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НА ЅИДОТ СЕ ГЛЕДА ШТО НУДИ ЖИВОТОТ

Уметникот Зоран Тодовиќ на „Бела ноќ“ го претстави својот „Скопски ѕид“ на

кој работеше три и пол дена

Катерина Богоева

Белградскиот уметник Зоран Тодовиќ изгледаше уморно за време на

саботната „Бела ноќ“, во Отвореното графичко студио каде што покрај него

како река поминуваа посетителите што го разгледуваа супериорниот, од

стари весници направен „Скопски ѕид“. За уморот искоментира дека е од

оние видови кои не му пречат, а посочи дека инсталацијата на која

претходно работеше со публика ја видоа од педесет до сто луѓе. Најнапред,

го посетиле неговите колеги – уметници, па студенти по уметност, ученици

од гимназиите, но и други непознати љубопитни посетители. „Скопскиот ѕид“

е третиот што го ѕидаше со публиката користејќи ги нејзините стари

весници. Претходните два работени се работени во Љубљана и во Белград.

Во Љубљана во 2007 година, во рамки на групна изложба, подигнал

„Белградски портал“ во камерни димензии, а следната година во Белград, во

галеријата „Графички колектив“ изградил „Белградски ѕид“. Процесот на

работа на ѕидот во Белград, преку видео проекција, имаше можност да го

види и скопската публика. 

Објаснувајќи го метафоричкото значење на ѕидот, спомена дека поединците

со него се штитат од студ, горештина и од животни, дека меѓусебно групите

луѓе се штитат со големи ѕидови како што е и Кинескиот, но дека во овој

случај, ѕидот има преносно значење. „Станува збор за еден стар обичај

присутен и овде, наречен моба, односно молба до пријателот да дојде да ви

помогне во ѕидање на сопствената куќа. Ние низ овој заеднички проект,

всушност, се запознаваме и се бориме против предрасудите, правиме еден

емотивен, интелектуален мост кон заедничката иднина во функција на

индивидуалната свест и задоволство“, рече Тодовиќ. Тој себеси се смета за

поборник и на електронските и печатените медиуми и во градењето на

ѕидот од хартија не гледа некој вид одбрана од напливот на електронските
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медиуми. „Верувам дека животот секогаш си наоѓа пат. Техниката и

технологијата ниту можат, ниту треба да се запираат, треба само да се знае

да се користат. Наедно, мора да се има на ум дека не смееме да зборавиме

да пишуваме на рака, да читаме од хартија, да не го заборавиме сето она

знаење кое со векови сме го стекнувале, заради момент од 20 години од

некаква нова, кибернетичка галаксија.

Белградскиот уметник со својата инсталација потполно ја креираше

архитектониката на Отвореното графичко студио, трансформирајќи ја од

обичен правоаголен простор, во меандер со две ниши, од кои едната е

посебно визуелизирана со видео записот од создавањето на „Белградски

ѕид“. 

„Во инсталацијата ’Белградски портал‘ користев само два вида весници, НИН

и ’Време‘, поточно нивните спротиставени гледишта од периодот на екс-

југословенските војни. Една по друга, ги редев нивните насловни страни со

нечии фотографии, така да таму се најдоа и Зоран Ѓинѓиќ’ и Борис Тадиќ и

Слободан Милошевиќ и други, а на секоја од фотографиите, на местото од

очите на луѓето им сечев по еден дел во форма на лента, каде потоа се

појавуваше нов текст, кој во контекст на насловната страница дава една нова

димензија, друг начин на нејзино читање“. Публиката на ѕидовите на Драган

Тодовиќ, како и што претпоставувавме, првенствено бара политички

асоцијации. 

„Во создавањето на овој интерактивен проект луѓето влегуваа опуштено. Се

случуваше да коментираат дека јас намерно сум ставил еден до друг,

одредени квадрати од весниците, бидејќи наоѓаа некаква врска, некаков

одговор или прашање кое им се чинело како читање меѓу редови, што не е

вистина, бидејќи парчињата весници не ги лепев само јас, туку и сите оние

кои доаѓаа овде. Во принцип тоа во најголем број случаи беше случаен

сплет на околности. Во најголем дел од случаите луѓето навистина бараат

политички асоцијации, но постои и друг дел кои читаат одредени сегменти

со еротска содржина, во контекст на некој политички момент. Тоа е и

нормално бидејќи на нашиве простори весниците имаат барем по една

страница со некаква сцена со голо тело, но има и религиозни теми во

политички контекст. Едноставно на ѕидот се појавува се' она што животот го

нуди, но најмногу политички содржини, бидејќи таквите вести се најчести и

најбројни во весниците...“

Статијата е прочитана 2538 пати. 
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