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„ТАБУФИНО“ Е ПАРОДИЧЕН ПОГЛЕД КОН СВЕТОТ

Скулпторот Љубиша Камењаров низ детските играчки луцидно укажа на
низа предрасуди

Катерина Богоева

Младиот уметник Љубиша Камењаров е од оние творци чие творештво се

врзува за различни медиуми на изразување и за современи теми што со

својата актуелност не ја заобиколуваат ни Македонија. Во изминатите

дваесеттина дена во Отвореното графичко студио при Музејот на град

Скопје, беше поставена неговата втора самостојна изложба, со загадочен и

провокативен наслов „Табуфино“, фокусирана на графичкиот и индустриски

дизајн на играчки и пакување. 

Од една страна, низ неа го отслика стереотипниот начин на доживување на

светот, а од друга, укажа на низа прашања поврзани со слободата на

размислување, на формирање на идентитетот, на индивидуалноста на

денешните луѓе. Куклите изработени од полимерна глина (дел негова

изработка, дел со негови интервенции), само навидум наликуваат на обични

кукли од продавниците. Но, нивните имиња и посебно дизајнираните кутии,

раскажаа одделни, навидум мали, но светски актуелни приказни. На многу

луциден начин, тој успеа да ја извлече драматиката содржана во шарените

играчки. 

„Отсекогаш сум се препрашувал и не сум можел да си дообјаснам, а и сега

уште не ми се јасни некои контрадикции и табуа. Дали, и со што, можат да се

играат децата. И претходно правев мали „свети војници“, а сега го изложив и

„Свети Архангел “ со меч, за да го свртам вниманието на фактот дека во

продавниците за играчки има многу агресија.Родителите ги купуваат и

влијаат на понатамошните животни насоки и определби на своите деца, но

не само преку играчките и игрите, поделени најчесто на машки и женски,

туку и преку бојата на облеката, која за едните треба да е сина, а за другите

црвена, розова“. 
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Насловени „Православа и Богољуб“, „Променка“, „Домаќин“, „Семејство“ и

„Стамен и Стамена“, играчките што можат да се разгледуваат и како мали

скулптури (бидејќи во нивото оформување користел класична моделација),

го свртеа вниманието на низа актуелности:влијанието на црквата и

религијата, предрасудите поврзани со половата и родовата идентификација,

стеротипите при доживувањата на луѓето од Истокот, од страна на жителите

Западот, на стереотипните размислувања за изгледот на човечкото тело.

„Православа и Богољуб“ се поврзани со актуелното воведување на

веронауката во образованието во земјава. Двете кукли ги претставив како

монаси и самиот се прашувам, зашто во училиштата да нема и веронаука за

други религии, на пример и за будизам. „Свети Архангел“ е свет воин, но и

таа кукла е поврзана со агресија, бидејќи тој е претставен со својот огнен

меч. Со родово - половиот идентитет, со постоечките табуа поврзани со

хомосексуалците кои сеуште кај нас се маргинализирана група, е поврзана

куклата „Променка“. На неа и додавав силни, мускулести машки раце, клучна

коска, врат и широка вилица и повеќе од посетителите успеаа кај неа да

препознаат одредена машковидност, иако има долг фустан. Таа кукла ми е и

најинтриганта. 

Иако не читаа на кутијата во која беа изложени, куклите на маж, жена и

дете, посетителите веднаш знаеја дека станува збор за семејство од Истокот,

поради брадата и чалмата на мажот, неговата пушка, но и поради црната

облека на жената“. 

Успешната пародија со вкалапениот начин на меѓусебното доживување на

луѓето, кај Камењаров отвора и други прашања. Зашто на пример,

возрасните не се спротивставуваат на наведените појави доволно силно.

„Своите вкалапени мисли и постапки им ги пренесуваат на децата, но

страшно е што играчките и делата на изложбата ги потсетија токму

возрасните за што, и како размислуваат. Возрасните носат свои предрасуди,

но кога се користат децата како пример за нешто, ударот е многу посилен“. 

Дизајнирајќи ги малите по големина дела, тој и на кутиите им дал нов лик, а

во натписите користел кирилица. „Направив дизајн со кирилица бидејќи

имаме многу малку такви производи. Никогаш не го рекламираме

домашниот дизајн, нашата способност да дизајнираме.Сеуште не сме

скептични кон странските производи, а за нашите сме“. 

И двете кукли „Стамена и Строен“ се со различен изглед од куклите во

продавниците. „Неа ја направив со широки колкови (а таква не може да се

купи никаде), а мажот пак многу слаб. Женските кукли вообичаено се слаби,

а мажите развиени, што говори за предрасудите за изгледот на телата кај

едните и другите. Куклите најчесто се и обезличени, празни, без

табуизираните гениталии, а сеуште кај нас , нивното споменување се смета

за срамно. А не е срамно, детето да гледа како некој акционен јунак во

цртаните филмови, разнесува нечија глава на парчиња“. 

Куклата „Домаќин“ пак произлегла од соочувањето со фактот дека дел и од

неговата генерација на млади мажи, сметаат дека жената е таа која треба

сама да ги врши домашните работи и да се грижи за децата. Иако не е

оптимист, дека некој би сакал неговите интригантни дела да ги постави на

јавни места, во трговски центри на пример, авторот се прашува, дали тие се

само пародични и радикални, или би можеле да се употребуваат како детски

играчки за деца од претшколска или од школска возраст. „Би можеле да се

изложат во некои невладини организации или специјални училишта, во

предшколски и школски установи каде децата би се образувале на поинаков

начин од вообичаениот кај нас “. 

Својот пат во етаблирањето на македонската уметничка сцена, Љубиша

Камењаров го опишува како „понекогаш асфалтиран, понекогаш обложен со

калдрма“. „А знае да биде трнлив и непрооден“, вели, но и покрај с?, сепак е

задоволен од досегашните искуства“. На прашањето какви уметнички

интервенции би му дале повеќе душа на Скопје, во ова време на

трескавична „потрага и идентификација со предците”, одговори: „Да се биде

во потрага по потеклото и предците е сосема во ред, (можеби ќе се најде

некоја тапија за имот од некој предок!?...ха, ха), но јас мислев дека

возрасните луѓе имаат зрели одговори и сериозни постапки. Децата се тие

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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кои некогаш прават работи за кои треба да ги прекориме! На градот Скопје

му се случуваат некои изместени работи во уметничка смисла, иако идејата

за поставување скулптури ми се допаѓа (сепак, јас сум скулптор по

професија), а какви...? Па, многу пати се обидов да си објаснам што и е

потребно (покрај куќа, стан, пари, кола и нешто за јадење...) на публиката во

Македонија. Во светската уметничка сцена веќе долго време се бара

иновација, па мислев: „Зошто не и во Скопје?“

За идната година, планира да изработи некои (малку иронични)полу-

луксузно-бижутериски скулптури со галериски формат, а размислува и за

перформанс на тема „Дајте леб, а не скулптури!“. Како член на „Свирачиња“

се надева дека ќе настапи и во некоја институција (театар).

Статијата е прочитана 1820 пати. 

Испрати коментар
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Потврдена поддршката на „Соба со пијано“
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„Кадифената револуција 1989“- фотоизложба во МКЦ
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„Турандот“ вечерва на сцената на МОБ

Нов спот од циклусот „Македонија вечна“
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