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На  16 и 17 декември (вторник и среда) со почеток во 13.00 часот во салата за предавања и 
проекции на Музејот на современата уметност - Скопје ќе се одржат две предавања на 
професорот Џејмс Елкинс, на кои тој ќе се осврне на повеќе значајни прашања кои се 
однесуваат на актуелните дебати околу улогата на современата уметност, историјата и 
теоријата на уметноста и теоријата на сликата. Предавањата на Џејмс Елкинс во Скопје се 
дел од проектот насловен „Сликовни перспективи: Надминување на бинарноста“, 
инициран и организиран од Владимир Јанчевски, на чија покана во периодот 15-18 декември 
Елкинс ќе престојува во Македонија. 

  

Џејмс Елкинс (James Elkins) е професор на Школата на Уметничкиот институт во Чикаго 
(School of the Art Institute of Chicago) еден од најзначајните историчари и теоретичари на уметноста во 
последните две децении. Роден е во Итака, Њујорк во 1955 година. Својата докторска дисертација ја 
одбранил на Универзитетот во Чикаго во 1989 година, а во последните 25 години предавал на повеќе 
реномирани универзитети и институти во САД, како Принстон, Дјук, Беркли, Кларк Институтот итн. 

Автор е на над 20 книги од најреномираните издавачи во САД и Европа и повеќе од 150 
текстови во најреномираните стручни списанија кои се преведени на повеќе јазици меѓу кои: руски, 
италијански, германски, дански, шведски, шпански, португалски, кинески, корејски, фарси итн. 
Приредувач е на повеќе специјализирани зборници од областа на историјата на уметноста, 
визуелните студии, ликовната критика и теоријата на уметноста, а во последната деценија издадени 
се и неколку антологии на неговите дела на руски, шпански, германски, кинески итн. Одржал бројни 
предавања на унивезитети и специјализирани институции од областа на уметноста и културата во 
над 70 земји во светот, и е редовен учесник на сите најзначајни конференции и симпозиуми. Предмет 
на неговиот интерес се теоријата на сликата, историографијата и историјата на уметноста, 
претставите на телото, како и врските помеѓу науките и уметностите. 

 
 

16 декември (вторник) 

13.00-14.30 часот. Предавање 1: 
„Иднината на сликата“   

"Future of the Image" 
 

17 декември (среда) 

13.00-14.30  часот. Предавање 2: 
„Отаде естетското и анти-естетското“ 

"Beyond the Aesthetic and the Anti-Aesthetic" 

 

Предавањата ќе бидат на англиски јазик без симултан превод, во времетраење од еден час.  
Потоа публиката ќе има можност да поставува прашања и да поразговара со гостинот. 

Проектот се реализира во соработка со Центарот за визуелни студии - Скопје.  
Благодарност до Музејот на современата уметност - Скопје за отстапениот простор. 
 
 

 

МСУ (сала за предавања)                                                                 ЦВС_  
    центар за визуелни студии-скопје 

Почеток: 13.00 часот 
Предавач: Џејмс Елкинс 
     

проектот е поддржан од 
Министерството за култура  
на Република Македонија 

 



16 декември (вторник), 13.00-14.30 часот 

 
ПРЕДАВАЊЕ 1.  
ИДНИНАТА НА СЛИКАТА / FUTURE OF THE IMAGE 
 
Претставите (Images) и сликите (pictures) се предмет на бројни истражувања и огромна 
литература, но мал дел од нив го артикулира она што може да ги разликува визуелните 
предмети од пишаните. Мал број критичари, историчари или филозофи развивааат теории 
на визуелното или на визуелните предмети; повеќето работат емпириски, потпирајќи се на 
стекнати базични концептуализации за тоа што се визуелните предмети и како тие 
создаваат значење. Како резултат на тоа, академските институции и светот на уметноста, 
имаат тенденција да функционираат прагматично, претпоставувајќи дека природата на 
визуелното се подразбира. Основните прашања остануваат неистражени: Кои се 
оптималните гледишта за тоа што се визуелните објекти и како тие создаваат значење? 
Каков е ефектот од одложувањето на работата за природата на слики, иако литературата за 
нив експоненцијално се зголемува и надградува? 
Ќе ги користам овие прашања за да ги расветлам овие две прашања. 
Прво, тука е прашањето за нашата, наводно, визуелна култура. Убедливоста на тврдењата 
во врска со нашата супериорна визуелна компетентност и писменост зависи од неистражени 
поими за сликите, сликовната разновидност, како и сликовната писменост. 
Второ е прашањето за иднината на сликата во уметноста. Некои од најпроникливите 
скорешни политички ангажирани уметнички практики, како што се "Critical Art Ensemble", ја 
бараат или одбегнуваат нивната врска со уметноста. Сликата сама по себе станува носител 
на неодредено значење: таа го овозможува делото, давајќи валидност на неговиот статус 
како уметност, без потреба од објаснување. Ова, исто така, е овозможено од недостатокот 
на преиспитување на сликата. 
 
*** 
 
17 декември (среда) 13.00-14.30  часот 

 
ПРЕДАВАЊЕ 2.  
ОТАДЕ ЕСТЕТСКОТО И АНТИ-ЕСТЕТСКОТО /  
BEYOND THE AESTHETIC AND THE ANTI-AESTHETIC 
 
Предметот на оваа книга е истовремено и концизен, но и огромен. 
Како мал предмет, анти-естетското е поврзано со Менхетн во раните 1980ти години, каде 
што беше кристализиран од Хал Фостер како уредник на изданието „Анти-естетското“ (The 
Anti-Aesthetic). Практиките подоцна идентификувани како анти-естетски се појавија во 
1970те години и биле развиени во 1980тите во разни центри на уметничкиот свет, 
вклучувајќи ги Њујорк, Лос Анџелес, Лондон, Амстердам, Брисел, Копенхаген, Стокхолм и 
Берлин. До крајот на 1990тите години, би можело да се каже дека теориите на анти-
естетското го отстапија местото на другите концептуални формации, како отпорот и 
критичноста, за кои се расправа во оваа книга. Книгата „Анти-естетското“ сè уште се чита на 
универзитетите во Северна Америка и делови од Европа, каде што често се предлага како 
историски документ, како момент од историјата на реакции против модернизмот. Во тие 
контексти стана базично четиво исто како што Хајнрих Велфлин или Ернст Гомбрих станаа 
тоа во историско-уметничката педагогија. Значајно е тоа што во некои делови од светот 
„Анти-естетското“ е едвај познато, а терминот анти-естетски не помина низ следот од 
етикета за уметничка пракса, кон одредена серија на теоретски позиции, до елемент во 
историографијата на постмодернизмот. 
Но, естетското и анти-естетското, исто така, се огромна тема. Историски гледано, естетското 
се користело, проблематично, речиси како синоним за самиот модернизам, начин на 
означување на посветеноста на модернизмот кон вредност. Анти-естетското е проширено 
назад во времето, за да ја окарактеризира реакцијата на модернизмот против академската 
уметност и против политичката ситуација што довела до Првата светска војна: контекстот во 
кој, како што забележал Артур Данто, убавината стана анатема. Од таа перспектива, анти-
естетската пракса е sine qua non на модернизмот во неговите бројни форми до денес. 
 


