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СЕКОЈ ГРАД СИ ОТВОРА СВОИ ПРАШАЊА

Ликовната уметница Верица Коваческа и со „Обоен повик“ ги поврза Скопје
и Брадфорд

Катерина Богоева

Македонската ликовна уметница Верица Ковачевска деновиве престојува во

Скопје, нејзиниот роден град, каде пред публиката во „Мала галерија“ преку

видео го прикажа и воедно го заокружи својот интерактивен медија

преформанс „Обоен повик“. При неговата реализација во февруари,

авторката шеташе во Брадфорд, а интерактивната публика како и при

заокружувањето на перформансот, беше во Галеријата. „Обоен повик“ е дел

од проектот „Прошетки“ на Ковачевска, започнат во 2006 година кога ја

направи и првата прошетка (во Скопје) за време на фестивалот Урбан арт.

„Неколку месеци потоа, направив и втора прошетка (во Тирана), со што

дојдов до одлука да направам серија од неколку прошетки, насловена како

The Walking Project. Идејата беше (и сеуште е) дека со овој проект освен што

ќе се создаде интеракција во живо со публика на далечина, таа ќе има

задача да го насочува (на директен или индиректен начин) моето движење

во обично за-мене-непознатиот град, да се отворат и неколку социјални и

филозофски прашања, како аспектот на меѓузависност помеѓу луѓето, помеѓу

човекот и технологијата, како и желбата на човекот за слобода и за

контрола, односно ограничување“, вели Ковачевска. Таа укажува дека со

почетокот на развивањето на проектот, почнала да се развива и идејата за

разгледување и на урбаниот простор во кој се одвива прошетката како уште

еден носител на концептот. “Така, одредени социо-економски или културни

прашања почнаа да се истражуваат во секој од градовите. На пример, во

една од прошетките, т.е. во Лондон, кадешто една телевизиска сапуница го

насочуваше моето движење токму во оној дел од градот во кој се одвива

дејствието во неа, се отворија прашања поврзани со индивидуата,

медиумите, популарната култура, технологијата, фикцијата и реалноста. За

жал, на проектот му требаше подолг временски период за навистина да

почне да функционира, делумно заради моите обврски во Велика Британија,
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а делумно и заради огромната логистичка, техничка и финансиска поддршка

која е потреба за секоја прошетка. Меѓутоа, сега веќе функционира добро,

има своја веб-страница, буди доста интерес, и добива покани за

презентација. Во последните девет месеци е претставен на седум места во

неколку држави меѓу кои Велика Британија, Италија, и САД. Во наредните

две години, планирам да остварам повеќе прошетки кои ќе се случат во

повеќе или помалку познати градови низ светот и кои ќе бидат прикажани

во, и надвор од рамките на неколку меѓународни изложби и фестивали за

уметност“. 

„Обоен повик“ ги поврзува на свој начин збратимените градови Скопје и

Брадфорд, презентирајќи дел од нивните заеднички именители. „Секој град

си отвара одредени прашања поврзани со него, без разлика дали тоа се

однесува на историја, архитектура, климатски промени или одредени

социјални прашања како на пример, имиграција. Во овој проект конкретно,

беше разгледувана историјата на двата збратимени града и нивната

поврзаност со бои и текстилната индустрија. Од друга страна, делото како

што наведува нели и насловот, претставуваше повик за комуникација помеѓу

мене, авторот и публиката, Брадфорд и Скопје. Ваквата двојност – два града,

два субјекта (уметник и публика, шетач и гледач, управуван и управувач),

две акции, две времиња (живо и снимено, минато и сегашност), две култури,

и два света (реален и виртуелен) е многу битен елемент не само за „Обоен

повик“ туку и за целокупниот проект“. 

Верица Ковачевска е родена во Скопје, се образувала во Велика Британија,

а творештвото го презентира во двете земји. Вели дека тешко може да се

споредат процесите во ликовната уметност во Македонија и Велика

Британија, поради значајните разлики. „На пример, ова што го работам

моментално е многу актуелно во Велика Британија, за разлика од

Македонија, кадешто сеуште е доста апстрактно. Делумно, бидејќи дел од

технологијата со која се служам, воопшто и не постои на пазарот тука, или

пак постои по многу високи цени и затоа не е во масовна употреба, а

делумно бидејќи можеби ваквиот тип на уметност (без разлика дали станува

збор за New Media Art, Walking Art, или пак Live Art), едноставно сеуште не е

привлечен за овие простори. Од друга страна пак, истражувањето на

урбаниот простор и нашето место во, и надвор од него, е нешто што се

разгледува и во двете средини“. 

Младата ликовна уметница чии што дела наидуваат на добар прием кај

скопската публика, говорејќи за својот однос кон новите телекомуникациски

технологии и номадски мрежи со кои се користи во изразување на

творечката слобода посочува: „Морам да бидам целосно запознаена, но

често пати сакам да експериментирам со техника и технологии кои се нови

и не ги познавам добро. На пример, во Лондон користев за прв пат една

алатка која овозможува да си ја понесете својата дневна соба насекаде со

себе. Станува збор за тоа да ги поврзете вашиот телевизор и мобилен

телефон, и така добивате пристап до сите телевизиски канали каде и да сте.

Така, гледањето телевизија прераснува од една пасивна активност која се

врши во домот, во една физичка активност која може да се врши насекаде и

во секое време. 

Досега се стремам да ја користам постоечката технологија која донекаде е

во масовна употреба и да го сменам нејзиниот вообичаен начин на

примена. Со тоа укажувам на влијанието и апсурдноста (или предноста) од

користењето на одредена технологија, алатка или преносен уред. Сепак

свесна сум за тоа дека технологијата којашто ја користам носи со себе и

одредени ограничувања, меѓутоа за мене и тоа е интересно бидејки и тоа

отвара нови прашања. И покрај ова, морам да признаам дека не сум

технички многу напредна или вешта личност. Така да за мене овој проект е

вистински предизвик. На некој начин како да работам надвор од
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сопствената кожа“. 

На младата авторка не и претставува проблем преминот од еден, во друг

географски простор во Европа, при презентирањето, но и при создавањето

дела. 

„Единствена пречка, согласно моето досегашно искуство, е дека

реализацијата на ваква прошетка некаде низ Македонија е невозможна

заради недостатокот на одредена технологија која тука сеуште не

функционира. Еве еден наједноставен пример: Скопје нема детална мапа на

Google со што моето движење низ Скопје не би можело сателитски на мапа

да се следи. Затоа, од техничка гледна точка јас одбрав да бидам во Велика

Британија, а публиката во Македонија. Всушност една од идеите на овој

проект е да се овозможи комуникација и интеракција со публиката, без

разлика на тоа каде јас или таа се наоѓа. Значи, географските граници не се

бариери во овој проект, туку напротив тие се рушат, токму во време кога

стануваме се повеќе мобилни и со подобри комуникации, независно какви,

со останатите граѓани на светот“.

Статијата е прочитана 1260 пати. 
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