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Кон осмото биенале на млади во Музејот на современата уметност во Скопје

Осмото биенале на млади, кое се одржува тогаш кога ќе се најдат
доволно квалитетни дела, се отвори без каталог кој би можел да ни ги
даде основните информации за пропозициите (возраст на авторите,
временска рамка кога се создадени делата итн.) и условите во кои се
организира оваа манифестација.

Изложбата, која делува свежо, во тренд, но и одамна видено, презентира
дела обединети со темата "Идентитети" и кои по својата содржина
можат да имаат и друг заеднички наслов. Новата генерација македонски
автори се добро информирани за случувањата во светот на уметноста
иако живеат во држава која од светот е подложена на битни
ограничувања. Според концептот на кураторот Мира Гаќина прашањето
"Кој сум?" се заменува со "Каде сум?" и потоа; ако се наоѓам во машко
тело, јас сум маж, ако се наоѓам во женско тело, јас сум жена, или ако

сум зад фабричка машина јас сум работник, ако сум во Македонија јас сум Македонец/Македонка итн.
Ние живееме, благодарение и на многу туѓи вплеткувања во својата "драма на идентитетот", меѓутоа
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суштествено е прашањето за слобода и идентитет во уметноста, а сликањето секогаш е "драма со
идентитетот".

Следиме разни субјективни "разгледувања" и "посматрања" во вид на документирање и констатирање
на "слободни записи", на определено "фиктивизирање на фактичкиот свет" и слично. Провокацијата
или инспирацијата е индивидуална работа, но денес не се води сметка за тоа, заради некој интерес.
Модерното постојано е откривање на истото, што е врзано за хомологијата на жанрови. Човекот или
уметникот денес не кажува "не" барем заради револт. Во секој случај најверодостоен начин да се
говори за нешто е да се претворите во тоа, тоа да бидете.

Изложбата, на општ план изгледа како нешто веќе видено, но во истиот момент провејува еден локален
тон, или нешто што се доживува како наша стварност и посебен однос кон елементите на традицијата
со мали проткајувања на некој ритуал, обичај или екот на зурлите и тапаните.  
Експонатот на Ѓорѓе Јовановиќ (од групата "Свирачиња") преку фотографии, текстови (поезија и
објаснувања) и објекти и визуелен материјал (експериментален филм итн.) прави мало откривање на
Трајан Секуловски - Свиракус, дадаист-надреалист од 30-тите години кој долго време останува
несфатен и неприфатен. Неговиот експеримент останува изолирана појава која најверојатно не ќе
може поцелосно да се проучува заради малиот број сочувани дела.  
Зоран Поповски се претстави со три видео-перформанси од 2007 година насловени "Тука", "Различен",
"Титлувано себство" во кои на сугестивен начин ги комбинира типографските мотиви и сликата на
моделот. Фолклорниот звук духовито е врзан за тескобната психофизичка состојба на човекот.

Миле Ничевски слика и црта со наједноставни средства селектирајќи ја темата "срп и чекан" и на
необичен начин искажаниот мотив на "Алтан" и "Црвен Јован".  
Далибор Тренчевски со проектот "Монолит 2", второ поглавје, Сезановите фисиски инкубатори
(2008), атрактивен за јавноста не остави посебен впечаток заради претенциозноста и, што би се рекло
"премногу голотија" без подлабока резонанса со "интелектуалниот" аспект на делото кое понуди
повеќе сензации.

Зени Балаши, на рустикален и поетски начин парафразира прашање на идентитет на Мајка Тереза
приложувајќи го нејзиниот текст молитва искажана во Осло 1979 по повод добивањето на Нобеловата
награда.

Славчо Спировски во својата инсталација комбинирал пиштол и стакло на под врз кое се отпечатени
човечки траги. Дита Старова ја употреби играта и сугестијата на постојаниот "човечки пад" во делото
со "мали човечиња" наречено "Проклетиот круг на границите".  
Делото на Кристина Хаџиева со оптичките шари предизвикува позитивни импулси во просторот, а
делото на Борис Петровски делува провокативно.

Можеби во овој момент вреди прашањето: Што ќе остане од уметноста по периодот на и така долгата
транзиција? 

Владимир Величковски 
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