко дејствување на еден радикален 
начин кој резултира со одлука за напуштање на уметноста не 
е непозната. Во денешниот контекст на хиперпродукција на 
уметност, на музеи, галерии, уметнички фестивали, кога умет-
носта стана составен дел на културната политика која, пак, сè 
повеќе и повеќе се инаугурира и функционира како средство 
на новата идеологија на глобалниот капитал, култура која, 
како што укажува Паиќ, веќе претставува суштествено нов 
биополитички склоп, можеби единствениот начин ефективно 
да се практикува отпорот, е уметноста да се стави во еден вид 
на суспензија. Искрено, замислувам состојба не на поединечна 
одлука на уметниците да се повлечат од светот на уметноста 
(како онаа на Маурицио Кателан [Maurizio Catellan] кој на от-
ворањето на својата ретроспективна изложба Сè [All] во Му-
зејот Гугенхајм, Њујорк, 2011, го најави своето повлекување 
од уметничкиот свет), туку заедничка одлука на одбивање да 
се биде дел од културната политика која е вешто вклопена во 
функционирањето на системот; зошто секој вид на партици-
пација, и на онаа ангажирано-критички насочена, на крајот 
само придонесува во потврдувањето на моќта на капиталот.  

Оваа конце�ција на „чис�а можнос�“ у�а�ува на еден, 
може да се каже – конформис�ички конс�рук�: чис�а�а мож-
нос� како „можнос� заради сама�а можнос�“. Дали, како 
ш�о вели�е: „заедничка�а одлука на одбивање да се биде дел 
од кул�урна�а �оли�ика...“ навис�ина може да биде мани-
фес�ација на форма�а на �рисус�во (ако веќе го о�фрламе 
учес�во�о) во о�ш�ес�вена�а сфера од �и�о� „ни�у-ни�у“? 
Како да не наоѓам смисла во бидување�о „ни�у-ни�у“, а ако 
�оа е бесмислено, значи ли �оа дека и време�о, и мес�о�о и 
о�ш�ес�вена�а сфера (заедно со уме�нос�а) изгубиле смис-
ла? И ако е �ака, зарем �реба да се о�кажеме од – барање�о 
на смисла на и во неш�а�а, зарем �оа не �реба да се �ромени, 
зарем не �реба да се �ромени сос�ојба�а на духо�-без-смисла? 
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Зарем нема некои други �еории на коиш�о можеме да се 
�овикаме?

Барањето на смисла колку што може да биде поттикну-
вачко, толку може да биде и разочарувачко. На пример, што кај 
нас, во нашата состојба на нештата, би можело да имплици-
ра одреден ефект на смисла? Активен отпор? Радикална кри-
тика? Не дека такви обиди нема. Но, се чини дека ефектот на 
смислата што произлегува од овие активности е минимален. 
Можеби проблемот кај нас е, не во немање, не во не наоѓање на 
смисла, туку во производството на „вишок на смисла“. А онаму 
кадешто секојдневно или преку ноќ се поставува, се инстали-
ра неверојатна концентрација на „вишок на смисла“ можеби, 
можеби еден од начините да се реагира е да се престане да се 
бара смисла.   

Александар С�анковски
Формалистичкиот, пасивен или како што реков, ескапи-

стички однос кон уметноста и ангажманот се само две стра-
ни на еден ист објект, кој не е дводимензионален, туку има 
аморфна форма, како самиот живот. Да се биде ангажиран, 
не значи ослободување од фаталитетот на индивидуалноста, 
дисконектираноста и изолираноста од одредени општествени 
формации. Од друга страна, пак, да се биде интимистички ори-
ентиран кон креативноста е само еден фрагмент од многуте 
состојби на свеста, кои мултиплицирани го создаваат опште-
ствениот дискурс. Сепак, ако се симнеме на едно посимплифи-
цирано ниво во име на определувањето на одредена стилска 
типологија, тогаш може да говориме за разни уметнички стра-
тегии, кои резултираат со одредени естетски феномени, кои 
испраќаат типични и дисјунктивни препораки, кои сведочат 
за своите тенденции како општествено ангажирани уметнич-
ки манифестации или пак како интимистички, формалистич-
ки, ларпурлартистички и, конечно, ескапистички естетски 
позиции. Сепак, овие две екстремни состојби во уметничката 
пракса во зоните на невидливото, на длабинското и хтонското 
се испреплетуваат и генерираат кон манифестното од истата 
мотивација да се сведочи низ естетските стратегии за состој-
бата на духот, за општите и поединечните впечатоци и за од-
редени утописки решенија, кои можеби би воспоставиле една 
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похармонична и поподнослива реалност. 
Конечно, на долги патеки, целата идеолошка содржина 

на уметничките дела (без оглед од која идеолошка или стра-
тегиска провeниенција потекнуваат, значи, целата оваа нара-
тивност врзана за актуелноста на моментот) евапорира и она 
што ќе остане е чиста, кристализирана естетска форма, која 
го оправдува постоењето на одредено дело низ временскиот 
континуум и историскиот контекст. Со други зборови, болката 
поминува, убавината останува. 

Од друга страна, пак, имате идеолошки позиции, кои 
сметаат само на сегашноста, а нивната акцептација на умет-
ничките процеси е исклучиво фокусирана на моментот на соз-
давањето и воопшто не ги интересира контекстот на минато-
то или иднината, или, воопшто, историјата или историјата на 
уметноста. Тие уметнички експерименти се восприемени како 
партиципација во една стимулативна игра, чии резултати се 
потполно ирелевантни, а она што е битно е самата партиципа-
ција во играта и самото искуство со сета своја емоционалност, 
мисловност и, воопшто, неопределеност. Тука уметноста има 
амбиции да го супституира животот, најчесто во еден ритуа-
лен контекст, со што станува еден вид естетизирана религи-
ска пракса со специфична доктринарност.

Нас�рана овие в�ориве, вели�е дека цела�а идеолошка 
содржина исчезнува (ева�орира) и ос�анува само „крис�али-
зирана�а ес�е�ска форма“. Значи ли �оа дека, еве од извесна 
временска оддалеченос� од скоро двес�а години, дело�о „Сло-
бода�а го води народо�“ на Делакроа [Eugène Delacroix] �реба 
да се сведе или се сведува само на негови�е формалис�ички 
ас�ек�и?

Тоа не значи дека делото „Слободата го води народот“ 
треба да се сведе само на неговите формалистички димензии, 
иако за мене како уметник тоа е најважната структура во тоа 
дело и токму тие структури тоа дело го издвоиле од масата 
политичко-идеолошки памфлети без длабока естетско стил-
ска вредност. Делото на Делакроа носи секако и други струк-
тури во својот наративен корпус затоа тоа дело е интересно и 
за историчарите и за политиколозите. Но, она што фасцинира 
е естетската димензија која се одвива во општествено истори-
ската рамка.  
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С�анко Павлески
Речиси потполно можам да поверувам и се пронаоѓам 

во она што со/чувствувам, сум доживеал, намерил, проверил, 
доумил, се убедил и сум зацртал дека вреди да смеам и сакам 
или, пак, не смеам, не сакам или одбивам да сакам да темати-
зирам или практикувам (со сите сомнежи што стојат зад сето).

Немам став по прашањето, а и да имам нема да ја до-
пре вистината. Па, тогаш, дали кога не можам да го видам 
тоа, можеби и не постои дилемата пред којашто нè поставу-
ва изборноста во прашањето „каков треба да биде...“, оти пое-
тиките, во позиционирањето кон естетичкото, естетиките се 
личен авторски интерес и избор, своевидно припаѓање или 
себенаоѓање, колку што перцепцијата на стварноста е исто 
индивидуална. Која позиција авторот и да ја види за своја, од 
предложените две, не го прави исклучив и незаинтересиран 
за естетиките на уметничката продукција во целина, како и 
за спротивставената од понудениот избор во прашањето, во 
којашто не е неможно некогаш и да се про/најде (иако не се 
излегувало од сопствената кожа), доколку во таквата естетика 
или, пак, во помирувањето на двете спротивставени во дело-
то согледа проекции за специфична продукција и изразност. 
Нели се бидува уметник со естетска тежина на времето каде 
и да гравитира творечкиот интерес? Тоа секако е неоспорно.

Нема да избирам што ми е подраго или повистинито, но 
знам дека за проблемот на критичкоста, најшироко и најсло-
жено разбрана, има место и во дела првенствено означени со 
нивниот формалистички карактер. Оти уметникот, во обмис-
лувањето на она што е вредно да биде истражено, може да 
претпостави и креативни решенија во кои тематски критичко-
то, привилегија/одлика на ангажираното дело, го пронаоѓаат 
и во „формалистичкото“, можно и низ релации на естетиките, 
што би требало да значи дека тематско-критичките прашања 
верува се наоѓаат и во комплексот на тематските и естетски-
те опции што со изборот внесуваат своевидна критичкост во 
формалистичкото дело, како и во изборот на патеките во ар-
тикулирањето на визуелноста на делото, исто најшироко и 
најсложено сфатен.

Ќе се обидам, иако ме спречуваат мноштво причини да 
не го направам тоа, на проблемот на критичкоста да поглед-
нам и од можноста на таквост во комплексот на таканаре-
чените формалистички аспекти на делото. Во однос на оваа 
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исклучително тешка задача, би сакал да напомнам дека умет-
никовиот творечки интерес е комплексен и центар на повеќе-
насочен крстопат, така што општествената стварност (не само 
политичко-идеолошката или, пак, од неа повлијаената, на што 
најчесто се мисли во рамките на критичкоста) е рамноправен 
комплекс на критички теми со сите оние што произлегуваат 
од проблемски и други специфични состојби на комплексот на 
визуелноста и естетичките релации со историската уметнич-
ка практика, та и проблематизирањето со аспектите на вре-
менската димензија во сето тоа. 

Колку и да звучи ексклузивно и невозможно, почва/
материјал/предмет/теми за ангажираното или критичкото 
сепак егзистираат (за оние што им е преку глава од опште-
ството) и во проблематизирањето и позиционирањето на кре-
ативните ставови и практика, како и во естетските зафаќања 
на авторот, специфични за дисциплината во широчина, како и 
во таквото можно критичко делоразрешување низ одговорите 
и на прашањата (не и единствени): 

1. Дали и зошто, како и во кој контекст, би ни било 
битно денес да преистражуваме по светот на фигуративното, 

 Сл. 25  Станко Павлески, Проекција Балкон 2Б: 
   Теа�ар Маркус Гарвеј & Ман Реј 1913, �ре�с�авува..., 2008
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предметното, нефигуративното, беспредметното (колку и 
да звучи историски надминато, какво што е, освен кога не) 
или по состојбите и сензациите на појавното и „непојавната 
визуелност“ или, пак, по верувањето во постоењето и как-
воста на можната визуелност во мислењето и стапиците на 
перцепцијата? 

2. Дали патот до актуелноста на продукцијата ќе го 
видиме преку прифаќање на трендовското или, пак, преку 
негово проблематизирање, вклучително и ставот кон пра-
шањето да се биде или не специфично контра уметничките 
карактеристики на моментот или времето? 

3. Дали и зошто, кога умира сликата или скулптурата 
(или се веќе погребани), да се биде сликар и скулптор? 

4. Во време на наплив на слики да се истражува ли „ви-
зуелноста“ на искуствата со неиманентна визуелност? 

5. Каква е сликата на смислата да се биде истражувач 
во време на брзи инстантни решенија? 

6. Во време кога до таму се потценува уметничкиот чин 
или се преценуваат сопствените моќи, та колеги „стокмуваат“ 
по неколку, и згора, самостојни проекти во една година, бива 
ли да се изложува/општествува? 

7. Кој би бил предметот на истражувањето на растег-
ливоста на уметничката рамка, кога се чини дека таа е веќе 
доведена до кинење? 

8. Уметнички пресврти или континуитет, прашање е 
сега, а и од поодамна? 

9. Колку системски проектираното општествено нужно 
има домино-ефект на уметноста, во кое нè втурнува секаква-
та општественост (и не само денес), и колку тоа нè придвижу-
ва кон рамнодушност и повлекување, како отпор, со тоа и во 
уметност, како одговор или не? 

10. Со каква уметност да се одговори на набљудување-
то на очигледното, какво и да е тоа, во што, во голема мерка, 
чинам влегува нашата теориска ангажираност и побајаги 
уметност? 

11. (Небаре Марксовата за Фоербах) Дајте, ќе го менува-
ме ли светот низ респект кон творецот и иницијалното – све-
тото место на авторот? (Сл. 25 и 26)

Со единаесе��е �рашања-искази го засегнува�е односо� 
�омеѓу �оиезисо� и ес�езисо�, �омеѓу �ое�ичко�о и ес�е�ич-
ко�о, �омеѓу �воречко�о и �олкувачко�о. Од кои �ричини, с�о-
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ред �оследно�о, сме�а�е или во ш�о �ронаоѓа�е/�ре�озна-
ва�е дека ав�оро� и иницијално�о не се �очи�увани (или дека 
не се доволно �очи�увани)?

Сметам дека за ова веќе се искажав во претходноиот 
одговор, оти, доколку и во тоа не зафатев не ќе можевме да 
се разбереме, па прифатете го тоа, освен ако не сакате да из-
влечете нешто особено што сте очекувале да го слушнете, а 
не го чувте. А и ќе дополнам – јас немам несогласие со место-
то и улогата на теоријата, тоа ќе да се причинува, бидејќи и 
со други Ваши колеги сум се „расправал“ за истото. Но, не мо-
жам да прифатам за здраво теоријата да поверува дека може 
уметниците да ги подреди во извршители на нивните погледи 
и конструкции за визуелноста (во контекст на претходно од-
говореното), доколку тие самостојно не се пронајдат и решат 
да влезат во таква релација, оти, чинам логично, верувам во 
моќта на уметниците во препознавањето на иницијалното за 
уметност. 

Имам впечаток дека теоријата, можеби несвесно, ве-
ројатно од нејзината приопштувачка сила и моќ, и премногу 
побарува од уметниците, а побарувањата најчесто знаат да 
боледуваат од проблематиката и содржините на сопствениот 
свет на дисциплината, та вистинито станува дека таа со тоа и 
навлегува/се меша во иницијалниот свет на создавањето. Пра-
шувајќи се каков ли е карактерот на специфичните суштини 
зад тоа со барањата и видното влијание на теоријата врз ини-

 Сл. 26  Станко Павлески, Проекција Балкон 3: 
   Теа�ар Јас П�оломеј & Н.В. Ниш�о�о, 2009
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цијалното за уметност, би додал, доколку теоретичарот, отво-
рено охрабрен од теориите, вклучително своите, во отскри-
вањето на тајните на создавањето поверува и науми и самиот 
да создава уметност (имаме ред примери во историјата), Бог 
да му е напомош. 

Tогај, нека ни е добредојден во маките, та и во „маките“ 
со теоретичарите и, простете, сосема е извесно да се прифати 
(сигурно веќе разбраното) дека на теоријата не ќе да ѝ е даде-
ност безусловно да поверува дека таа попатно е и трасирање 
патека до создавање уметност, иако тоа може да биде, кога тоа 
бидува.

ОПА
Уметникот скоро секогаш бил свртен кон општествени-

те случувања. Проблемот е во тоа како ќе ја читаме историјата 
на уметноста: дали ќе ја следиме само преку формално-естет-
ските трансформации и достигнувања, осакатена од контек-
стот во кои се создавани делата или ќе ја читаме како изјави 
(и акции) на авторите кои се во исто време политички битија. 
Историјата на уметноста е преполна со забрани, цензури и 
уништени дела, во најголем број случаи заради нивната пора-
ка и можното вилјание. Целиот 20 век (како период со најбрзи 
формални поместувања) е историја на ангажирана уметност. 
Дури и за еден од најинтимистичките изми, американскиот 
апстрактен експресионизам, сè повеќе се појавуваат, не само 
теории, туку и докази, дека бил алатка на ЦИА во Студената 
војна. Се разбира во овој случај не станува збор за свесен ан-
гажман на авторите, но (ако теориите се точни) се работи за 
уметност (злоупотребена, и, сепак) ангажирана во политичка 
цел.

Но, �ука и не с�анува збор за мани�улација�а на или 
со уме�нос�а од надворешни�е фак�ори, �уку за ангажи-
ранос�а како свесен чин (�рис�а�) на самио� уме�ник. Во 
извесна смисла �очно е �оа дека „чи�ање�о на уме�нос�а“ 
е во зависнос� од или е �роизвод на идеолошка�а �арадигма 
на чи�ачо� на уме�нос�а, �ризма�а низ која �аа/�ој ја ис-
чи�ува уме�нос�а, во случајов – ис�оричаро� на уме�нос�а. 
За�оа, �оделба�а, која ја �осочува�е со �роблема�изирање�о 
„како ја чи�аме ис�орија�а на уме�нос�а“, оневозможува 
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суш�инско �роникнување во дилема�а на уме�нико�, особе-
но заради фак�о� ш�о, �ука сосема �очно го лоцира�е �оа, 
уме�нико� е, можеби и �ред сè, �оли�ичко би�ие.

Јасно, сакаме да потенцираме само колкава е одговор-
носта нa уметникот, било да е сосема свесен или не, за мож-
ните влијанија/читања/импакти што неговото дело може да 
ги има/предизвика. Од друга страна, сепак, уметноста не е 
егзактна и еднозначна, ниту, пак, нејзината политичност мо-
жеме да ја изедначиме со партиска програма и агенда, па че-
стопати за исти дела или автори, можат да се сретнат сосема 
спротивставени толкувања. Но, кога ја спомнувате „ангажира-
носта како свесен чин (пристап) на самиот уметник“, ајде да 
се вратиме повторно на примерот на проектот „Скопје 2014“, 
иако ниту од далеку не сакаме да го изедначиме овој пример 
со примерот на апстрактниот експресионизам. Некои од авто-
рите вклучени во проектот „Скопје 2014“ тврдат дека не ги ин-
тересира политиката, туку исклучиво уметноста. И без разли-
ка како ќе ја категоризираме оваа уметност (или „уметност“): 
ангажирана, критичка, политичка, програмска, итн., за каков 
свесен чин станува збор? А оваа дизнификација не се случува 
само кај нас, иако кај нас е во енормни размери во однос на 
тоа колкави ни се капацитетите воопшто. Или, ајде, уште еден 
пример. Во денешно време имате големи авторски имиња, кои 
се бават со левичарски позиционирана ангажирана/критичка 
уметност, а од друга страна совршено се продаваат и функци-
онираат во западниот галериски систем, поддржувајќи го ток-
му неолиберализмот. Не станува ли тука збор за хипокризија?

Но, да се вратиме на прашањето околу формализмот. 
Формата е, сепак, неизоставен дел од уметничкото дело. До-
колку не е формално артикулирано, тоа ја губи сопствената/
внатрешна логика, сила и убедливост. Па, така, дали ќе збору-
ваме за дела кои рефлектираат висок стадиум на вештина и 
занает, или, пак, за дела од типот на обично закачено ливче, 
празна соба, нематеријално дело, во сите случаи се работи за 
свесно избрана и однапред истражена форма. На пример, ак-
циите на дуото The Yes Man се неверојатно прецизни во својата 
форма: од тоа како тие самите ќе бидат облечени, каков и кол-
ку долг ќе биде нивниот говор, какви ќе им бидат гестикула-
цијата и тонот, па сè до нивните веб страници кои ги користат 
како „мамка“ за интеракција и вклучување на субјектите во 
нивните дела. Токму затоа се и толку успешни. 
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Затоа, не би ја двоеле уметноста на ангажирана и фор-
малистичка, туку на уметност која има што да каже и онаа која 
не успева да искомуницира со сопственото време. Тука нема 
да навлегуваме во примери на уметници кои упорно и во не-
доглед пре-повторуваат веќе постоечки форми, досадни дури 
и за самите нив. Обично тоа се уметниците кои, денес, ја носат 
етикетата „формалисти“, но тешко дека во тие случаи можеме 
да зборуваме за добра уметност, па дури и на формално-естет-
ско ниво. 

Од друга страна, пасивноста и ескапизмот не би ги изед-
начувале со формализмот. Повеќе би ги гледале како степен 
на верба дека уметноста може да го смени (или влијае на) 
општеството. Едните веруваат дека можат да го сменат светот 
доколку се сменат себеси, а другите веруваат во побрзо и по-
директно влијание врз заедницата/општеството.

Форма�а и формализмо� се две различни рабо�и. 
Формалис�ичка�а ес�е�ика, �реку �ризма�а на геш�ал� 
�еорија�а, ја о�фрла идеолошка�а ком�онен�а на дело�о. 
Пос�оја� �овеќе �римери за �оа. Згора на �оа, и во форма-
лис�ичка�а ме�одологија (особено онаа на иконолошка�а 
школа) на ис�орија�а на уме�нос�а, се за�ос�авува ис�а�а 
ком�онен�а. Тоа сè значи дека, се�ак, �ос�оја� некои �ричини 
за изедначување на �асивнос�а и еска�измо� со формализмо�.

Тешко дека, во моментов, некаде постои школа за ликов-
ни уметности која е фокусирана само (и исклучиво) на ликов-
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ните/формалните аспекти на делото/творењето/уметноста. 
Тековните појави на формализам и ескапизам не можеме да ги 
гледаме поинаку освен, повторно, како политички став. Во де-
нешен контекст, секоја уметност е политичка, па дури и онаа 
која некои ја нарекуваат „формалистичка“ и која добро котира 
во галерискиот систем на западните општества. Не е ли тоа 
уметност која вели „сè е во ред“, која „им служи на богатите“ и 
која го поддржува неолиберализмот? A, во однос на одговор-
носта, останува прашањето, кој колку е свесен за импактите, 
контекстите, идеологијата врзани за неговото творештво и, 
доколку е свесен, дали и како се носи со сопствените одлуки?

Лазо Плавевски
Уметникот никогаш не може да се оддели од стварноста. 

Секој негов чин, секое негово дело постојано е израз на некак-
ви општествени состојби. Тоа е судбината на сите луѓе во сите 
времиња во кои тие егзистирале како суштества на културата, 
како јазички суштества. Не постои израз кој може да биде над-
вор од сопственото време. Ако некој е „интимист“ тоа не зна-
чи дека е одвоен од стварноста. Неговото оградување, одде-
лување или занемарување на општественото во кое се наоѓа, 
секогаш има општествена или стварносна причина и интерес. 
На прашањето каков треба да биде одговорот на уметникот 
во оваа актуелна современост – „пасивен (ескапистички)“ или 
„активен (критички)“ – на тоа прашање: „ ... ’учителке‘ не го 
знам одговорот: бев болен или побегнав од тој час. Кој знае го 
честам чорба во паузата за појадок. Нешто ’ме влече‘ да одго-
ворам – ’активен (критички)‘, но што ако згрешам, а ова е пра-
шање за милион долари ’... или чак и више!‘“. 

Дали блиската иднина на уметноста е во отпорот кон 
„естетиката на популизмот“ кој, можно е, почнува да ги плави 
сите брегови, тоа е друго прашање. Во случката на тоа „дви-
жење“ треба да се земе во предвид дека споменатата естети-
ка има сопствен „активен (критички)“ однос кон стварноста и 
дека работите што можат да се судрат се идентични по звуч-
ност. Но тоа е, претпоставувам, проблемот на следното пра-
шање.

И �окрај ова добронамерно �олкување на уме�нос�а, во 
с�варнос�а, во о�ш�ес�во�о, во кул�ура�а, се�ак има, се�ак 
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�ос�оја� доминан�ни или нагласени с�руи, с�руи важни со 
совремие�о и начино� на којш�о го �олкуваме. Како инаку ќе 
знаеме, особено ако сме вака добронамерни, но, со �оа и рела�и-
визирачки, дека �овлекување�о на уме�нико� �роизведува не-
каква (каква било) о�ш�ес�вена вреднос�, односно, како него-
ва�а уме�нос� ќе ги обезбеди, ќе ги ос�вари о�ш�ес�вени�е 
врски со други�е субјек�и на о�ш�ес�вена�а с�варнос�?

Не сакав ништо да релативизирам. Можеби сакам само 
да си поиграм со црно-белото прашање на кое немам точен од-
говор. 

Се разбира дека уметноста сама по себе е критична (ба-
рам така мислам?) но со тоа ништо не сме рекле! Тоа е само 
еден одговор „за петка“ кога за тоа ќе ве праша учителката. 
„Како ќе ги препознаеме вредностите?“. „Нема леба без крити-
ке!“. Таа секогаш треба да си ги завршува работите кои треба 
да ги заврши, но не треба да ги меша термините кои се поста-
вени за определен однос кон светот (и кон уметноста) со неш-
то каде што тие не соодветствуваат. Критиката е оградена во 
светот на сопствениот јазик. Не е можна критика за нештата 
кои се наоѓаат вон нејзината сфера. Ако тоа се чини, тогаш се 
банализира сè она за што претходно се зборувало, што, мож-
но е, и не е така важно, но она што е важно е дека за она за 
што тогаш се зборува (за нешта кои не се дел од уметноста) со 
самиот чин на „уметничка критика“ применети врз нив – ним 
им се признава некаква партиципација во тој свет, што е недо-
зволиво затоа што светот кој тие го формираат не може да се 
обработува со термините од критиката. Ако и покрај ова се по-
ставува прашањето „Како ќе ги препознаваме вредностите?“ 
одговорот, барем за мене, е – онака како што мајката го пре-
познава сопственото дете! Ако таа тоа не може да го направи 
тогаш никаква критика нема да ѝ помогне.

Билјана Исијанин
Разликата помеѓу граѓанинот [bios] и зое [homo sacer] е 

создадена од оние кои имаат правна моќ. (Agamben, 1998: 159-
71) Агамбен прави анализа на Римското право според кое оној 
кој направил одредено криминално дело е отфрлен од опште-
ството и му се одземени граѓанските права. На тој начин тој 
станува homo sacer [sacred man]. Значи homo sacer е исклучен 
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од општеството и правниот систем. Во вакви услови, неможно 
е да се зборува за личност, а особено не за нејзините права и 
можноста за избор. 

Она што некогаш, уште од времето на стариот Рим, било 
господарење со смртта, во што симболично се согледувала 
моќта на владетелот, денес внимателно е преземено од над-
лежноста над телата и пресметаното управување со животот, 
животот разбран како основна потреба, конкретна суштина на 
човекот. (Фуко, 1976: 177)

Непочитувањето на односите тело, личност и права 
може многу лесно да доведе до состојба во која јазикот станува 
манипулативно оружје на власта и се случува ситуација во која 
не е повеќе важно што е добро, а што лошо, туку кој е во право, 
а кој не е во право. На таков начин многу лесно се создава со-
стојба во која оној што ја има моќта во свои раце, ги наметнува 
своите правила и кажува што е добро, а што лошо, користејќи 
ја привилегијата со која тој е оној што може да одговори на 
овие есенцијални прашања. Значи, само способноста да се до-
веде во прашање важноста на овие релации помеѓу личноста, 
телото и правото, доведува до состојба на целосно губење на 
личноста, а со тоа и лесно прифаќање на манипулација од кој 
било вид, па дури и онаа најкрајната – холокаустот. Ако знаеме 
дека механизмите на власта се надоврзуваат непосредно на 
телото, на физиолошките процеси, на чувствата, тогаш што е 
тоа што нè тера да паднеме на манипулативната политика на 
власта која успева да го потчини секој поединец? Дали непо-
стоењето на субалтерна свест овозможува да стане неможно 
да се добие битката над хегемонијата на капиталистичката 
империјалистичка инвазија која прави сè за да веруваме дека 
нашето ослободување зависи од неа? 

Во услови кога слободата е само илузија, власта го има 
најмоќното оружје во своите раце – послушноста на населени-
ето. Есенцијалното оружје на власта во борбата за зачувување 
на послушноста на населението е контролата на самото насе-
ление преку таканаречената био-моќ. Овој термин за првпат 
го користи Фуко за да го опише начинот преку кој власта ја 
спроведува својата моќ врз населението, за подобро да го про-
мовира она што сака да го наметне. Фуко е особено заинтере-
сиран за односите помеѓу политичката моќ и телото и објасну-
ва најразлични начини на кои телото може да се тренира за да 
стане социјално и економски продуктивно. Но, истовремено, 
тој укажува и на етиката разбрана како слобода, можност да се 
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одбере една акција, а не друга. Затоа Фуко прави разлика по-
меѓу моралните кодови, кои се, едноставно, збир од правила, и 
етиката. (Фуко, 1976) Како да се натераат луѓето да разберат 
дека одредени работи може да бидат поинакви, а не онакви 
какви што власта ги наметнала, е едно од клучните етички мо-
менти преку кои се случува човековата трансформација.

Комерцијалната вулгаризација е една од ендемските 
примероци на западната цивилизација. Полето на моќта, што 
е присутно во сите сфери, треба да се разгледува како простор, 
како глобален општествен простор во кој се случува борба на 
различни видови капитал. Концентрацијата на економскиот, 
политичкиот, информацискиот капитал создава унификација 
на културниот пазар. Во едно општество во кое културата е 
унифицирана и хомогенизирана со бирократските форми на 
комуникација (што создава симболичко насилство), нормално 
е да се појават уметнички дејствувања кои ќе се обидуваат да 
се борат против тоа насилство на логичкиот и моралниот кон-
формизам.2  

Оттука, секоја уметничка акција би требало да е реак-
ција спротивна на обичното, секојдневно дејствување и кое 
мора да содржи верување во независни стандарди што се про-
тиват на унификацијата. Уметничката акција може да биде сè, 
но никако не колеблива и плашлива. Таа мора да инсистира 
на промени, а нејзиното дејствување треба да е остро, непоко-
лебливо и насочено директно врз општествениот систем. 

Денес, кога сите форми на уметничко дејствување се 
брзо прифатени и институционално врамени и спакувани и 
кога стануваат дел од уметничкиот пазар, дали е можно да се 
создадат услови за општествени промени преку уметнички-
те акции? Славој Жижек [Slavoj Žižek] е скептичен во однос на 
ова. Тој аргументира околу тоа што да се прави ако отпорот 
е бескорисен. Дали ова значи дека тоа е крај на радикалната 
политика? Дали е илузија да се каже дека може да се проме-
нат процесите во општеството преку проширување на демо-
кратијата, кога знаеме дека демократските процеси и нивните 
механизми се дел од буржоаскиот апарат кој е дизајниран за 
да овозможи невознемирувачко функционирање на капитали-

 2 Овој вид на конформизам Пјер Бурдје [Pierre Bourdieu] го нарекува 
докса – тоа е посебен начин на гледање на доминантните кои го претставува-
ат и наметнуваат своето гледиште како универзално. Тоа се оние кои доми-
нираат со државата и кои го конституирале тоа гледиште како универзално 
преку конституирање на државата.
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стичката репродукција? (Žižek, 2011) 
Во својот есеј Хенри Крипс [Henry Krips] пишува за твр-

дењето на Адорно [Theodor W. Adorno] дека нашиот нем борбен 
крик не треба да биде отпор, но наспроти ова не треба да биде 
не-отпор. (Krips, 2007) Можеби филозофијата на Адорно треба 
да се разбере како дејствување со, а не против системот во кој 
владеат конвенциите, затоа што, во спротивно, би се довеле 
до ситуација во која се негираат самите. Оттука уметничкото 
дејствување би требало да се бори не против капиталистич-
ката пропаганда, туку да зборува за неа постојано и постојано 
и со тоа постепено да ѝ го испразни значењето што го пропа-
гира. Антиципирајќи го делото на Фуко, Адорно посочуваше 
на фактот дека во денешни услови е предоцна за отпор. Како 
пример за тоа се уметничките дела што се појавуваат како 
отпор насочен кон постојното, но тие веднаш доживуваат ин-
ституционално пакување како антиуметнички жанр, па така 
паѓаат во истата онаа сфера од која сакаат да избегаат. Но, по-
литичката визија на Адорно е утописка – трансформација на 
општеството составено од слепи следбеници во критичко на-
строени мислители. Процесот на еманципација преку ширење 
на слободната мисла е процес на кој му претходи критичко об-
разование во кое е имплементиран процесот на изучување на 
себеспознавањето, блиску до визијата на Хегел – секој човек 
е слободен затоа што секој човек е филозоф. Но, факт е дека 
било какви стратегии насочени кон надминување на конфор-
мизмот и конвенционалните културни форми, не преку отпор, 
туку преку доведување на истите до својата граница, делуваат 
ефектно врз поширокиот политички контекст. 

И Cитуационистите [Les Situationnistes] се соочуваат 
со истото прашање. Според Ги Дебор [Guy Debord] таму каде 
што реалниот свет се менува во прости слики, простите слики 
стануваат реални и ефектни мотивации на хипнотичко одне-
сување. Спектаклот, како тенденција да се направи некој да го 
гледа светот преку разни специјализирани начини, доведува 
до тоа светот да се гледа како генерализирана апстракција. 
Тоа е различно од дијалог. Спектаклот не ја зема предвид фи-
лозофијата, туку ја филозофира реалноста. Конкретниот жи-
вот на секој е деградиран во спекулативен универзум. (Debord, 
1967) Според Дебор, автентичниот живот е заменет со негова-
та репрезентација и тоа е инвертирана слика на општеството 
во која релациите помеѓу задоволствата се заменети со ре-
лациите помеѓу луѓето, па, оттука, спектаклот е релација по-
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меѓу личностите кои се посредувани од сликите. Затоа тој и 
повикува на радикална акција во форма на конструирање на 
ситуации кои ќе донесат револуционерно преуредување на 
животот. Можеби трикот се состои во тоа да се обнови некоја 
поткопана моќ на односи и таа да се насочи кон некоја нова 
продуктивна сфера. 

Оттука, проблемот што го истражува Адорно сепак има 
големо значење во поттикнувањето на процесот на барање 
одговори на прашањето: како и со што да се бориме против 
културната хегемонија? 

Кај некои уметници не постои желба да создаваат дела 
во вообичаеното разбирање, затоа што тие со своите постап-
ки и начин на живот и самите се дело. На пример, живеејќи во 
општество кое му наметнува затворање во еден систем од кој 
не може да избега, кај чешкиот уметник Мартин Зет [Martin 
Zet] постои вечната потреба да се биде ослободен. (Сл. 28) Таа 
потреба тој ја реализира во акцијата „Free Martin Zet“,3 што 
како тема ќе го следи целиот негов живот. Преку постојаното 
инсистирање на слободата разбрана на начин како што Јозеф 
Бојс [Joseph Beuys] ја дефинира уметноста, односно, дека умет-
носта е наука за слободата, Зет ја создава сопствената смисла. 

 3 Во 2000 Зет започна серија акции во Македонија, а потоа и во 
други земји, како чин на спротивставување на конвенционалното разбирање 
на слободата.

 Сл. 28  Мартин Зет, Ограда, 2002
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Производството на смислата, која сè повеќе се губи (како ре-
зултат на медиумите кои во општеството ја имаат примарната 
улога), може да се случи само во облик на непосредно соочу-
вање со општествената стварност. 

Антонио Грамши [Antonio Gramsci] поставува едно дру-
го значајно: дали доаѓа време да се запрашаме не постои ли, 
како теориски така и практично, една позиција која овозмо-
жува заштеда од паѓањето во поседот на мрачното и терори-
стичко битисување на државата. Со други зборови, станува 
збор за тоа да се побара некое стојалиште кое дава дистанца 
од претставата според која конституцијата (устав) принудно 
е впишана во државата; станува збор за можноста да се мисли 
генеолошки и некоја конститутивна пракса да се направи ви-
длива. Тоа стојалиште постои: како секојдневна инсурекција, 
како перманентен отпор, како конститутивна моќ. (Грамши, 
1989) Според ситуационистите патот кон слободното беско-
нечно создавање на сите човечки дејности е еден ист, но на 
тој пат одиме како непријатели, а ќе победат подобрите. Фуко 
смета дека отпор има таму каде што има моќ, но, токму затоа, 
отпорот никогаш не лежи надвор од моќта. За него стриктно 
релацискиот карактер на односот на моќта не значи дека отпо-
рот е само последично дејство и со тоа само пасивна и подре-
дена страна. Отпорот треба да се разбере како хетероген, како 
множество на жаришта, а не како радикален упад на едно ме-
сто; не како антагонизам, туку како неправилна распростра-
нетост на множество на точки на отпор. Тој ја разбира моќта 
како многузначност на односи на сили на една територија. Ако 
е моќта секаде и истовремено никаде, за што аргументираат 
Негри и Харт [Antonio Negri, Michael Hardt] во нивната книга 
Им�ерија, (Negri and Hardt, 2000) ако механизмите на моќта 
функционираат без центар и без централно управување, то-
гаш е нужно таа да се напаѓа од секое место, од секој локален 
контекст. (Raunig, 2006)

А�анас Бо�ев
Уметникот, како и секој друг, е засегнат од општествени-

те, политичките економските и културните процеси така што 
не може да ги игнорира. Осоебно денес, во вака поставената 
стварност тој не може да се затвори во сигурноста на својот 
внатрешен Универзум како во некаков кожурец и да пласира 
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некаква ескапистичка визија. Се разбира, сè зависи од ракур-
сот на гледање на нештата. Критичкиот став сигурно нема да 
му биде императив во творештвото на уметникот кој живее на 
Сејшелските острови, на пример.  

Мојот пристап не е ескапистички ниту, пак, нихилистич-
ки. И покрај тоа што во делата се чувствува некаква пародич-
на, иронична или надреална дистанца, јас сум длабоко свесен 
за реалитетот во целиот негов апсолут. Попрво би рекол дека 
мојот однос кон реалноста е циничен реалис, бидејќи самата 
реалност, во метафизичка смисла, е проблематична. Од древ-
ните мистички списи, преку бројните научно-фантастични 
дела реалноста секогаш била доведувана во прашање, а так-
вото сознание за некого е болно и загрижувачко (особено за 
оние со емпиристичка и материјалистичка ориентација). Жи-
веејќи во сеопштиот симулакрум или Maja на човек не му оста-
нува ништо друго освен да го прифати таквиот концепт, да ја 
прифати играта. Уметноста е извонредно податна за таквата 
игра, бидејќи и самата е артифициелна. Таа не е ништо друго 

 Сл. 29  Атанас Ботев, Carmagedon (од серијата Deus Sex Machina)
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туку пародична копија на реалноста. Интересно е гледиште-
то на Катрин Мије [Catherine Millet] која тврди дека целта на 
концептуалната уметност не е во поголемата ефикасност во 
објаснувањето на феномените на стварноста, туку во пого-
лемата ефикасност во проучувањето на природата на самата 
уметност. 

Во секој случај, најважно од сè е уметниците да бидат 
искрени и објективни. Засегнатоста со општествено-политич-
ките, социјалните и други проблеми треба да произлезе од 
вистински внатрешен порив, а не од потребата за публицитет, 
самопромоција [self promotion] или контроверзност по секоја 
цена. Уметничкиот ангажман не смее да се сведе на афективен 
револт на ниво на политички памфлет, како што е тоа случај со 
уметноста последниве неколку години.

Мисли�е ли �ука на уме�нос�а создадена во Македо-
нија? По�очно, дали Вашиов заклучен с�ав се однесува на уче-
с�во�о на уме�ници�е во �роек�о� „Ско�је 2014“ или, �ак, на 
оние уме�ници кои реагираа� или му се с�ро�ивс�авуваа� на 
овој �роек�?

Тука, пред сè, мислам на уметниците кои се обидуваат 
да ги коментираат актуелните настани запагајќи при тоа во 
замката на паролаштво, односно, ја користат уметничката 
практика како алиби за прокламирање на своите политички 
ставови. Прашаењето е: зошто тaa засегнатост изостана изми-
нативе дваесетина години, период кога се случуваа многу под-
лабоки политички, општествени и социјални промени, поточ-
но, кога постоеше совршена клима за ангажирана уметност.

Томе Аџиевски
Во јавноста веќе подолго време трае една интересна 

неформална дебата околу постоењето или непостоењето на 
естетска демистификација на тоталитарната естетика кај спо-
меникот на Паднатите херои за Македонија. Постои и јавен 
нaтпревар кај младите бригадири кој повеќе ќе докаже кол-
ку истата таа естетика само го глорифицира тоталитаризмот 
и фашизмот. Дебатата се јавува на многу неочекувани места: 
на политички агитации, You tube клипови, уметнички проек-
ти, текстови на портали, колумни во весници... Ова е она што 
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јас сум успеал да го следам. Се разбира мене ме интересираат, 
пред сè, опозиционерите-левичари кои, во принцип, „се гадат 
од ова тоталитарно-фашистичко ѓубре“. И ништо тука не би 
било интересно или индикативно доколку редовно и без ис-
клучок не се навраќаат токму на овој споменик кога се зборува 
за тоталитарно-фашистичкиот карактер на проектот „Скопје 
2014“. 

 Вистинското прашање тука е: естетска демистифи-
кација (читај ангажман-критика) нема, не можат да ја препо-
знаат или, пак, треба да се наметне некоја друга проектирана 
вистина за споменикот, а, богами, и неговиот автор (кој, патем, 
е дел од групата анонимни уметници како што се: Дада [Дра-
ган Попоски], Исмет [Рамиќевиќ], Беди [Ибрахим], Баше [Жар-
ко Бешески], Гоце [Наневски], Тони [Антони Мазневски], сите 
професори на Факултетот за ликовни уметности во Скопје; 
потоа: [Александар Ивановски –] Карадаре, Искра [Димитро-
ва], Богоја [Ангелкоски], сите дел од проектот „Скопје 2014“). 
Ако не е ова последново, тогаш немало кој да им ја објасни по-
требата од контекстуално читање во уметноста денес. Мислам 
дека највеќе ги збунува фактот што ова  дело е од траен-јавен 
карактер. 

 Без лажна скромност, за успехот или неуспехот на мо-
ите намери во јавен простор, ова ѝ го препишувам на мојата 
творечка храброст. Браво за мене! Среќа што не се присетиле 
на плакатот од Хавзи пашини конаци [од Годишната изложба 
„1111 портрет“, 1998, на Сорос центарот за современи уметно-
сти – Скопје] со Ванчо Михајлов и текстот на Ѓунер [Исмаил] 
– ќе ме запалат. 

 Во секој случај сакам да ја поттикнам оваа дебата-нат-
превар токму со текстот што Ви го испратив за Вашата книга. 
Неверојатно е колку брзо реагираат. Сериозно си ја сфатиле 
борбата. Само треба некој да ги потсети на АЈ КАРМЕЛА, таа им 
ја нема во репертоарот. Треба некој да ги потсети и на текстот 
на Жижек за фашизмот кај Лаjбах. 

 Oва е материја што се случува денес на јавен терен, 
затоа е и мојот интерес голем. Иако во оваа дебата-натпревар 
нема класично теоретизирање, ја чувствувам како многу ко-
рисна за уметноста, но, и за теоријата кај нас. Да се потсетиме 
колку до вчера колегите уметници во соседството ги декон-
струираа-фарбаа соц-реалистичките споменици...
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Шан�ал Муф �ишува за јавнио� о�ворен 
�рос�ор (�лош�ади, улици) како мес�о за „аго-
нис�ички �лурализам“ �ре�ворајќи го во мес�о 
на коеш�о уме�нос�а може да ја ос�вари 
своја�а о�ш�ес�вена функција во нај�о��ол-
на смисла на �оимо� на демокра�ско�о у�ра-
вување со заедница�а (како учесник, корек�ив 
и надо�олнувач на у�равувачка�а �рограма на 
раководечки�е �ар�ии). 

Дали ваквио� �и� на уме�нос� го врзу-
ва�е исклучиво за вонинс�и�уционална�а из-
ложувачка и ис�ражувачка уме�ничка �рак-
са или, �ак, согласно �ековна�а си�уација во 
уме�нос�а и нејзинио� сис�ем, разлики�е 
меѓу �аква�а уме�нос� и онаа изложувана во 
инс�и�уции�е на уме�ничкио� сис�ем веќе 
не �ос�оја�? Како ја �олкува�е си�уација�а 
во која уме�нос�а го на�уш�а јавнио� за�во-
рен �рос�ор на уме�ничкио� сис�ем (изложби 
во галерии, музеи) и свое�о мес�о �ов�орно го 
бара во јавнио� о�ворен �рос�ор? 
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Игор Тошевски
Најпрвин, не треба да се занемари фактот дека Муф 

говори за уметничката пракса на критика во склоп на специ-
фичниот контекст на неолибералниот капитализам. Поната-
му, иако и самата таа вели дека не треба да се прави разлика 
меѓу уметноста и политиката, сметам дека е при тоа сосема 
погрешно да се мисли дека уметноста буквално учествува во 
демократскиот процес преку конкретни методи на корекција 
или, уште помалку, надополнување на некакви партиски про-
грами.

Ни�у јас не мислам уме�нос�а буквално да учес�вува 
(конечно, како �оа би се ос�варило?). Тука нагласка�а е на 
неш�о друго: �реку со�с�вено�о ос�варување како уме�ничка 
�ракса да се �ос�ави, �о�очно, да се со�ос�ави (како едновре-
мена и едно�рос�орна) во јавнио� �рос�ор со идеологизира-
на�а уме�нос� на у�равувачки�е с�рук�ури (без разлика од 
каква �ровениенција е идеологизирање�о). Мислам дека Муф 
�окму во оваа смисла го у�о�ребува со�с�венио� клучен кон-
це�� на „агонис�ички“, а не ан�агонис�ички �лурализам.

Колку што разбирам, Муф децидно говори за спро-
тивставености на различни хегемониски проекти во кои, како 
што знаеме, спаѓаат борбата за еманципација на разни родо-
ви и малцински групи, битката за слободна распределба на 
културните вредности од јавен интерес, слобода на инфор-
мирање, едукација, авторски права итн. Во тој поглед, јавниот 
простор не само што ги надминува институциите, туку инкор-
порира многу други форми на јавното (Интернетот, печатени-
те и електронските медиуми, рекламниот простор) ширејќи 
го фронтот на едно многу покомплексно и динамично рам-
ниште. Уметноста, како критички чинител во општествените 
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рамки, е секако имплементирана во сите форми на ваквиот 
отпор спроти тоталитарните модели на управување и манипу-
лирање (корпорациите, на пример).

Pака на срце, излегувањето на уметноста во јавниот 
простор, односно нејзиното отстапување од институциите 
(мислам на оние предвидени за културата) произлезе од мно-
гу други причини кои поаѓаат од нејзината внатрешна авто-
номност. Од формален аспект, преминот на скулптурата во ин-
сталацијата, на пример, како форма која понуди еден вид ново, 
нелинеарно читање на делото, создаде потреба за нови услови 
неопходни за нејзината интерпретација, а во чиј состав сега 
влегоа интерактивноста и, секако, самиот простор како негов 
комплементарен елемент [site specific]. Исто така, со смртта на 
спомениците како пропагандно орудие, се овозможи воскрес-
нување на скулптурата во јавниот простор која сега, ослобо-
дена од наметнатите идеолошки назнаки, можеше многу по-
непосредно да комуницира со публиката во урбаниот предел, 
ослободувајќи го со тоа и него од идеолошкиот притисок. 

Хм? Можно ли е уме�нос�а, воо�ш�о, да биде дезидео-
логизирана? Вон од модернис�ичка�а �ракса на �одигање на 
формалис�ички (односно, на �рв �оглед идеолошки неу�рални 
скул��ури), во све�о� на големо во �оследниве неколку годи-
ни се �одигаа� с�оменици на разни �о� икони (Мајкл Џексон 
или „Рамбо“), на �ример. Конечно, најдобра илус�рација е �оди-

 Сл. 30  Игор Тошевски, Уш�е еден �рокле� миг (Цензор), 2013
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гање�о на с�оменико� на Брус Ли во Мос�ар (Босна и Херцего-
вина) од с�рана на оние кои сакаа� да го дезидеологизираа� 
националис�ички загаденио� босанско-херцеговски �рос�ор, а 
уш�е �одобра илус�рација е негово�о униш�ување од с�рана 
на оние кои не се сложуваа� со �оа. Не сака ли све�о� да се 
заморува �овеќе со „�ешки�е“ (еве нека не бида� – големи) на-
ра�иви?

Тоа е нешто сосема друго и е можеби резултат на она 
што Жарана Папиќ го нарекува „турбо фашизам“ (Papić, 2002: 
191-205; Laibach, 1982 (Точка бр. 3)). Ова е видено како прет-
ходница на т.н. постмодерен фашизам, специфично изразен 
на балканските простори како последица на ултра-национа-
листичката реторика и расчистување со трауматичното ми-
нато. Кога сме таму, веројатно уште поеклатантен пример би 
бил т.н. „проект Скопје 2014“. Но, ова се, според мене, посебни 
ендемски состојби врзани за еден специфичен гео-политички 
феномен на ретрогрaдноста во склоп на пост-социјализмот 
кои, признавам, заслужуваат посебно внимание. Сепак, јас 
тука би се ограничил на тенденциите во современата умет-
ност која е критичка и ја подразбира демократијата како дија-
лектички процес, а не навраќање кон тоталитарните модели 
каде, патем, уметничкото речиси и го нема.

Инаку, како што спомнав, уметноста мора да тргне од 
една деидеологизирана платформа токму поради согледу-
вањето на сопствената улога во отпорот против тоталитарни-
те наративи. Ако се сложиме со Делез дека идеологиите иона-
ка не постојат и дека се само илузија, односно дека постојат 
само системите на организирање и контрола на моќта преку 
репресија, (Deleuze, 2004: 263) тогаш сметам дека каков било 
обид за нивната деконструкција може да се оствари единстве-
но преку претходната демистификација внатре, во самата 
уметност.

Како и да е, факт е дека „чистата коцка“ на модернистич-
ките музеи и галериите, создадена како некаква „гаранција“ 
за слободата на уметниците во еден специфичен „заштитен“ 
амбиент, се покажа недоволно ефикасна, бидејќи уметноста, 
станувајќи експлицитно критичка во својата форма и содржи-
на, се најде во опасноста да стане издвоена од општествените 
процеси. Понатаму, некои придонеси од концептуалната умет-
ност, овозможија мобилност и достапност (демократичност, 
ако сакате) во создавањето и восприемањето на делото. Така, 
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институциите, како биополитички експозитури на авторита-
тивните системи, постепено престанаа да играат водечка уло-
га во контролираното медијаторство помеѓу уметноста и пу-
бликата. Вистина е дека во последно време се гледа еден обид 
на враќање на уметноста во институциите, што во голема мер-
ка се должи на улогата на кураторот кој го замени галеристот, 
станувајќи така арбитер меѓу музејот и пазарот, па така стана 
некаков вид на културен арт менаџер – наемник. Но, пробле-
мот тука е што уметноста денес вложува посебен напор ток-
му во критиката на присвојувачките особини на глобалниот 
капитализам, претворајќи речиси секој вид уметност во комо-
дитет. Затоа ваквите практики се покажуваат како блазирани 
херметични интерпретации кои лежат далеку од уметноста 
која е „во движење“.

Јавниот простор така, станува можеби единствената 
можност да се вознемират [disrupt] етаблираните врски и 
вредности воспоставени од доминантните центри на моќ, па 
ова природно нè води кон обидот за еманципација на дотогаш-
ните гледишта во и вон естетското.

Што се однесува до „затворениот“ простор, ќе посочам 
на еден интересен пример со цензурираните дела на некои 
македонски уметници во последните неколку години (Ата-
нас Ботев, ОПА и моето дело „Територија“). Многу често, во 
коментарите во јавниот печат и социјалните мрежи, беше 
произнесена забелешката дека цензурираните дела не би пре-
дизвикале толку силен ефект (ниту последици) доколку ис-
тите трудови би биле изложени во музеј или галерија („каде 
им е местото“, некој би додал). Но, токму во оваа парадигма 
се огледа значењето на јавниот простор како политичко поле 
на конфликт кое, како такво, е веќе препознаено и внесено во 
уметничкиот код. Во сите наведени примери, според мене, се 
работи за целосно успешно изведени проекти кои делумно ги 
надминаа очекувањата дури и на самите автори. Ваквите ис-
куства секако укажаа на симптоматичната состојба во нашата 
демократија (правото на слобода на говор, медиумската изма-
нипулираност и сл.), но, истовремено ги експонираа чувстви-
телните точки на центрите на моќ и нивната опседнатост да 
се контролира и деполитизира секој аспект од јавниот живот 
(вклучувајќи ја и културата).

Симптоматично е што во нашата земја не само култур-
ните институции, туку и јавниот физички простор стана бук-
вално окупиран од политичката реторика на сегашните владе-
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ачки елити, чија конзервативна културна програма генерално 
произлегува од една крута, централизирана и догматска по-
зиција. Како реакција на ова, не случајно настанаа изблици 
на новите колективи кои, пред сè, пројавија желба да понудат 
алтернативен дискурс во поглед на јавното изложување и де-
лување преку акции, дебати и колаборативни проекти. Тука, 
пред сè зборувам за Иницијативата „Кооперација“ која, преку 
темпорарно создавање на алтернативни неинституционални 
простори, паралелно на институциите на доминантната кул-
тура, се обидува повторно да ѝ ја врати уметноста на граѓаните 
кои, патем, покажаа зголемен интерес во она што го нарекува-
ме „жива уметност“. Разбирливо, во последниве години, вак-
вата стратегија стана прифатена пракса во многу други земји, 
особено оние чиј галериски систем напукна под притисокот 
на економската криза [pop up galleries]. Но, кај нас, се покажа 
дека ваквиот децентрализиран модел е прифатлив и поради 
можноста за едно поинакво читање и реинтерпретација на ур-
баниот простор (односно, во ре-апропријацијата на истиот), 
новите опции на самоорганизираност, едукација, самооддрж-
ливост и сл., а во соучество на слободните граѓани. Затоа, мис-
лам дека во самиот концепт на ваквите примери секако дека 
се крие, всушност, една потенцијално силна политичка порака 
(предлог за измена на состојбите, ако сакате). Останува уште 
да се види како можеме да ја протолкуваме и употребиме оваа 
порака во преостанатите сегменти од општествениот живот.

Би ја искорис�ил �риликава за да Ве �рашам како ко-
о�ера� во Иниција�ива�а „Коо�ерација“, бидејќи с�е особено 
ак�ивно вклучен, уш�е од нејзинио� �оче�ок: зош�о Ини-
ција�ива�а „Коо�ерација“ не ја о�ределив�е (или, ако сака�е 
– именував�е) како �роек�, �уку како иниција�ива? 

Веројатно поради фактот што се работи за концепт кој 
постојано е во некаков развој и чии последици засега не може-
ме до крај да ги предвидиме. Наспроти тоа, проект претставу-
ва нешто врамено, заокружено и конечно. 

Она што е најважно со Иницијативата „Кооперација“ е 
дека тоа е, сепак, една валидна предлошка за конкретен мо-
дел на делување со обѕир на постоечките околности – модел 
кој може да го примени секој и секаде доколку доследно бидат 
исполнети неколку основни предуслови. Замислата е да бидат 
вклучени што повеќе автори и да се опфатат нови територии. 
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Нови луѓе даваат свежи, нови предлози, а стратегиите можат 
евентуално да се сменат, но основниот концепт е тоа што ги 
движи нештата. 

Во таков случај, индивидуалните автори и не се толку 
битни колку што е важна идејата за создавање на нови мож-
ности и извлекување позитивни искуства во процесот. Во тој 
контекст, повеќе одговара да се зборува за некаков поттик или 
едноставно, иницијатива.

Вален�ино Дими�ровски
„Агонистичкиот плурализам“ на „агората“, лесно може 

да потоне во популистичката бездна на модерниот плоштад, 
за што има бројни историски примери: од оние тоталитарни-
те, на нацистичката идолатрија или на сталинистичката мону-
менталност од најригидните периоди на советскиот „реален 
социјализам“, до денешните тазе work in progress мегаломании, 
од кои во мртвата трка за футуристичка предност влегуваат 
препознатливиот средноазиски градителски синдром на еден 
Нурсултан Назарбаев [Nursultan Nazarbayev] (Сл. 31) и „неис-
црпните визури и визии“ на проектот „Скопје 2014“. Јавниот 
простор, во таа смисла, лесно може да биде первертиран од то-
пос на автентични уметнички дејствувања, амбиент на исто-
риски откровенија како темелни СЛУЧУВАЊА (Badiou, 2001) 
во простор на контролиран атавистички диктат на тоталитар-
на контрола. 

Она што одлучува за „агонистичкиот плурализам“, за ав-
тентичното и прогресивното опросторување на уметничкиот 
и на критичкиот активизам кај нас денес не е преферирањето 
на јавниот отворен простор како атрактивен амбиент за не-
какво случување, туку приземната нужност и присила да се 
излезе надвор од традиционалните институции на уметнич-
киот систем, бидејќи истите се руинирани остатоци на неко-
гашната каква-таква професионалност и претворени во глас-
ноговорници на провинцијалната конзервативна идолатрија, 
а честопати и обични промотори на ординарниот кич. 

Така, излегувањето на „сцената“ на јавниот отворен 
простор, користењето на вонинституционални простори или 
практикувањето на „неформални“ уметнички случувања и деј-
ствувања, претставуваат и се составен дел на суштинскиот ка-
рактер на критичката уметност на она што денес може да биде 
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автентичен и автономен исказ, израз, на она што едноставно 
може да биде третирано како уметност.

Ако во пошироките регионални, европски или, пак, 
светски рамки дејствувањето во јавниот отворен простор зна-
чи освојување и збогатување на нови амбиенти, хоризонти и 
форми на изразување, во нашите прилики тоа се сведува на 
банална неможност од поинаква артикулација на критичкиот 
дискурс и негово неминовно, присилно упатување на вонин-
ституционално дејствување. Тоа што овој вид на уметнички 
практики кај нас денес речиси наполно е замрен не произлегу-
ва само од фактот дека во изминатиот период, во последните 
две-три децении, уметничкото дејствување беше главно упа-
тено на едно „констативно“, „формалистичко“ разбирање на 
уметноста, наспроти тенденциите на меѓународната сцена. Во 
најголем дел, причините се длабоко вкоренети во карактерот 
на општествено-културниот и поширокот општествен амби-
ент што во континуитет беше подолго време перманентно 
деградиран и руиниран и во којшто денес конечно се вгнезди 
бизарниот провинцијален популизам. 

 Сл. 31  Астана, Казахстан
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Ретките позитивни примери за критичкиот уметнички 
ангажман само ја потврдуваат жалната констатација за темел-
ната агонија во којашто е западната македонската уметност 
денес и фактот дека веќе од поодамна не може да се зборува за 
некаква уметничка сцена. Авторот на овие редови со ностал-
гија може да се сеќава на една негова констатација од 90-те 
години за тогашните уметнички случувања како состојба „без 
вистинска уметничка сцена“. Денес, мора да се признае, дека 
оваа неодмерена и неодговорна квалификација за тогашната 
уметничка сцена делува зачудувачки ако само бегло се споре-
дат бројните и разновидните уметнички и „просторни“ случу-
вања од 90-те години со рецентната културна и образовна аго-
нија во којашто е потонат системот на уметноста кај нас денес.

И покрај напорот да се детектира нешто барем малку 
уметнички релевантно и свежо што не соочува со актуелната 
општествена стварност и со фантазматските привиденија на 
Реалното кај нас, соочени сме со запрепастувачка дефицитар-
ност. Сепак, минатата година една искра накратко засветли 
(веројатно само еден ден) во делото на ОПА (двоецот Стев-
ческа/Сарагиновски), профилирајќи дело според темелните 
критериуми на критички ангажираната уметност: молскавич-
но детронизирање на еден бизарен актуелен настан којшто 
беше промовиран во религиозно чудо и, воедно, автентично 
проблематизирање и поигрување со первертираните „вредно-
сти“ на провинцијалниот конзервативизам, користејќи го ре-
кламниот дискурс како сурогат на божемната светост. (Сл. 36)

Вториот пример за уметничко дејствување во јавен от-
ворен простор е од меѓународната сцена. Станува збор за де-
лото на Маурицио Кателан [Maurizio Cattelan] („споменикот“ 
на човечка рака на постамент со кренат среден прст, сместен 
во монументален историски амбиент) профилирано како из-
вонредно поигрување, демаскирање на „монументалноста“, 
„споменичноста“ на меморијалната практика и на големите 
општествено-економски и културолошки метанаративни дис-
курси. (Сл. 3)

Доколку наша�а сцена ја о�ределува�е вака, значи ли 
�оа дека �ојава�а на цела една нова генерација на уме�ници, 
уме�нички форми и �рак�ики, нови кура�орски конце��и (на 
�ример: неколку�е кура�орски �роек�и во �оследниве две-�ри 
години на Ана Франговска, Нада Пешева, Маја Чанкуловска, 
Бојана Јанева Шемова, �роецо� Васева-По�оска-Јовановски, Го-
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ранчо Ѓорѓиевски; неформална�а гру�а „Моми“, уш�е �онефор-
мална�а Иниција�ива „Коо�ерација“, охридска�а безформна 
„Ар�ерија“, Уметничката гру�а „SEE“) недоволно или несоод-
ве�но ја ар�икулира о�ш�ес�вена�а с�варнос� (каква �аа и 
да е)? Сме�а�е ли со �оа дека дејс�вувачка�а ком�онен�а на 
овие �ојави е недоволна заради о�сус�во�о на соодве�на де-
ло�ворнос� во рамки�е на �аква�а дејс�вувачкос� (с�авање 
�оголема нагласка на нас�ано� о�колку на дело�о)?

За жал, немам доволен увид во наведените уметнички 
практики и дејствувања. Но, фактот дека не чувствувам до-
волен и значителен позадински шум од нивното дејствување 
ме упатува на резигнацијата дека овие појави немале соод-
ветен набој и стремеж за соочување и проблематизирање на 
состојбата во уметноста, културата и општеството кај нас во 
изминатиот период. Инаку, од сè срце им посакувам волја и 
храброст за нови предизвици, независно од тоа на што ќе по-
чувствуваат да ја стават нагласката, на дело-творењето или на 
случувањето. Но, независно од тоа, сметам дека е неопходен 
далеку покритичен ангажман за разобличување на севкупни-
те состојби како би се обезбедила соодветна препознатливост 
на релевантно и актуелно уметничко дејствување. 

Лилјана Неделковска
Ако се согласиме дека просторот на уметноста не е де-

финиран само со надворешни координати во кои се исцртува 
или осмислува уметничкиот гест, односно дека нејзиното поја-
вување, изложување не е само во учествувањето и исполну-
вањето на одреден простор (отворен или затворен), туку дека 
уметноста секогаш создава сопствен простор, дека таа, всуш-
ност, самата е простор којшто се артикулира во рамките на 
подрачјето на општествените релации, тогаш разликата меѓу 
вонинституционалната и институционалната изложувачка 
пракса станува ирелевантна. И во контекстот на агонистичка-
та борба што ја заговара Шантал Муф не се прави разлика меѓу 
специфичните простори на коишто би требало да се одвива 
постојано присутната можност на антагонизам. Според неа, 
агонистичката борба (што таа ја сфаќа како „борба на различ-
ни интерпретации на заедничките принципи, конфликтуален 
консензус: консензус за принципите, несогласување околу 
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нивните интерпретации“) би требало да се одвива на повеќе 
нивоа затоа што политичката димензија на антагонизмот е 
нешто што не може просторно да се класифицира, локализира. 
Антагонизмот е присутен насекаде, во сите видови на опште-
ствени односи на моќта. 

За Муф, и институциите, како дел од структурата на 
распределбата на моќта, треба да учествуваат во креирањето 
и артикулирањето на агонистичкиот јавен простор. Институ-
циите треба да се искористат, да бидат дел од агонистичкиот 
судир, а не да се надминат како што тоа го предлагаат Анто-
нио Негри и Мајкл Хард [Antonio Negri, Michael Hardt] во нив-
ните книги Им�ерија и Мнош�во. Токму во оваа смисла Муф 
и ја критикува нивната анти-институционална ориентација 
дефинирана во однос на една претпоставена, можна демокра-
тија на која би ѝ била непотребна било каква форма на инсти-
туционално дејствување. Наспроти Негри и Хард кои веруваат 
во можноста за достигнување на форма на демократија во која 
веќе не би постеле односи на моќ, а со тоа и судир на интере-

 Сл. 32  Христина Иваноска и Јане Чаловски, Онаму каде ш�о 
   �ребаше да има знаме ш�о гордо ќе се вее, 2012
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си, Муф инсистира на тезата дека е невозможно да се создаде 
општество ослободено од било каков антагонизам. Според неа 
антагонизмот не може да се искорени. 

 Оттаму и агонистичкиот простор на уметноста не 
може да се согледува во релацијата на напуштање на јавниот 
затворен простор на уметничкиот систем (изложби во гале-
рии, музеи) и давање предност на јавниот отворен простор. 
Секој простор, и оној на институциите и оној вонинституцио-
налниот, може и треба да биде место на артикулирање на аго-
нистичкиот дискурс. (Сл. 32 и 33) 

Малку нас�рана од оваа �ема, врзано за �оследни�е 
о�ределби на �и�о� на некои уме�нички (и сè �овеќе и �овеќе 
кул�урални) делувања кај нас како независни, а во однос на �ос-
ледно�о кажано: оваа Ваша о�ределба нема да им се до�адне, 
нема да им одговора на оние кои себеси се о�ределуваа� како 
независни, а кои, во духо� на со�с�вена�а самоафирмација на 
нивнио� независен делувачки карак�ер, создаваа� сериозно 

 Сл. 33  Симон Узуновски, Глуварка, 2013
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�ор�офлио на сме�ка на на�уш�ање�о на инс�и�уционал-
нио� �рос�ор на уме�нос�а.

Тука треба да се направи мало појаснување. Кога Шан-
тал Муф зборува за артикулирањето на антагонистичкиот 
јавен простор тоа го прави од позицијата на демократскиот 
хоризонт на општеството: прифаќањето на антагонизмот под-
разбира свест за контингентната природа на општеството, 
свест за непостоење на цврст, непроменлив темел врз кој се 
конституира општествениот живот, за симболички празно-
то место на моќта. Тоа е она што ја разликува демократијата 
од другите форми на владеење. Демократијата подразбира 
создавање на услови и можности за институционално кана-
лизирање на различни мислења и ставови, на различни кон-
фликтни состојби. Во нашето таканаречено „демократско“ 
општество тие можности се сосема редуцирани, да не речам 
укинати. Затоа и потребата на одреден број на уметници 
(пред сè оние организирани околу уметничката Иницијатива 
„Кооперација“) своето незадоволство и критика на актуелна-
та состојба во општеството да ги искажат преку мапирање на 
различни вонинституционални просторни можности. Се чини 
дека изборот на локацијата за овие уметници стана битен дел 
на нивниот уметнички ангажман: тука не станува збор за ма-
пирање на некакви неутрални простори кои служат само за 
да се исполнат со дела, туку повеќе се работи за мапирање на  
одредени општествени состојби во кои и преку кои уметници-
те ги распоредуваат критичките потенцијали на своите умет-
нички гестови и дела. (Сл. 17)

Александар С�анковски
Агонистичкиот плурализам на Шантал Муф е интере-

сен, но и провокативен концепт на уметничко делување. Про-
блемот е во лоцирањето на одредницата „агонистички“: дали 
таа е екстеризирана во зоните на социолошкиот дискурс и се 
однесува на ужасните состојби во современата култура или, 
пак, е психолошка и го опишува душевниот колапс на креа-
тивните протагонисти на едно ужасно време на тоталната де-
струкција на етаблираните вредности и парадигми во култу-
рата и во уметноста на кои е изложен секој мислечки субјект 
во творештвото? Како и да е, овие две позиции интерактираат 
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и се преклопуваат и многу пластично го опишуваат нашето 
време, време на пост-деконструктивни зафати во творештво-
то, време кога и теоријата и праксата на културните стратегии 
на креативните протагонисти влегуваат во еден хаотичен си-
стем на хипер референцијалност. 

Ова е време на големите инхибиции, а тоа се должи на 
енормната акумулација на знаење кое ја разобличува наивна-
та позиција на творецот – Пикасо во еден момент ќе рече: „Јас 
не барам, јас наоѓам“, алудирајќи на доблесната инфантилност 
и растеретеност од класичната естетика на академизмот. Тој 
притоа ќе додаде: „како дете сликав како Рафаел, сега се оби-
дувам да сликам како дете“. Но тие времиња се минато. Мо-
дернистичкиот дискурс ги исцрпи овие девствени вредности, 
и, еве, скоро половина век од оваа состојба во уметноста (по 
појавата на концептуализмот, а потоа и по постмодерната) де-
нешните творци се исправени пред една голема празнина или, 
ако сакате, хаос, при кој отсуствува идеолошкиот контекст 
околу кој би се изградила одредена естетска позиција за идни-
ната, која би ги мотивирала креативните сили во создавање-
то на нови и дотогаш невидени модалитети на творештво. И 
ова отсуство на идеолошки занес во естетиката создава една 
дистопична состојба во голема мерка сообразена на терминот 
„агонистичка“.

Таа агонија на современата уметност е состојба на не-
моќ и конфузија. Оваа состојба е состојба на пекол. Само да се 
присетиме на Дантеовата Божес�вена комедија, кога Вергилиј 
му ги покажува пеколните порти на ренесансниот поет Данте 
Алигиери [Dante Alighieri] на кои пишува: „Вие што влегувате 
тука, оставете ја секоја надеж“. Пеколот е местото каде владее 
агонијата. Тука плурализмот постои само нумерички, тука 
страдалниците трпат едни покрај други, без синергија, емпа-
тија и доверба. Тука револуционерниот активизам е невозмо-
жен затоа што квантумот на дезориентација, демотивација и 
дезинтеграција е максимален. Тука, во овој пекол на совреме-
ниот егзистенционализам, секој обид за идеологизација на 
творештвото проаѓа низ најтемелната деконструкција и про-
паѓа скоро инстантно. Од друга страна, историските искуства 
на бруталните и трагични резултати од револуционерните 
делувања и длабоката освестеност за нив кај современата тво-
речка и мислечка „авангарда“ делува крајно дестимулативно 
на новите (современите) творечко-теориски сили. И токму 
затоа таканаречениот авангарден простор го исполнуваат 
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ретроградните процеси во естетиката како што се анахрониз-
мот, ресентиманот и функционализмот – тука, пред сè, мис-
лам на пропагандизмот и политизацијата кои на мала врата 
се обидуваат да се претстават како ангажирана или критичка 
уметност.

Како и да е, агонистичкиот плурализам на Муф не е иде-
олошка препорака за креативните сили, туку една жестока и 
темелна дијагностика на едно време кое мора по секоја цена 
да биде динамично, без оглед на сè. Ова време е безмилосно 
и во стилска смисла потсетува на гигантски контејнер полн 
со веќе потрошени концепти во уметноста, контејнер што го 
придвижуваат последните ентузијасти на уметноста. Конеч-
но, култот на очајот, сепак, од оваа состојба создава некаква 
вредност која во перцепцијата на следните генерации очајни-
ци ќе биде акцептирана како едно девствено време на апсур-
дот. Нешто слично како што ние денес гледаме на периодите 
на модернизмот и постмодернизмот. Сè е во искуството.

Дали �ука, с�оред �оследново ш�о го �врди�е околу 
о�исо� на време�о во коеш�о живееме и залого� за идни�е 
генерации очајници, с�аѓаа� и дела�а на уме�ници�е од �ро-
ек�о� „Ско�је 2014“?

И не само делата на уметниците од проектот „Скопје 
2014“ туку и сите други дела од официјалната и алтернатив-
ната сцена кои како еден мозаик кој го сочинува духот на 
времето и кој патува кон иднината соочувајќи се со нови гру-
пации експерти и лаици чии конклузии ќе бидат подеднакво 
конструктивни или деструктивни, исто така, вредни или без-
вредни, но непредвидливи во однос на денешните ламенти на 
вредноста и безвредноста на заклучоците на денешните екс-
перти и лаици.

С�анко Павлески
„Кичма!“ е неверојатно моќна фраза... именка... За умет-

носта (ќе да е и за уметникот), какви и да се поводите, несвој-
ствено е да биде исчанчена од нејзе иманентните состојби во 
сè поширокиот простор на Нејзиното Величество (не дај боже 
во име на интерес/служба на некакви неуметнички и какви 
сè не општествено политички и идеолошки цели), освен кога 
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и кон „изместувањето“ (тука и просторното, со сиот багаж од 
значења) гравитирале креативните претпоставки на авторот 
до проектност. Ова особено важи тогаш кога во поединечните 
сфери на интегралното општествувачко на уметноста се про-
наоѓаат уметничките проекции на авторот, предизвикани до 
нужност од уметнички одговор (со капацитет за творечки кон-
тинуитет), во којшто делото ќе ја побарува и својата вистин-
ска локација – галерија или улица (и во нивната палета) на/
за случувањето/настанувањето на таквата уметност, со или 
без типична критичкост, оти и „некритичкото дејствување“ и 
„формалистичката критичкост“ имале свој значаен критички 
капацитет (подетално елаборирано во одговорот на Вашето 
претходно прашање).

Каква и да е природата на теориското приопштување 
за/во уметноста, како и онаа во Вашето прашање, клучна оста-
нува грижата за каквоста на сликата и за онаа на творечките 
процеси до делото, во таа смисла и на она создадено низ посре-
дуваноста на ваквите прашалници, оти тие влијаат и со посо-
чувањето на нивното постоење да бидат одговорени, нека се 
и од комплексот на „очигледни“ значења, од оние повеќеслој-
ните суштини зад/во определувањето на вистинското место 
за случување уметност денес. Белки на уметноста сè уште ѝ е 
иманентна слободата, и сега и овде, вистинскиот нејзин про-
стор, та во сопствената „програма“ авторот каде и да пронаоѓа 
согласност за нејзиното просторно случување, галерија или 
плоштад (мислејќи ја и „ситуацијата“ од прашањето). Во таа 
смисла, и изборот на тематските зафаќања, и творечките про-

 Сл. 34  Станко Павлески, Пишувана уме�нос� на улица Македонија, 2012
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цеси, и просторните аспекти и значења на презентирањето, и 
дејствувачкото и капацитетот на јавното, од потполниот ком-
плекс на делото, влегуваат во слободите на авторот, речиси 
непосредувано.

За „ситуацијата“ да се влезе во дилемата – дали галерија 
или улица, за уметноста во Македонија денес (за да не стра-
даме од поопштувања), за таа потполно да се случела, чинам 
дека за уметниците не е најбитното, оти суштествувањето на/
во уметноста не пресудно се определува со локацијата на де-
лодејствувањето, иако се согласувам со разумската аргумента-
ција во прашањето. Извесно е проблемот да настане (ако не е 
веќе до коска?!) доколку е узурпирана слободата, најшироко 
разбрана, низ форми на нејзино секакво институционално и 
медиумско деградирање и, следствено, чувството на отфрле-
ност на уметниците до „исфрлање на улица“ или, едноставно, 
кога личната или уметничката продукција на група автори 
естетски не се наоѓа во тековната галериска слика или, пак, 
наједноставно, и без поставената дилема, кога уметничкиот 
интерес на авторот непосредувано, како што прилега, се про-
наоѓа и проектира во формите на „уличната“ уметност (и не 
нужно критичка). Изборот, со уметноста да се излезе на улица, 
поради поцелосно општествување, но, според мене, не и „(...) 
како учесник, корек�ив и надо�олнувач на у�равувачка�а �ро-
грама на раководечки�е �ар�ии“, како што велите, веројатно 
приопштувајќи ја Шантал Муф во елаборацијата на Вашето 
прашање, оти на уметноста не ѝ личи да ја видам во служба 
(дури ни „како ... корек�ив и надо�олнувач...“) (подвлекол С. П.), 
освен во широките цели на дисциплината, како што, од друга 
страна, и одлуката да се остане во галерија, поради елитноста 
(дали?), речиси секогаш е или треба да е чисто уметнички, ка-
ков што може да биде или, пак, безусловно бива и тогаш кога 
уметничката продукција со својот критички капацитет се про-
наоѓа во поширока, општествено корективна, граѓанска аген-
да, освен кога уметниците стануваат заложници, свесно или 
не (уште полошо), на сплет од политичко-идеолошки агенди, 
та уметничкото, иако не нужно, вообичаено станува второсте-
пено.

Нема вистинска оправданост од исклучив став кон 
запрашаноста кое ќе е вистинското место на случување на 
вистинската уметност, во вистинско време, галериите или 
плоштадите, дури и доколку секаквоста на нашето општеству-
вање ја согледаме како состојба што побарува „улични“ умет-
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нички форми, на директна очиглед на луѓето и проектирано 
влијание на нивната свест за поединечни аспекти и деанија во 
општеството.

Институциите на музејско-галерискиот систем (колку 
ги апсорбираат, иницираат и истражуваат состојбите за/на 
„улична критичност“ во тековната уметност, та дали во ин-
тересот и практиката (какви и да се) кон таквата продукција 
имало/немало разлики меѓу вонинституционалниот и инсти-
туционалниот ангажман или, пак, тоа било „привилегија“ на 
вонинституционалното дејствување), се прикаска по себе, ис-
празнети од желби и толку летаргични што сега ни реченица/
чекор не ми се почнува, за така да си бидеме рамноправни во 
„хедонистички мазохистичкото“ уживање во болката (дали 
од немајкаде?). Каде е во сето ова државата, министерството, 
директорите, кадарот и кадровската политика... и не е толку 
тешко да се одговори! Проблемот станува уште посложен кога 
на ваквата констатација ќе ја спротивставиме тековната умет-
ност, всушност, нејзиниот „уличен“ и друг алтернативно-про-
сторен интерес и некаквиот присутен, насетен или таквиот 
можен авторски потенцијал (што не е нужно да го има, оти си-
гурно ќе има некаков друг). Кон тоа, секако ќе е неопходно да 
се најде и соодветно претпоставениот „уличен“ интерес и по-
тенцијал и на историчарско-критичарско-кураторската фела 
(што, доколку „улична“ уметност со капацитет постои, нужно 
е да го има). Тогаш, ни станува ли појасно и она колку и каде и 
како таквиот евентуален потенцијал би ни се видел за особен, 
одржлив и за толкување и за етаблирање. (Сл. 34 и 35)

 Сл. 35  Станко Павлески, Пишувана уме�нос� на улица Македонија, 2012
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Имајќи �редвид дека една од основни�е намери на из-
легување�о „на улица“ е �оголема�а демокра�изација на 
уме�нос�а и уме�ничкио� чин (односно, �ониш�ување�о 
на разлики�е �омеѓу ели�на�а и �о�уларна�а конце�ција за 
кул�ура�а), се�ак, една од најчес�и�е и сè �очес�и�е аргу-
мен�ации е врзана за ослободување�о на уме�нико� од ин-
с�и�уции�е на уме�ничкио� сис�ем разбрани (во фукоовска 
смисла) како цен�ри на знаење�о/моќ�а? Какво е Ваше�о 
искус�во, согласно фак�о� дека во �овеќе Ваши уме�нички 
дела/�роек�и/нас�ани изведени/�ос�авени �окму во �ие 
и �акви инс�и�уции, �окму �ие и �акви инс�и�уции биле и 
�редме� на Ваша ос�ра кри�ика?

Браво за институциите што препознаа уметност во 
мојата продукција со критика за нивните состојби и што не ми 
ги затворија вратите, без ронка шега, верувајте! Музејот на со-
времената уметност дури и ја продуцираше мојата книга-дело: 
Нена�ишана книга до �осредувачо� (2002), а го откупи делото: 
Дело над книга�а – Книга над корици�е: Македонска�а уме�-
нос� и кри�ика – 1954-2004, чинам 2008, та ја организираше 
и мојата последна самостојна изложба: „Издавачка куќа О.Е.О 
(2002-2012)“, 2012, како и заедничката изложба со Томе Аџи-
евски насловена „Кино Напредок 3 – Трилогија Провинција“, а 
презентирана во Мултимедијалниот центар „Мала Станица“ 
на Националната галерија на Македонија во 2006, од палетата 
мои изложби и продукција по нешта сводливи на своевидена 
критика на институциите на уметничкиот систем и нивните 
чинители. Во контекст на Вашето прашање и темите за кои 
расправаме, битно е да напомнам дека ни во еден случај не ми 
била нарушена достапноста до институциите или, пак, недај-
боже, авторската слобода (ѕвезда ли е, шарм можеби, што ли 
ќе е?!). Кон претходното сметам битно е да се каже и тоа дека 
ликовната критика на мојата фрлена ракавица речиси беше 
нема. За моето гледање на причините не би зборувал, тие се 
на критиката, со тоа истите, евентуално, остануваат да лебдат 
во запрашаноста и промислувањата на нам во уметноста, како 
што ме/нè чуди долгогодишниот молк и летаргија на крити-
ката воопшто, особено вдомената во институциите, иако сли-
ката речиси целосно не е розова, секоја чест на исклучоците.    

А мачно се остварува дело. Кога ќе погледам наназад, а 
гледам со години, толку мачно колку што мачно и се изложува 
тоа (коски ми се тресат со што сè сум морал да се справам). По 
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секоја изложба се прашувам за смислата на изложувањето; за 
„гинењето“ да се стокмам како сум наумил (во недовербата до 
потполно да се потпрам на институцијата); за вложените сред-
ства надвор од делото; за недоволната организираност, анга-
жираност и пукнатините во хиерархиската поставеност на 
институциите, иако очекуван декор; за нарушеното авторско 
достоинство; за тоа како би изгледала уметноста доколку се-
каде вака мачно и болно би се остварувала; за уметност полес-
на за изложување, до нејзината гранична нематеријалност... па 
сега, и не е толку тешко да се заклучи што ми/ни се случувало 
пред делото да види публика.

ОПА
Сметаме дека веќе можеме да зборуваме за замаглување 

на границите на институционалното и вонинституционал-
ното дејствување. Јасно е дека делувањето во јавен простор, 
вклучувајќи го тука и просторот во медиумите и виртуелниот 
простор, е многу повидливо и со тоа е полесно остварлива уло-
гата на „поттикнување на дисензус“ од страна на критичката 
уметност. Но, понекогаш таквите делувања во јавен (не-гале-
риски) простор се поттикнати (или помогнати) од самите ин-
ституции, а останува на авторите дали и колку имаат потре-
ба да делуваат критички, па дури и субверзивно, во таквите 
моменти. Делото „Територија“ на Игор Тошевски, изведено на 
скопскиот плоштад во 2009; нашиот билборд кој алудираше 
на чудото од црквата Св. Димитрија (Сл. 36); билбордот „After 
Courbet, L´origin du Monde“ на Тањa Остојиќ, се дела кои беа ре-
ализирани во рамките на настани зад кои стоеше институција. 
Иако истите беа уништени, сметаме дека ја оствариле својата 
улога на „создавање видливост на она што доминантниот кон-
сензус се труди да го прикрие и отстрани“. (Mouffe, 2007)

Од друга страна, би сакале да го спомнеме и примерот 
со иницијативата „Кооперација“ како пример на вониституци-
онално дејствување. Колку што некогаш институциите зна-
ат да ги помогнат работите (од типот на простор, поддршка 
од стручни лица, финансии, добивање на потребни дозволи 
итн.), толку знаат и да ги одмогнат. Особено во општестве-
ни моменти каков што е овој нашиов, сегашен. Во време кога 
институциите се бирократизирани, летаргични, преспори во 
комуникацијата, а понекогаш и со криминално дејствување, 
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тогаш логична е опцијата – вонинституционално делување на 
уметниците. Иако дејствувањето на иницијативата „Коопера-
ција“ (и другите такви иницијативи) можеме да ги перцепи-
раме како еден вид институционална критика, тие, сепак, се 
трудат да дадат конструктивен придонес кон „институцијата 
уметност“. Или како што Андреа Фрејзер би рекла: „не се рабо-
ти за тоа да се биде против институцијата: Ние сме институ-
цијата“, мислејќи секако на „институцијата уметност“. (Fraser, 
2005: 105)

Околу ова �оследново: во која смисла сме�а�е дека овие 
иниција�иви даваа� конс�рук�ивен �ридонес? Доколку се �ри-
фа�и овој Ваш с�ав, �огаш, едновремено ослабуваа� квали-
фикации�е на овие иниција�иви како вонинс�и�уционални, 
дури и ако се или не се кри�ика на инс�и�уции�е. Ако е �оа 
�ака, �огаш �ов�орно, ниш�о со дејс�вувања�а на овие ини-
ција�иви не се сменило во однос на кри�икувана�а сос�ојба 
на (кри�икувани�е) инс�и�уции�е. Во �аа смисла, сме�ам 
дека е о�асно вакво�о неу�рализирање и рела�ивизирање. 
Доколку неконс�рук�ивнио� �ридонес на инс�и�уции�е и 
конс�рук�ивнио� �ридонес на иниција�иви�е го исцр�уваа� 
карак�еро� на македонска�а уме�ничка сцена денес, �огаш 
о�ределба�а „вонинс�и�уционална“ е безразложна, зарем не?

Институционалната критика е, сепак, малку поширок 
поим од поимот „критика на институциите“. Но, да го оставиме 
тоа за друга прилика. 

 Сл. 36  ОПА, Solution, 2012
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Основната цел на овие иницијативи не е да ги променат 
институциите (иако индиректно тоа може и е добредојдено да 
се случи), туку да делуваат онаму каде тие (институциите) се 
покажуваат како неспособни. Впрочем, уметноста не постои 
заради институциите, напротив: институциите постојат за да 
ја вдомат/помогнат уметноста. Ако уметноста се сведе на це-
лосна зависност од институциите тоа е поразително за кон-
кретната сцена. На крајот на краиштата, за кои институции 
зборуваме: за овие нашиве државни, целосно контролирани 
од партиската гарнитура? Други во моментов немаме.

А веројатно линиите кои ќе го исцртаат карактерот на 
македонската уметничка сцена денес се: институции кои не-
маат никаква кохерентна програма, но во кои повремено ќе се 
случува квалитет како инцидентна појава (заради напорите 
на индивидуалци); сè почести вонинституционални иниција-
тиви (кои, покрај тоа што се обидуваат да имаат општествен 
импакт, претставуваат и мали слободни територии, генера-
тори и места со терапевтска моќ) и уметници/индивидуал-
ци кои се или исфрустрирани, разочарани и огорчени или, од 
другата страна, оние кои немаат проблем со корумпираност, 
непрофесионалност, девалвација, понижување итн. Ах, да, го 
заборавивме и ослабениот невладин сектор кој во моментов 
не покажува некоја јасна стратегија, освен што се обидува да 
присобере сили. 

Лазо Плавевски
Отворениот јавен простор е реален предизвик за секоја 

генерација уметници. Освен што е тој предизвикувачки во 
својата јавна изложеност и сите други можни општествени 
и лични релации предизвикани од него, тој е формален пре-
дизвик. Тој е галерија без ѕидови кој бара сопствени „мајсто-
ри“ и „дејци“. Уметничката присутност во отворениот јавен 
простор ќе остане некоја константа која од време на време ќе 
доживува определени осцилации во интензитетот. Но, каков е 
односот со современите случувања кои ја поседуваат ваквата 
ориентација? Неврзано со искреноста на актерите вклучени 
во неа, можен впечаток е дека кај поголем дел од нив постои 
некаков синдром кој нивното дејствување нè насочува да го 
доживееме како некаква адеквација на основните текови на 
постфордистичкиот начин на производство каде сè е некакво 
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случување, каде што работите од светот, за да сé некакви ра-
боти, мораат да бидат случки во смисол на медиумски случки 
или да бидат работи, случки, вредности чија смисла и цел се 
медиумски генерирани. Случката нема меморија и не може да 
се запамети ниту самата себе си, а камо ли она што било пред 
неа. Таа е активност која исцело се исцрпува во сопственото 
случување во моментот на случката. Тоа убаво звучи и уште 
подобро дејствува на околината, но уметност без меморија „не 
ја бива“. Разработувајќи слични проблеми Никола Дедиќ за-
бележува дека: „Разликата меѓу медиумското и уметничкото 
(музејското) производство е во тоа што музејот нуди средства 
за споредба на минатото и сегашноста. На тој начин музејот 
ја изгубил традиционалната улога на создавање на естетски 
норми. Сепак, медиумите не успеаја во промислувањето на 
сопствената улога; нематеријалното производство на медиум-
ската култура е простор на некритичкиот конзервативизам. 
Единствено просторот на уметноста (симболичкиот простор 
на музејот) е просторот на радикално критичкиот дискурс. 
Оваа критика не се создава со спојувањето на уметноста и 
животот како што верувала авангардата, туку со создавање 
на разлики помеѓу уметноста и животот, и тоа со процесот на 
неговото документирање. Уметноста така упатува кон самиот 
живот, на чиста активност, пракса. Со други зборови, уметно-
ста е облик на животот, а уметничкото дело е документација 
на таа животна форма. Така се доаѓа до политизација на умет-
носта во смисла на тоа дека уметноста го документира живо-
тот како чиста активност, односно просторот на уметноста е 
место на критичката анализа и доведување во прашање на ме-
диумски генерираната современост.“ (Dedić, 2008: 269)

Можеби „медиумски генерираната современост“ не е 
главниот носител, генератор на естетиката на популизмот, но 
тој нејзе „најубаво ѝ стои“. Претпоставката на музејот/мемо-
ријата или меморијата како претпоставка во уметничкиот чин 
ќе биде главната линија на судирот кој уметноста ќе го води во 
блиската иднина.

Не сум убеден во исходот на таа случка на судирот. Сим-
боличкиот простор на меморијата е сé повеќе изложен на ус-
ловите во кои се наоѓа, а меморијата во него станува сé повеќе 
само „слика“ на меморијата. Неврзано со тоа што секоја мемо-
рија е некоја конструкција за минатите нешта, оваа „нова сли-
ка“ на меморијата станува случка која е потполно незаинтере-
сирана за сопствената реалност.
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Во секој случај после тоа ништо нема да биде исто.

Како �огаш ја �олкува�е, еве �ов�орно да се вра�ам на 
наша�а гореш�а си�уација, најнова�а конце�ција за „музеј на 
о�ворено“ во �роек�о� „Ско�је 2014“ во �ос�авка�а со че�и-
риесе�ина скул��ури во и околу цен�аро� на Ско�је? Таа уме�-
нос� е и во о�воренио� јавен �рос�ор и е, едновремено, „ме-
морија како �ос�а�ка на уме�ничкио� чин“, како ш�о вели�е, 
односно, „не е само ’слика‛ на меморија�а?

Определена споредба „по звучност“ меѓу термините кои 
ги користев, со оние кои се наоѓаат во прашањето, а се во врска 
со проект кој не е во просторот на уметноста („Скопје 2014“), 
можат да го карикираат проблемот за кој се зборуваше. Од тие 
причини сметам дека е пожелна внимателност кога се сака да 
се критикува проектот „Скопје 2014“, а во таа критика да се 
употребуваат термини и изрази вообичаени или тековни во 
критиката на проектите од уметноста или уметничките дела. 
Оној кој тоа го чини мора однапред да смета на промената на 
контекстот на сопствениот јазик. Проектот „Скопје 2014“ не 
може да се обработува во наративот на критиката на уметно-
ста.

Билјана Исијанин
Идеите кои произлегуваат од јавната сфера и од јавни-

от простор на комуникација се адресирани до раководителите 
на институциите во општеството. Заради фактот што граѓан-
скиот карактер на општеството денес е организиран израз на 
вредностите и на интересите на општеството, односот помеѓу 
власта и граѓаните и нивната интеракција преку јавната сфе-
ра го дефинира самото општество. На тој начин јавната сфера 
стои помеѓу државата и општеството – простор каде граѓани-
те ги артикулираат своите автономни погледи за да влијаат 
на институциите. Доколку уметничката акција има моќ да 
ја еродира културата на работа, а да ја поттикне културата 
на забава, тогаш таа може да создаде ситуација во која се де-
валвира пазарната вредност како најважна карактеристика 
на капиталистичкото општество. Во време на експанзија на 
глобалниот капитализам и корпоризација на културата, де-
молирањето на сериозната култура има политичко значење. 
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„Уметничките практики може да придонесат во борбата про-
тив капиталистичката доминација, а вистинските политички 
прашања бараат од нас да направиме избор помеѓу две кон-
фликтни алтернативи. Јавниот простор е бојно поле каде раз-
лични хегемонистички проекти се конфронтираат без мож-
ност за крајно помирување.“ (Mouffe, 2007) Додека Хабермас 
[Jürgen Habermas] смета дека јавниот простор (односно, како 
тој го нарекува, јавната сфера) е место каде може да се случат 
рационални консензуси, Муф смета дека во уметноста има по-
литичка димензија исто како што во политиката има естетска 
димензија, така што не би требало да се прави разлика по-
меѓу политичка и не-политичка уметност. Секогаш постојат 
возможни форми на критичка уметност и различни начини 
на кои уметничката пракса може да придонесе за промена на 
општествениот систем со тоа што поставува прашања насоче-
ни кон доминантната хегемонија. 

Секојдневниот живот е најважниот простор во кој се 
остварува уметноста денес. Преку уметничката практика што 
свесно го политизира секојдневниот живот и се бори против 
одредени општествени аномалии на најдобар можен начин 
може да се испровоцира и критика, а со тоа и промена. Умет-
носта „во живо“, односно, уметноста која излегува од затворе-
ниот галериски простор е предизвик што со своето делување 
ни овозможува да ги запознаеме уште подобро структурите и 
силите кои ја одредуваат моќта. 

 Сл. 37  Елементи, United, 2007
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Тери Иглтон [Terry Eagleton] смета дека: „систематски 
деформираната комуникативна мрежа најчесто ги прикрива 
или брише нормите преку кои можеме да согледаме дека таа е 
деформирана, со што станува особено отпорна на критики. Во 
таква ситуација станува невозможно во рамките на таа мрежа 
да го поставите прашањето на нејзиното функционирање или 
на условите кои ја прават можна, бидејќи таа уште од самиот 
почеток ги има конфискувано таквите прашања. Историски-
те услови на можност на системот се редефинирани од самиот 
систем, со што исчезнуваат во него. Кај ’успешната идеологија‘, 
тоа не значи дека еден збир идеи се смета за помоќен, полеги-
тимен или поубедлив од некој друг, туку дека вешто се отстра-
нети основите за рационален избор помеѓу тие две множества 
на идеи, така што станува невозможно да размислувате или 
посакувате нешто надвор од термините на самиот систем. Так-
вата идеолошка формација е закривена наназад кон себе слич-
но на космичкиот простор, не оставајќи можност за никакво 
’надвор‘; таа го попречува создавањето нови желби, а истовре-
мено ги осуетува оние кои веќе постојат.“ (Иглтон, 2005: 213)

Според Хабермас, општествената и идеолошката доми-
нација за сега оневозможуваат да се случи непречена кому-
никација, а за да ја дознаеме вистината мора да го промениме 
нашиот политички облик на живот. Од таму следува дека ви-
стината е поврзана со социјалната праведност, што многу се 
разликува од мислењето на Адорно и другите претставници 
на Франкфуртската школа за кои општеството е успешно во 
неговата способност да ги администрира противречностите 
до нивно исчезнување. За Хабермас, доминантните опште-
ствени институции се слични на невротичното однесување, 
бидејќи го скаменуваат човечкиот живот во низа од задолжи-
телни норми. Овие вредносни системи служат за да му се даде 
легитимност на општествениот поредок со тоа што дисидент-
ството го канализираат во илузорни форми. (Иглтон, 2005: 
223)

Како што пишува Бодријар, веројатно влегуваме во една 
парадоксална состојба во која имаме премногу реалност и 
премногу информација, па во оваа состојба на парадокс не ни 
знаеме што точно се случува. Дури и самата репресија се ин-
тегрира во денешниот свет на симулација. Со јавната сфера, а 
со тоа и со јавното мислење, денес доминираат огромните ре-
кламирачки паноа кои ги има насекаде. Сите тие повикуваат 
на губење на идентитетот затоа што постојано демнат – тие се 
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огледало на потрошувачката активност, игра на раздвојување-
то и на удвојувањето која го затвора тој свет во самиот себе. 
(Baudrillard, 2000) Секако дека за ваквата состојба во најго-
лема мерка придонесува доминантната општествена група со 
тоа што ја игнорира креативноста ставајќи ја во системот на 
пазарната конкуренција, па така неизбежно го обезвреднува 
судирот и борбата кои неизбежно постојат во капиталистич-
кото општество. Затоа, од огромна важност е да се согледа хо-
могенизацијата која ја создава идеологијата во современиот 
свет. Иглтон пишува дека да сметаме дека идејата на слобода-
та е идентична со нејзината карикатура што ја нуди капита-
листичкиот пазар значи да не согледаме дека тој објект не го 
задоволува својот концепт. (Иглтон, 2005: 223)

Наспроти моќта на доминантната власт секогаш стои 
една друга моќ, моќта на супкултурните дејствувања. Замае-
носта која владее во општеството во кое постои само фиктив-
на слобода може да се придвижи само доколку постои свест 
за разликите, а не од консензусот на либералниот плурализам 
затоа што тој ги одржува разликите такви какви што се. При-
падниците на супкултурните дејствувања постојано смислу-
ваат нови начини на деформирање на она што официјалната 
култура го прифаќа (а тоа постојано го прави). Субверзивните 
активности се спротивставување на масовната култура што 
им се наметнува на пасивните преку културната индустрија 
која ги лишува од моќта. Наместо да се сосредоточи на под-
молните активности кои ги создава владеачката идеологија, 
субверзивните дејствувања мора да значат секојдневен отпор 
против сè она што може да помогне за одржување на доми-
нантната идеологија. Додека носителите на доминантната 
општествена моќ создаваат свои места – градови, трговски 
центри, училишта, работни места, слабите си создаваат свои 
простори внатре во истите тие места. „Местото е простор каде 
стратегијата делува; герилците кои ќе упаднат на тоа место го 
претвораат во свој простор; просторот е активно место.“ (Fisk, 
2001: 42)

Затоа: напуштањето на институционалниот затворен 
галериски простор е, во суштина, реализирање на феноменот 
на современата уметност што претставува борба, опстанок и 
копнеж да се биде независен од конвенции, рутини, занаетчи-
ство, примери, повторувања, шеми и социјални и бизнис ме-
ханизми. Копнежот за слобода е сржта на целото движење на 
уметноста денес. Илузијата за слобода, магичната формула за 
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слобода – тоа е лајт-мотивот на денешната епоха. 
Kога личностите работат за интересите на концентри-

раната моќ наместо за фундаменталните интереси на лично-
ста, глупаво е и ирационално, но секој од нас, на некој начин, 
е вовлечен во овој процес така што нештата тешко можaт да 
се изменат. Нашите животи денес зависат од меѓународните 
корпорации. Преку трговијата и потрошувачката, за нашите 
животи се одлучува со борбата помеѓу различните форми на 
моќ и покрај тоа што изгледа дека живееме слободно. Теори-
ски, можно е да се излезе надвор од општественото, но тоа 
претпоставува сериозни барања и жртви од поединецот кои 
понекогаш реално и се случуваат.

A�анас Бо�ев
Мислам дека не постои разлика помеѓу уметноста из-

ложена во институција и онаа изложена во јавен простор.  
Легитимни се и двете пракси. Сè зависи од дискурсот. Јас не би 

 Сл. 38  Атанас Ботев, Joker, 2012
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бил радикален како дадаистите кои сметаат дека музеите се 
анахронизам и дека треба да се запалат. Да не заборавиме дека 
токму музеите се институциите коишто во модерниот свет ја  
кодификуваа и ја структурираа уметноста. Марина Гржиниќ 
во својот есеј „Музеите и медиумските уметнички дела: акти-
висти и канибали“ пишува: „прашањето: дали на современа-
та уметност ѝ се воопшто потребни музеи, можеби би можело 
да сугерира дека јазот помеѓу уметноста и животот треба да 
се премости, надминувајќи ја уметноста како институција на 
моќ, спуштајќи ја на земја, до статус на директно и реално.“ 
Таа понатаму пишува: „дали ова имплицира смрт на музеите 
како што тоа беше предложено во постструктуралистичката 
теорија? Не, напротив. Kако што тоа Петер Вајбл [Peter Weibl] 
по повод слично прашање изјави, тоа значи само крај на исто-
риското одредување на музејот.“ (Gržinić, 2002: 10-5)

С�оред оваа �еза на Гржиниќ, односно, Вајбл, значи ли 
�оа дека музејо� ќе ос�ане, но без негова�а основна функција 
– да �роценува, да вреднува и да ис�оризира и со �оа ќе се сведе 

 Сл. 39  Атанас Ботев, Retrograde performance, 2007
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само на де�о, мес�о на чување на дела�а или, �ак, своевидно, и 
„улица�а“ (о�воренио� јавен �рос�ор) ќе с�ане (или �реба да 
с�ане) „музеј на о�ворено“, за ш�о најдобро веќе може да �осве-
дочи идеја�а за �ос�авување�о на скул��ури�е во �роек�о� 
„Ско�је 2014“?

Ако музеите досега успеале да го издржат тестот на 
времето и да опстојат во својата основна функција, тогаш не 
гледам причина зошто не би егзистирале и во следните 100 го-
дини, се разбира, видоизменети и деконтекстуализирани како 
што тоа го тврди и Вајбл. 

Но, да се вратам на претходното. Фројд е во право кога 
вели дека помеѓу високите и строги барања на високата кул-
тура и човековата нагонска (сексуална и агресивна) природа 
постои непомирлив антагонизам. Човекот е осуден на траги-
чен избор: развој на општеството и културата по цена на не-
врози, патење и несреќа, од една страна, или варварство и нес-
кротено задоволување на нагоните, од друга страна.

Во таа смисла, протагонистите во „Deus Sex Machina“  
(Сл. 29) се приклонети кон втората опција: сексуалниот нагон 
не претставува „решение“ за реалноста (решение во смисла на 
некакво терапевтско, катарзично ослободување), туку извор 
на проблемите и надоврзување на тријадата: фрустрација – 
агресија – регресија. Еросот полека исчезнува, а сексот (исто 
како и храната, алкохолот, дрогите) стана потрошна стока – 
супститут за човековото растечко незадоволство и духовна 
празнина.

Томе Аџиевски
Разлика околу галерискиот и јавниот простор, кога ста-

нува збор за амбициите на уметникот околу неговиот ангаж-
ман, се разбира има. Блискоста до широките народни маси од 
сите слоеви и профили во јавниот простор е неспоредлива со 
изложување во галерија. 

Да, конечно, за дискурсо� �ука и с�анува збор. Уме�ни-
ци�е сè �омалку изложуваа� вон од инс�и�уционализиранио� 
за�ворен јавен �рос�ор, од галерии�е, од музеи�е.4 Послед-

 4 Сепак, музеите спаѓаат во една друга група на институции кои не 
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ни�е, скоро десе�ина „изложби“ на �оголема гру�а на уме�ни-
ци во �оследниве две години, бараа� ал�ерна�ивни �рос�ори 
во кои очекуваа� дека ќе ос�вара� �оголема комуникација со 
�осе�и�ели�е, а особено како своевиден �ро�ес� заради ло-
ши�е искус�ва со уш�е �олоша�а организација на наши�е 
најголеми инс�и�уции.

Се согласувам со фразата дека галеријата е „спална соба“, 
а музеите „мртвечници“ на уметноста. На Запад тие се претво-
рени во „пиљари со високо реноме“, се разбира со мали исклу-
чоци. За разлика од денес, амбиентот и времето кога мојата 
генерација изложуваше во галерии имаше карактер на опште-
ствено делување со натпреварувачки (спортски) дух. Но, вре-
мињата се изменија. Најдобар опис за состојбата на галириите 
денес нема да го добиете од сетилото за вид, туку од сетилото 
за мирис, кога внатре ќе ја осетите миризбата на мувла. Нова-
та продукција не е далеку од ова чувство. 

За ликовната критика денес нема да ви помогне ниту 
едно сетило. Неа ја нема. Кое време и што чека големиот број 
млади историчари на уметност, незнам. Каков поголем естет-
ски потрес од проектот „Скопје 2014“ очекуваат за да напишат 
нешто? Обучени ли се да пишуваат? Ова е добар момент за пре-
испитувања, па и за работата на некои факултети од областа 
на уметностите. Овој балкански простор сè уште е многу по-
датен за делување на отворено. Веродостојноста на овој став 
најдобро ќе ја проверите во одговорите на второто прашање, 
втемелени врз сопственото искуство за овие простори.

се занимаваат со тековната уметничка пракса, туку со нејзиното историзи-
рање. Во оваа смисла, да, секогаш ќе има потреба од музеи, особено тоа ќе им 
треба на самите уметници, а потоа и на пошироката општествена заедница.
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Игор Тошевски

Сл. 1  Игор Тошевски, Совршена рамно�ежа, 2000, инсталација, 
кантари, документи

Сл. 2  Игор Тошевски, Процес, 2004, инсталација (детаљ), мастило, 
полимерна боја, видео

Сл. 10  Игор Тошевски, Тери�ории, 2004, интервенција во јавен 
простор, полимерна боја, плакати

Сл. 11  Игор Тошевски, Тери�ории, 2004, интервенција во јавен 
простор, алуминиумска плоча

Сл. 12  Игор Тошевски, Тери�ории, 2012, интервенција во јавен 
простор, полимерна боја, знамиња, плакати

Сл. 13  Игор Тошевски, Тезгарење (Су�ремус), 2011, 8 часовен 
перформанс, разни објекти, печат, мегафон

Сл. 22  Игор Тошевски, Љубов�а неразбирлива, секој �рокле� миг, 
2012, инсталација, разни објекти, вентилатори, знамиња, 
шеќерни јаболка, звук

Сл. 23  Игор Тошевски, Љубов�а неразбирлива, секој �рокле� миг/ 
Водачо�, (детаљ), 2012, инсталација, разни објекти, 
вентилатори, знамиња, шеќерни јаболка, звук

Сл. 24  Игор Тошевски, Љубов�а неразбирлива, секој �рокле� 
миг/ Дионис, (детаљ), 2012, инсталација, разни објекти, 
вентилатори, знамиња, шеќерни јаболка, звук

Сл. 30  Игор Тошевски, Уш�е еден �рокле� миг (Цензор), 2013, 
инсталација, црно платно преку уметнички објекти

Валентино Димитровски:

Сл. 3  Маурицио Кателан [Maurizio Cattelan], Љубов, 2010, мермер, 
висина 11 м. (Делото било поставено седум дена пред 
седиштето на Италијанската берза, на Piazza Affari во 
Милано.) 

Сл. 31  Астана, Казахстан
Сл. 36  ОПА, Solution, 2012, билборд пред Универзална сала, Скопје 

(делото беше поставено само еден ден) (Со љубезна 
дозвола на ОПА; фотографија: Денис Сарагиновски)

С�исок на илус�рации
во избор на соговорници�е
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Лилјана Неделковска:

Сл. 17  ОПА, Keep Calm And Eat Chocolate, 2012/13, 24x28x3 cм, три 
објекти (картон, инк-џет отпечаток, фолија) (Со љубезна 
дозвола на ОПА; фотографија: Денис Сарагиновски)

Сл. 32  Христина Иваноска и Јане Чаловски, Онаму каде ш�о �ребаше 
да има знаме ш�о гордо ќе се вее, 2012 комбинирана 
техника (Со љубезна дозвола на Иницијативата 
„Кооперација“; фотографија: Денис Сарагиновски)

Сл. 33  Симон Узуновски, Глуварка, 2013, апликација, селотејп 
на стакло (Со љубезна дозвола на Иницијативата 
„Кооперација“; фотографија: Денис Сарагиновски)

Станко Павлески:

Сл. 4  Станко Павлески, Широко о�ворени очи, 2002, дим. 
променливи (нужна поставеност во агол), книга-дело 
Нена�ишана книга до �осредувачо� (210 стр.; А5), 
поставена на ѕид и проекција на името на авторот 
исклесано во камен, фотографија: авторот

Сл. 5  Станко Павлески, Пишувана уме�нос� – Сликан јазик 
3: Дик�а�орс�во од �осредувачо� – Три бои, 2003, 
поединечно 130х90 см, сито печат на платно на 
Образложението на Националната комисија за 
Венециското Биенале во 2003, преведено на англиски и 
италијански, фотографија: авторот

Сл. 6  Станко Павлески, Дело над книга�а – Книга над корици�е: 
Обвине�и за соучесниш�во, 2004, поединечно 30х40 см,  
една од 12 фотографии во фотоинсталацијата, документ 
од средбата на авторот со пријателите од фелата, 
според него совиновници во создавањето на книгата, 
фотографија: Лазо Плавевски

Сл. 14  Станко Павлески, Трилогија Провинција 3: Знаци на а�рофична 
кул�ура – Заморени�е од уме�нос�, 2005, променливи 
димензии, инсталација од седум портрети (во негатив-
калап од гипс) на македонски историчари на уметност 
и ликовни критичари, поставени на високи постаменти 
145х50х50 см, фотографија: авторот

Сл. 15  Станко Павлески, Ав�орски низ �ојавно�о 2: Секој ден �арче 
уме�нос� 2 – Иницијална деба�а УК 615, 2005-2008, 
променливи димензии, тркалезна маса, 10 столни 
знаменца и папка со фотографии од престојот на Ав�орски 
низ �ојавно�о 2 - Уме�ничко дејс�вување во �рирода, 
2005, фотографија: авторот

Сл. 16  Станко Павлески, Ав�орски низ �ојавно�о 1: Одговорно 
за Македонија, 2004, променливи димензии, фото 
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инсталација и телеграма испратена до Општина Валес, 
градоначалникот на Општина Велес, г-дин Аце Коцевски 
и академскиот скулптор Петар Хаџибошков, на денот на 
откривањето на споменикот на Панко Брашнаров

Сл. 25  Станко Павлески, Проекција Балкон 2Б: Теа�ар Маркус Гарвеј 
& Ман Реј 1913, �ре�с�авува..., 2008, поединечно 80х60 см, 
две од 10 фотографии во фотоинсталацијата, фотографија: 
Роберт Јанкуловски

Сл. 26  Станко Павлески, Проекција Блкон 3: Теа�ар Јас П�оломеј & 
Н.В. Ниш�о�о, 2009, променливи димензии, книга-art 
book (345 стр., А5) мултиоригинал од десет примерока 
со истоимен наслов, поставена на постамент и книгата, 
отпечатена на А4, разложена на ѕид, фотографија: авторот

Сл. 34  Станко Павлески, Пишувана уме�нос� на улица Македонија, 
2012, импровизиран продажен штанд на лажната 
издавачка куќа Окнат Ела Овоет и промоција на 
книгата Пишувана уме�нос� и другите изданија на 
авторот, поставен на најфреквентната улица во Скопје, 
фотографија: Филип Перески 

Сл. 35  Станко Павлески, Пишувана уме�нос� на улица Македонија, 
2012, фотопанорама 64х500 см и десет фотографии 30х40 
см од перформансот, 70х240 см, импровизиран продажен 
штанд на лажната издавачка куќа Окнат Ела Овоет и 
промоција на книгата Пишувана уме�нос� и другите 
изданија на авторот, поставен на најфреквентната улица 
во Скопје; фотографија: Филип Перески 

ОПА:

Сл. 7  ОПА, Вечно �ело, 2013, видео инсталација
Сл. 17  ОПА, Keep Calm And Eat Chocolate, 2012/13, 24x28x3 cm, три 

објекти (картон, инк-џет отпечаток, фолија)
Сл. 27  ОПА, Уш�е еден фрус�риран уме�ник, (детаљ), 2009-2011, 

13 календари (секој 44x55 cm, офсет печат) и 26 инк-џет 
принтови (секој А3 формат)

Сл. 36  ОПА, Solution, 2012, 240x500 cm, инк-џет принт (билборд во 
јавен простор)

Билјана Исијанин:

Сл. 28  Мартин Зет [Martin Zet], Ограда, 2002, перформанс, Битола
Сл. 37  Елементи, United, 2007, интервенција во јавен простор, Arta 

Terme, Италија
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Атанас Ботев:

Сл. 8  Атанас Ботев, Feelingblue, 2012, масло на платно, 50x70 см
Сл. 9  Атанас Ботев, Вејце, 2008, масло на платно, 80x130 см
Сл. 18  Атанас Ботев, An Apple a Day Keeps the Doctor Away, 2007, 

дигитален отпечаток, 120x80 см
Сл. 19  Атанас Ботев, ARTifact, 2008, дигитален отпечаток, 100x70 см
Сл. 29  Атанас Ботев, Carmagedon (од серијата Deus Sex Machina), 

2009, туш на хартија, 40x30 см
Сл. 38  Атанас Ботев, Joker, 2012, масло на платно, 50x40 см
Сл. 39  Атанас Ботев, Retrograde performance, 2007, масло на платно, 

146x116 см

Томе Аџиевски:

Сл. 20 (Сл. 1 на стр. 80) Toме Аџиевски, С�оменик на �адна�и�е 
херои, 2012

Сл. 21 (Сл. 2 на стр. 81) Фредерико Манкoсу [Frederico Mancosu], 
плакат за филмот Django Unchained на Квентин Тарантино 
[Quentin Tarantino], 2012
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