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МАКЕДОНСКАТА ЛИКОВНА УМЕТНОСТ ВО ИЗОЛАЦИЈА

Освен на традиционалното учество на Венециското биенале за уметност, Македонија ја нема на „Манифеста“, ниту
на „Документа“

Македонските ликовни уметници и нивните дела ретко ги има на големи и значајни светски изложби. Поединечно
и самостојно повремено излагаат. Но, организираните претставувања се непозната категорија за нашата ликовна
сцена. Освен традиционалното учество на Венециското биенале за уметност, под покровителство на
Министерството за култура, Македонија ја нема на „Манифеста“, која секоја втора година се одржува во еден
европски град, ниту на „Документа“, која секоја петта година се одржува во Касел. На списокот следуваат
биеналните изложби во Сао Паоло, Истанбул и на уште многу понови уметнички собири, кои имаат се' поголемо
влијание во светот на уметноста.

Нашите уметници и историчари на уметноста набројуваат многу фактори што придонесуваат за ваквата состојба,
но сите го делат ставот дека најчестите аргументи „финансиски проблеми“ најмалку влијаат на
ситуацијата.Уметникот Благоја Маневски преклани ја претставуваше Македонија на Венециското уметничко
биенале. Тој потсетува дека некои наши уметници учествувале на другите манифестации, но тоа може да биде
поорганизирано. Според него, за да добиваме покани од големите манифестации, организаторот треба да има
соодветни информации и сознанија за нас.

- А знаеме како тие информации се пласираат надвор од земјата. Многу поважно е да имаме културна стратегија и
јасна слика за тоа што треба да ја претставува нашата земја на вакви престижни манифестации? Потребни се
капацитет, меѓусебна доверба и разбирање на сите рамништа, почнувајќи од ликовната фела, историчарите на
уметноста, институциите и Министерството за култура. Парите не се проблем, но треба порационално и
приоритетно да се наменуваат и трошат. Кај нас проблемот е од друг вид - треба да се надминат нашите
фрустрации и сфаќања. Се' друго ќе биде во ред. Има квалитетни ликовни автори, можеби не во голем број, но
сосема доволно според бројот на населението - вели Маневски.

ИМА АВТОРИ

Историчарот на уметноста Бојан Иванов вели дека проблемот е сложен. Почнува со фактот што ова прашање
добива (одвај) јавна тежина во кус новински прилог, на секои две години.

- И тогаш се очекува непосреден и еднозначен одговор за темата од која и не се бара да го мобилизира
општеството. Нештата за кои не се разговара со настојчивост и со намера да се предизвикаат последици,
остануваат во доменот на дискреционото одлучување, во делокругот на незаинтересираната произволност и
несамосвојните пориви - вели Иванов.Тој смета дека достапните пари и политиката на нивната редистрибуција во
културата се израз на потребите и на способноста на едно општество да води отворена и смислена дебата за
содржините што треба да се вклучат или исклучат од полето на јавниот интерес. 

- Поинаку кажано, има голема разлика помеѓу тие што имаат многу пари и тие што се богати - вели тој.Според
Иванов, има грст надарени посветеници од домашниот ликовен подиум што се доволно современи за Биеналето
во Пекинг, Биеналето на младите во Париз, за изложбените сали на Стеделијк во Амстердам или на Музејот на
модерната уметност во Њујорк.

- Автори има. Но, нивната ликовна продукција е многу разретчена, забележително нередовна и очигледно условена
од контекстот на нискобуџетните проекти што изминативе петнаесетина години беше наложуван од невладиниот и
од јавниот сектор - вели Иванов.

ТРЕБА СТРАТЕГИЈА

Според Зоран Петровски од Музејот на современата уметност, светските манифестации се големи тркала во
механизмот на уметничкиот пазарен систем. Македонските уметници на неколку од нив, како Биеналето во
Истанбул, европската „Манифеста“ најмногу беа присутни кон крајот на деведесеттите години и во почетокот на
деценијава.

- Поради транзицијата и војните во некогашна Југославија, регионот на Југоисточна Европа тогаш беше во фокусот
на вниманието. Тој интерес е веќе минато. Во последните неколку години е забележливо се' помалото присуство на
наши уметници на овие манифестации. Причините делумно се заситеноста на уметничкиот свет од балканските
теми. Но, делумно би можеле да се најдат и во слабостите на нашите локални услови, предолгото постоење на
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Наскоро ќе проработи дигиталната библиотека

Во Љубљана премиера на „Брод за кукли“ на Александар Поповски

Кинотеката преголема за Скопскиот фестивал
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теми. Но, делумно би можеле да се најдат и во слабостите на нашите локални услови, предолгото постоење на
една затворена, самоспосветена, партизирана и претежно формална култура и дезориентирани и апатични
институции - вели Петровски.

За него е разбирливо што на релевантната европска сцена денес се одржуваа,т пред се', оние македонски
уметници што живеат или имаат постојани врски со странство. Финансиските проблеми се аргумент што не може
да се заобиколи, но не и единствениот, ниту најважниот. 

- На одржувањето и негувањето на мрежата професионални контакти, лобирањето, треба да се работи долгорочно,
издржано и стратегиски осмислено. Не треба да се прашуваме дали македонската ликовна сцена има доволно
современи автори, туку дали има доволно современи и професионални институции и доволно оспособени и
мотивирани кустоси. Тие би требало соодветно да ја осмислат, интерпретираат и да ја насочат домашната
продукција во поширок контекст со организирање позначајни меѓународни проекти. Само ако ја отвориме
средината, може да се создадат услови за нашата поголема видливост на меѓународната сцена - смета Петровски.

ДЕКЛАРАТИВНО ПРИСУСТВО

Историчарката на уметноста Маја Чанкуловска-Михајловска вели дека нашата заинтересираност да
присуствуваме на големите светски манифестации е само декларативна. 

- Ако се анализираат конкретните состојби, ќе дојдеме до болната вистина дека не постои искрена и силна желба
за тоа. Ако постоеше, би било остварено, на еден или друг начин - вели Чанкуловска-Михајловска.Таа додава дека
претпоставката за недостиг од пари е одличен изговор за да се откажеме уште во почетокот, да не се потрудиме
нештата да мрднат од „мртва точка“. 

- Тоа е секундарен проблем. Примарен е токму недостигот од иницијатива и доследност кај домашната стручна
јавност, следствено на тоа и од странската. Ние очигледно не сакаме да стапиме во контакт и да ги искористиме
дури и манифестациите што се одржуваат во непосредното соседство - вели Чанкуловска-Михајловска.Таа смета
дека имаме добри автори, но во изминатите неколку години сите наши „напори“ се фокусирани само на
искористување на капацитетите на неколкуте наши културни центри во странство. 

- Нивното постоење воопшто не треба да се проблематизира, напротив. Но, тоа не е ни од далеку доволно.
Потребно е поинтензивно претставување на меѓународни изложби за да може да бидеме (само)критични - вели
Чанкуловска-Михајловска.

Весна Ивановска

#

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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