
Новиот свет бара нов вид на творење

Светот драматично се изменил во
последните дваесет до триесет години и
таа промена е, пред се', структурална
промена на човечката работа (labour):
денес имаме сложна материјална работа
на продукциски и постпродукциски
„производства“ на човечки животи на
глобален и на локален план. Дигиталните
технологии, биогенетичкиот инженеринг,
културалната политика, глобалната
медиумска експанзија,
спектакуларизацијата на секојдневниот
живот, номадскиот туризам, глобалната
подвижност на капиталот и на самиот
живот означуваат дека човечкиот однос и
човечкиот труд е сменет на
фундаментален начин. Овие промени во
битието на човечкиот труд доведоа до
промена и во самата уметност: денешната
актуелна и насекаде присутна уметност не
е толку сконцентрирана на сликарство,
скулптура и графиката, колку на новите
медиумски, перформативни и
концептуални практики. И тука ја видов
другата важна теза, а тоа е дека новиот
свет бара нов вид творење и рецепција на
уметноста. Уметниците на историската
концептуална уметност таквата нова
ситуација ја почувствувале и ја
антиципирале. Затоа е важна критичката
анализа на концептуалните, теориските,
поетичките, културалните и политичките
аспекти на историската концептуална
уметност.
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УМЕТНОСТА Е СУБВЕРЗИВЕН СИМПТОМ

Интервју со Мишко Шуваковиќ, еден е од најпознатите и најангажираните
естетичари и теоретичари на современата уметност на просторот на
некогашна Југославија во последните две децении

пишува: ДЕХАН БУЃЕВАЦ

d.bugevac@globusmagazin.com.mk

Веднаш би сакал да Ве прашам за Вашето мислење зошто и по речиси 40
години се' уште можеме да прочитаме и да сретнеме реакции кои ја
оспоруваат концептуалната уметност. Зошто се' уште е тешко прифатлива,
односно и понатаму се доживува како екцесен гест? 

 Да, секако дека постојат скептични ставови за концептуалната уметност во нашите
мали европски култури, а нив ги поврзувам со доминантната, и секако застарена
политика која ја спроведуваат постсоцијалистичките влади во некогашната Источна
или социјалистичка Европа. Тие влади и министерства за култура, уметноста се' уште ја
доживуваат/гледаат на начин на уметноста на романтизмот, а тоа значи етнички и
национални идентификации преку сликарството и скулптурата. 

Денес, концептуалната уметност или
современата критичка и новомедиумска
активистичка практика се нормален и активен
дел од доминантната уметност на уметничкиот
пазар, ако сакате, почнувајќи од големите
претстави и манифестации како што се
Венециското биенале и „Документа“ во Касел.
Исто така, концептуалната уметност е дел и
од високото уметничко образование. Значи, се
работи за доминантни уметнички практики.
Погледнете ги само билбордите во Скопје,
Белград односно во Берлин. Имаме работа со
чист „дискурс“, со естетика која има длабока
поврзаност со поимот на концептуалната
уметност. Да, се согласувам, тука имаме
широк простор за сериозна анализа и критика
кога се во прашање скептичните реакции за
концептуалната уметност.

Што е тоа што пречи во делата на
концептуалната уметност за да имаме и
понатаму предубедувања и
недоразбирања од страна на поголемиот
број луѓе?

 Во прашање е повеќе една
незаинтересираност од страна на мнозинската
популација. Но, таа незаинтересираност не е
естетска, туку политичка. Ние живееме во
општества кои мора да поминат низ низа
културални револуции... сакале тие или не! 

Зошто во нашите простори се' уште
постои митот за големиот уметнички
гениј?

 Мислам дека тука повеќе се работи за типот, карактерот и улогата на културалната
политика, отколку за самите естетски и естетичките искуства или знаења.
Културалните политики во бивша Источна Европа, а пред се' во Балканскиот регион се
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врзани за моделот рециклажи на буржоаските национални култури и уметности. Тој
модел предлага и го застапува концептот на ремекдела и уметникотгениј. За жал,
самата инфраструктура на културата во тие/наши општества не овозможува доволна
акумулација на моќ која би овозможила ремекдела во традиционална смисла. Затоа,
мислам дека од опозицијата голема уметност – концептуална(критичка) уметност многу
поважна е опозицијата културална национална политика  културална глобална
индустрија. Односот глобално и локално е основното прашање на времето во кое
живееме.

Група Ирвин, Марина Абрамовиќ, Namepickers 1998

Верувате ли дека еден ден концептуалната уметност на овие простори ќе
биде прифатена како академско и културно наследство? Кога ќе стане
„убава“, кога ќе стане „израз на убавото“?

 Концептуалната уметност како и актуелната практика заснована на критичка и
аналитичка работа заедно сосе новите медиуми, перформанси и културални активизми
имаат своја естетика, а тоа е естетика на информативното, медиумското или
екранското општество. Како што знаете, тие уметнички практики не се врзани за
традиционалното „сетилно убаво“ од ликовната историја на уметноста, но се поврзани
за минималистичките, техноестетските или комуникациските работења.

Од друга страна, грубо кажано, во историјата на уметноста вие имате приближување
на уметничко дело како убав предмет во 18 век кон уметничко дело како уметничко
дело низ 19 и раниот 20 век, за низ целиот претходен век уметничкото дело да стане
критички или субверзивен симптом на современото општество и култура. Поимите на
„уметничка вредност“ и „каноните на уметноста“ се менувале низ историјата. Така,
поимот на „убавото“ бил заменет со самото „уметничко“, а поимот на „уметничкото“ со
„критичкосубверзивното“.

Во епоха на силни медиумски креирања на нашите животи, можеме ли да
зборуваме за уметноста како можност за демократизација не само на
уметничкиот контекст туку и пошироко?

 Времето во кое живееме е време на борба помеѓу демократизацијата, економско
пазарниот или монополски тоталитаризам и клаустрофобичните национални политики.
Уметноста во таквите борби има улога да биде или чиста апологија или критика.
Знаеме дека за секоја демократизација е важна критичката уметност. Уметноста која
критички визуелизира или ги прави видливи опскурностите на националните
клаустрофобии, но и на бескруполозноста на самиот пазар, укажува на можноста за
обликување на нашиот живот на еден современ, отворен и мошне подвижен начин.

Кои се тие актуелни случувања кои го одредуваат критичкиот пристап на
уметноста? 

 Според мене, онаа уметност која намерно и свесно го политизира секојдневниот
живот и практиката на човечката комуникација е најважната уметност денес.
Последните децении како најпрогресивна и најинвентивна уметност е таа којашто
влегува во барањето улога и дејство за уметничкото дело врз општеството. Денес ми
се чини дека се битни три модуси на критички и активистички дејствувања: пред се',
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дигиталните медиуми, полето на перформансот, и полето во кое културалните
механизми го прикажуваат и изведуваат животот во секодневјето. Општеството денес е
полигон и медиум на уметноста. 

Џозеф Кошут: ZERO

Дали е можна евентуална форма на современата уметност надвор од
системот на уметноста?

 Денес уметноста е раширена во културата, во различните области на човековиот
живот. Тешко е да се зборува за уметноста надвор од системот, бидејќи системите на
уметноста, културата и општеството се медиумски простори низ кои се случува
современата уметност.

Што го одредува статусот и говорот на уметникот во овој дизајниран свет на
реалното? 

 Визуелните уметности денес на глобален план се хегемони. Тие се подостапни,
побирократизирани и поспектакуларно присутни во јавноста. Таков е случајот и во
нашето опкружување. Тешко е денес да се зборува – тоа беше можно пред 20 или 35
години  за достигнување на светските нивоа или за фаќањето на возот со светот.
Денес, нема поголема разлика помеѓу уметничките сцени во Србија, Хрватска,
Ерменија, Македонија, Полска, Чешка, Естонија итн. Станува збор за глобално слични
културалноуметнички механизми.

Видете, секогаш сум мислел дека основањето на Музејот на современата уметност во
Белград бил посебен настан во склоп на социјалистичкиот свет. Меѓутоа, минатата
година бев во Ереван, Ерменија, и ме однесоа во исклучителен Музеј на модерната
уметност, дури изграден во сличен модернистички манир како и белградскиот. Се
разликуваат само по тоа што белградскиот е целиот во стакло, а ереванскиот од
бетонски валјак.

Денес се живее и се работи во време на сложени контрадикторни напнатости помеѓу
локалните и глобалните уметнички светови и пазари. Мислам дека е многу поважно од
самовосхитувањето, една критичка анализа на сето она што сме го занемарувале со
децении, а тоа е карактерот на општественоста во која се случувале уметничките
практики во втората половина на 20 век.

Уметноста е предизвикувачки симптом кој треба да го истражуваме за подобро да ги
запознаеме самите структури и изведбите на моќта кои управуваат во обликувањето на
нашите животи. Затоа, денес, помеѓу дизајнот на стоката за потрошувачка и дизајнот
на уметноста нема голема разлика, освен од аспект на критичкото и некритичкото. И
тоа е боромејскиот јазол на актуелноста. 

Да се вратиме на почетокот на темата. Што е тоа што одредува едно естетско
искуство да го именуваме како концептуална уметност во современата
култура?

 Вашето прашање „како или зошто именуваме некоја уметничка практика како
концептуална уметност“ е прашање кое бара сериозен одговор. Одговорот е во
следното: сета уметност по „реди мејдот“ на Марсел Дишан, според Џозеф Кошут е
концептуална по својот карактер. Поимот на концептуалната уметност сум го
интерпретирал преку три модела на уметнички практики: 1. протоконцептуализми, 2.
историска концептуална уметност, и 3. уметноста по концептуалната уметност во ерата
на културата.

Протоконцептуализмите се викаат сите оние бројни антиципации или
концептуализации кои уметниците ги спроведувале во своите истражувања од Марсел
Дишан преку Џон Кејџ, Џаспер Џонс, Пјер Манзони, флуксусовците, Мангелос, група



Горгона или Владан Радовановиќ. Во прашање се уметнички практики, пред се'
авангардни и неоавангардни, кои се' уште не се концептуална уметност, но во кои се
проблематизира статусот на сетилното, концептуалното, дискурзивното,
институционалното, итн.

Историската концептуална уметност сум ја означил како хибридна појава на
концептуалната уметност во еден широк дијапазон од „белиот и машкиот“ аналитички
концептуализам до бројните расни, родови или политички провокации на сметка на
статусот на уметноста во однос на теоријата, политиката, религијата или секојдневниот
живот. Станува збор за периодот во шеесеттите и седумдесеттите година на минатиот
век.

Со уметноста по концептуалната уметност сум ги именувал сите оние преобразби, или
поточно, оние преработки и рециклажи на историската концептуална уметност од 60
тите и 70тите години во текот на актуелните уметнички практики на осумдесеттите и
деведесеттите години на 20 век, и првите години на 21 век. 

Кога на просторот на бивша Југославија се појавува процесите на
концептуалната уметност? 

 Во втората Југославија се случи сложен процес на преобразување на
револуционерниот и интернационалниот социјалистички реализам од доцните
четириесетти и педесетти години во умерени или социјалистички модернизми во текот
на педесеттите, шеесеттите и седумдесеттите години на 20 век. Всушност, дојде до
пресврт од уметност во служба на револуцијата во уметност која ги застапува
интересите, вредностите и, секако, уживањето на комунистичката бирократија и
технократија. Умерениот или социјалистичкиот модернизам беше доминантна уметност
на самоупраниот социјализам и беше означен како фетишизација и безинтересност на
модерното сликарство, скулптура и графика. Бројните неоавангардни појави биле
критички провокации на еден таков систем. Тука, секако, можат да се спомнат раните
дејствувања на словенечката група ОХО, хрватските „Нови тенденции“ (Пицељ, Кристл,
Добровиќ, Срнец) и групата „Горгона“ (Ваништа, Мангелос, Кожариќ, Јевшовар),
белградските уметнички експерименти на Владан Радовановиќ, Коломан Новак, Зоран
Радовиќ, Мирољуб Тодоровиќ. Тука се и војводинските текстуалноориентираните
уметници, како што се Вујица Решин Туциќ, Јовица Ачин, Воислав Деспотов, Јудита
Шалго, Каталин Ладик и други. Неоавангардата, пред се', ја карактеризираше идејата
за поинаквоста во однос на доминантните и хегемони тенденции на
монодисциплинарните уметнички модернизми во ликовните уметности, книжевноста,
театарот и филмот.

Каде се спојуваат, а каде одвојуваат концептуалната уметност и
неоавангардата?

 Појавите на концептуалната уметност, секако, би ги одвоил од неоавангардата,
бидејќи неоавангардата се' уште ја имаше наивноста во барањето на нови и
коригирани модернизми – всушност неоавангардата како да сакала да дојде до еден
неотуѓен модернизам. Напротив, појавите на концептуалните уметности означувале
низа на „тврди“ елитистички, критички и протеориски барања во однос на „природата
на уметноста“ и во однос на „дискурсите на уметноста“, па и во однос на разбирањето
на секојдневното или во однос на професионалниот живот на уметникот и културните
дејци. Појавите на концептуалната уметност поставиле прво иманентна, а потоа и
надворешна критика на хегемоните лица на големите модернизми и локалните
социјалистички модернизми.

Кои се тие конкретни уметнички практики? 

 Кога се зборува за конкретни уметнички практики, секако, дека тука би ги истакнал
доцното дејствување на групата ОХО, Брацо Димитриевиќ, Горан Трбуљак, групата
„Bosc+Bosch“... (Тие во различни реалсоцијалистички услови започнале критика и
деконструкција на модернизмот како, пред се', културален феномен).

Концептуалната уметност во Белград настана малку подоцна отколку во Љубљана,
Загреб, Суботица или Нови Сад... Тоа е и разбирливо, бидејќи констелацијата на
мејнстримот во уметноста беше суштински поврзана со институционалната моќ на
реалкомунистичката бирократија и технократија. Белград, сепак, беше главен град на
социјалистичка Југославија, простор на сложени општествени борби и такви ефекти.
Концептуалната уметност во Белград се појави со воспоставувањето нови студентски
институции како што е СКЦ. СКЦ во седумдесеттите истовремено беше простор на
слободни уметнички експерименти: резерват во кој беше сместено сето она што
„градот“ не сакал да го прими во своето ткиво. Концептуалната уметност била
парадоксално, критика на социјалистичкиот модернизам како бирократски и државно
поддржана уметност, а истовремено претставувала барање за радикални форми на
левицата и критика на уметничкото творештво.

Какво е Вашето искуство со македонскиот модернизам кога е во прашање
историјата на концептуалната уметност во некогашна Југославија?

 Искрено, немам јасни познавања за состојбата во македонската модерна и современа
уметност која би можел да ја упатам во однос со практиките на концептуалната
уметност во некогашна Југославија. Тоа што го знам е само сеќавање поврзано со
каталозите на македонските ликовни уметници кои твореле во осумдесеттите години на
минатиот век и кои имале активно учество на југословенската тогашна сцена.
Едноставно, приказната за концептуалната уметност беше сконцентрирана околу
градовите Белград, Загреб, Љубљана, Нови Сад, Суботица... 

Дали мислите дека на Балканот се случуваат промени кога се во прашање
колекционерството и вложувањата на капиталот во уметноста, особено во



современите уметнички практики?

 Со рециклажата на капитализмот и либералниот пазар, се појавуваат и бројни
колекционерски проекти кои веќе не се само насочени кон традиционалните дела на
мајсторите на модернизмот помеѓу двете светски војни. Новите колекционери од
деловни луѓе преку новата средна класа до странските или национални фондации
(Ерсте банка, Теленор) покажуваат интересирање за уметничките практики кои можат
да се поврзат со концептуалната уметност. Тука е важна „играта“ на повеќенасочни
меѓусебни преобразувања на симболниот, естетскиот и економскиот капитал
Проучувањата на новите колекции и нивните интереси, па дури и новите вкусови во
уметноста е важна задача за теоретичарите на уметноста.

Како ја создадовте својата колекција на концептуална уметност?

 Колекцијата на концептуалната уметност што сум ја изложувал досега во Нови Сад и
во Белград е дел од моите животни практики и таа е врзана за бројни контакти и
соработка со уметниците која сум ја имал во последните триесет години. Веќе долго
време сум во извесен личен однос со концептуалната уметност. Помеѓу
деветнаесеттата и дваесет и осмата година од животот сум се занимавал со еден вид
протеориска уметничка продукција што беше поврзана со концептуалната уметност.
Ова колекција на уметнички дела и документи за/од уметноста настана како трага на
еден уметнички, критичарски и теориски живот/работа. Тука повеќе станува збор за
архива отколку за колекција. Моето работење во концептуалната уметност беше
поврзано со нешто што современиот теориски јазик ја нарекува „критичкоаналитичко
изведување на епистемологијата во уметноста и културата“. Оттаму и мојот примарен
интерес за појавите што се занимаваат со односот уметност и знаење, уметност и
дискурс, односно структуралните односи на уметноста и културата. Сега тие практики и
настани се навистина веќе едно далечно минато. Всушност, направив архив или
„симптом колекција“, нешто што е блиско на идеите на Џерман Челант во шеесеттите
години на 20 век, или на Борис Гројс денес.
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