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ЦРТЕЖОТ Е НАЈПОГОДЕН ЗА ЕКСПЕРИМЕНТИРАЊЕ

Според ликовниот уметник Миле Ничевски, генерален проблем во културата
е немањето долгорочна стратегија

Катерина Богоева

Во Отвореното графичко студио при Музејот на град Скопје е отворена

изложба на цртежи на Миле Ничевски, ликовен уметник кој и во оваа

прилика, понуди впечатливо доживување на авторскиот, препознатлив

ракопис. Воедно ја презентираше и техниката аквакс со која делата се

изработени, а која ја развива веќе 6 - 7 години. Цртежот како техника го

смета најпогоден за експериментирање, бидејќи, вели, не бара голем

простор и специфични услови за работа, а за хартијата како подлога, говори

како за најблизок, најприроден медиум. 

„Се сеќавам на една изјава на Лори Андерсон каде вели дека по години

поминати на експериментирање, мултимедијална и интердисциплинарна

работа, дошла до заклучок дека се што и е потребно за да се изрази е молив

и парче хартија. Зборот аквакс, како што ја нареков техниката во традиција

на класичните графички техники, е изведен од латинскиот збор за вода и

англискиот за восок. Дали беше најсреќно решение незнам, но сега, по 4 - 5

изложби на цртежи во оваа техника и неколку групни, чинам дека е доцна

да го менувам името, без разлика што звучи како некаково средство за

чистење или брилијантин (при печатењето на брошурата, се случи смешен

лапсус - ја прекрстија техниката во Авакс - средство за чистење). А и нема

потреба од менување.Историјата на модерната уметност и сите тие „изми” се

резултат на недоразбирања или новинарски иронични коментари“ - вели

авторот на цртежите кои при на отворањето на изложбата го привлекоа

очекуваното внимание. Техниката побудила интерес и кај дел од неговите

пријатели- колеги, а на Ничевски кој е и доцент на Факултетот за арт и

дизајн на Првиот европски универзитет во земјава, му е особено драго што

за акваксот се интересираат и студенти. „Техниката не е нова, но сега ја

презентирав за прв пат. Сакам да истакнам дека не се работи за манир, туку
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за техника која доколку се совлада може да се развива во различни насоки

и да даде одлични резултати (во зависност кој колку е вешт)“. 

Изложените дела базирани на фотографии на изложбата се групирани во

четири тематски целини. Говорејќи нивната содржина и за творечкиот

предизвик за тематска обработка, авторот посочи: „Така почна, но самиот

процес и просторот во кој излагав го однесе проектот во друга насока. Сепак

го задржав името на изложбата „Запознајте ја Македонија”, затоа што

првичните цртежи беа работени според фотографии од истоимената книга.

Така сјајно се надополни концептот и покрај тоа што на крај беа изложени

цртежи кои ги нема во книгата. На пример, презентиран е циклус од 6 мали

цртежи работени според фотографии од перформансот на Марина

Абрамовиќ - „Соба на изгубените души”, но додадов неколку цртежи

работени според мои скици- цртежи. Се интересирам за раната модерна, за

периодот пред индустриската револуција и средниот век (во западна и

источна Европа, исто како и на средниот ориент), и нормално и за

Македонија од различни аспекти“. 

Миле Ничевски кому ова му е шеста изложба, зад себе веќе има изградено

респектабилно место на младата македонска ликовна сцена. Неговите дела,

меѓу кои има и стрипови, се презентирани и на различни културни

случувања во странство. Од последните презентации ги издвои учествата во

проект и на изложба во Fruehsforge drawing центар vo Берлин и во вториот

број на интернационалното списание“D- is for drawing” како и во

берлинското култно списание за цртеж „Fukt“. „Бев дел и од стрип колонијата

во Прилеп, со автори од екс-ју просторите, по што следуваше соработката со

Н. Буњевац од Канада (не се сметам себеси за стрип автор, стрипот ме

интересира од различни аспекти, пред се како медиум погоден за

експериментирање). Учествував на изложба на современ македонски цртеж

во Варшава, како и на изложбата во МСУ на автори од Тексас и Македонија

која во септември ќе биде поставена во Wail Gallery во Корпус Кристи,

Тексас. Веќе е договорена една моја мала, но многу значајна изложба во

Преспа на 2 август, за Илинден. Август ми е букиран со најдобриот можен

проект, максимален одмор и релаксирање во кругот на моето семејство.

Фрлање табла под шарена сенка, со тулумба шербетлија, покрај некое од

нашиве езера и играње со син ми“. Ничевски учествуваше и во проекти на

граѓански организации што се реализираат во земјава, во рамките на

актуелниот процес на децентрализација на културата, меѓу кои и во

проектот „Слевање на маргините“. Како автор кој живее и во Скопје и

Гевгелија има свое видување за актуелните реформски процеси на ова поле.

„Слевање на маргините“ го реализираше Контрапукт, со финансиска

подршка на Про-Хелвеција, и логистичка подршка од локалните власти

(културни центри, домови на култура), разни НВО, групи на ентузијасти и

траеше неколку години. Поврза луѓе, идеи, заеднички проекти, изложби,

концерти и претставуваше фантастична размена на енергија и даде

резултати кои допрва ќе се почуствуваат. Посебно значење имаше за

Гевгелија, Велес или Прилеп, Струмица итн, за малите места каде културно-

уметничкото живеење е инертно, со лоши или без услови за работа, лоша

или никаква комуникација со културните и економските центри на моќ (

читај Скопје, но и со главните градови на соседните држави, кои требаше да

бидат следен и логичен продолжеток на овој проект, но...). Секој град треба

да ги користи своите „природни ресурси”, но останува како генерален

проблем немањето на долгорочна (пред се државна потоа и локална),

стратегија. Мали групи, невладини, студентски организации и слично не

можат многу да направат доколку државата или локалната власт не

покажува минимум заинтересираност. Незаинтересираноста или немањето

долгорочна стратегија во културата, може да е опасно на долги патеки. И

обратно, инвестирањето во културата, и уметноста како нејзина есенција

(нели, уметноста е совеста на општеството), може да биде од клучно значење

во моменти како овој, во кој сме сите ние“. 

За стекнатото искуство во пренесувањето на знаењата на студентите, овој

ликовен уметник кој е автор и на неколку учебници вели: „Мојата

презентација и излагање на отворањето на изложбата, се должи на мојата

работа како доцент на ЕУРМ во изминатава година. Тоа е нов начин на

размислување во смисла на уметноста, давањето е добивање,

професорската работа е во иста мера и учење. Во секој случај благородна,

но и многу одговорна работа. Сепак факултетите кај нас се нови и е

потребна многу работа, жртвување но и усогласување на ставовите меѓу
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колегите, за да израсне во институција достојна на името кое го носи.

Доколку не се наоѓам во насоката во која се движи одредена институција,

најдобро е да не се губи непотребно времето, кое и така е кратко. Не би

сакал да звучам параноично, но во принцип, уметникот е најплоден во текот

на 30 -те. Сепак уметноста засега ми е приоритет, а педагошката работа бара

целосно посветување и е веројатно нешто што би го работел со целосна

страст и одговорност, само доколку постојат вистински услови. Секако ќе

продолжам да работам само со институција која ќе ми овозможи сериозни

услови“.

Статијата е прочитана 1770 пати. 
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