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МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ЖАРКО БАШЕСКИ, СКУЛПТОР

МАКЕДОНИЈА ИМА ПРОЕКТ ДОСТОЕН ЗА ВЕНЕЦИЈА

Со скулптурата „Прескок“ ќе ја претставува Македонија на 54-тото уметничко Биенале во Венеција. Инспириран од
филозофијата на Фридрих Ниче, преку скулптурата се обидува да го претстави човекот кој сака да се надмине
себеси. Вели дека има проект достоен за Венециското биенале. Скулпторот Жарко Башески својата уметност ќе ја
претстави преку три скулптури изработени во полиестер и силикон. Во овој материјал својата уметност ја
реализираат повеќе светски уметници меѓу кои се и Патриција Пичинини, Џејми Салмон, Дуејн Хенсон, Џеки К. Сао,
Марк Сијан и други. Република Македонија на Биеналето во Венеција ќе се претстави со два проекта - на Башески и
на уметничката група ЗЕРО.

Башески вели дека не му е целта да покаже совршена моделација, вештина, совршено технички излиена скулптура
и да се претстави како добар мајстор. 

- Сето тоа ми е во служба да си ја раскажам својата приказна - вели Башески.

Која приказна најмногу Ве измотивира за проектот што ќе го изложите во Венеција?

- Подолго се занимавам со темата од книгата „Така зборуваше Заратустра“ на Ниче. Во „Прескок“ претставувам три
фигури - човек, кој на рамената се носи самиот себе во лик на џуџе, човек кој сам себе се прескокнува и човек кој
сака да се подигне држејќи се за уши и глава.

Модел Ви е просечен човек, кој живее во Македонија. Зошто токму тој лик?

- Тоа е модел кој позираше на Факултетот за ликовни уметности пред неколку години. Веднаш ме повлече да го
искористам за мојата приказна. Тој не е идеален физички мускулест човек. Тоа е денешниот човек, кој седи, сака
да вежба, ама сака и комодитет. 

Интернет ни го отвори светот

Како решивте да работите токму во овој материјал?

- Силиконот и полиестерот се еден од современите материјали. Почнав да истражувам, да ја усовршувам техниката
на изработка. Се моделира класично, во глина. Од неа се вади полиестерски калап, каде се нанесува силиконот, кој
после се стега, па се слика, се шминка, се ставаат деталите. Посебно се прават очи, се всадува косата. Со игла во
силиконот се всадува секое влакно посебно. Техниката не е најголемото достигнување во овој процес на работа.
Моделацијата, начинот на моделирање е многу важен.

Има ли интерес за изложби на овие дела?

- Има, многу. Во септември ќе бидат претставени во Париз, договараме и изложба во Нирнберг. Пристигнуваат
понуди од Сан Франциско и од други места. 

Што очекувате од Вашето претставување на Венециското биенале?

- Тоа е повеќе државна презентација отколку кураторско претставување. Очекувам да бидеме видени. И јас како
автор и Македонија како држава. Мислам дека имам скулптура што паѓа во очи. Идејата е да бидат изложени на
отворено, околу Џардини, на место каде што ќе има најголем проток на луѓе.

Колку е важно учеството на една држава на Венециското биенале?

- Тоа е најголема светска манифестација и престиж е да се учествува. Гран при добиваат Англија, Германија,
најсилните држави. Големите држави трошат милиони на претставување. Парите потоа секако се враќаат во
државната каса. Кај нас е поинаков односот кон уметниците. Државата не сфаќа дека ние сме производи, а таа
може да заработува од нас. Ако добиеме награда, добиваат сите - и држава и останатите уметници бидејќи се
крева културното ниво. Тоа е многу важно. 

Ми се допаѓа 0
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Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината
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Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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Некои уметности во РМ се привигелирани некои не. Најзапоставена, најмаргинализирана уметност кај нас е
Скулптурата. Сем еден-двајца скулптори кои се фафоризирани, другите се во аут. Пред неколку години се
направи чекор за да се постават неколку скулптури низ Скопје, но тоа од опозицијата (СДСМ) беше
дочекано на нож. Истото се случува и денес со проектот Скопје 2014. Имаме врвни уметници-скулптори, но

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Овој проблем трае со децении. Дали е последица на тоа што нема менаџери на ликовните уметници?

- Немавме и се уште немаме менаџери. Уметноста со години беше затворена. Немаше Интернет. Дури во
последниве години првпат гледаме што се случува во светот. Се претставуваш на интернет, директно на удар на
ветриштата. Или се допаѓаш некому или не. Тука нема „врски“, овој ми е пријател, оној ми е роднина. Излегуваш,
светот те вреднува и веднаш контактира со тебе. Реално е, објективно е и што е најважно, отворено е.

Уметничкото дело има цена

За делото не добивате авторски хонорари, ниту баравте. Зошто?

- Знам дека претставувањето чини многу, а немаме доволно пари. Не бараме, ни претходните претставници не
барале... Не е во ред, ни малку, но кога знаеш дека проектот располага со 30-40 илјади евра, а само материјалот
чини 12 илјади евра што да барате како авторски хонорар? 

Може државата да донесе стратегија и по завршувањето на манифестацијата да го откупи уметничкото дело.

- Тоа е добар предлог. И треба да се прави јавно, да го откупат таму, во Венеција. На пример, уметник излага во
Њујорк. Претставник од државата или некој бизнисмен доаѓа на отворањето на изложбата и јавно го откупува
делото за висока сума. Така се добива светска цена на одреден автор и таа е многу важна, бидејќи станува репер
за творештвото на авторот. Не знам зошто ама тоа кај нас не се прави. Затоа нашите уметници немаат цена.
Сумите за кои се продаваат уметничките дела кај нас не се вистинска цена. 

Зошто досега не е одредена цената на македонските автори, ниту на основоположниците, на современите автори...

- Бидејќи никој јавно не кажал кој колку вреди - во пари. Тоа е огромен проблем на македонската ликовна сцена.
Некој ќе рече дека културата не е пазар, а јас велам дека е пазар. Се е пазар - производ со своја пазарна вредност.
Има многу аргументи и фактори има што ја прават цената.

Како очекувате да биде прифатен „Прескок“ на Биеналето?

- Целта ми е да ја направиме најдобрата работа што можеме. Претставувањето да го кренеме на ниво како што
треба. Само транспортот и изработката на скулптурите чини 20.000 евра. Зошто да ги даваме ако не се
претставиме како што треба. 

Зошто македонските уметници никогаш не се застапени на кураторската изложба што се отвора на секое Биенале?
Немаме доволно добри автори или сме премали да н` видат?

- Ниту владите застанале зад уметниците ниту министерствата се ангажирале доволно. Во февруари праќаме
документи за да ги известиме дека ќе учествуваме на Биеналето. Другите земји уште лани се договориле, избрале
простор, се состанале со директорката. Ние се уште не сме се запознале со неа. А кога ќе појдеме во Венеција
очекуваме веднаш да ни најдат место и уште во каталог да не стават со новите дела. 

Имаше предлог претставник за Биеналето да се избира порано.

- Така треба да биде. Деновиве одиме во Венеција. Ќе инсистираме да добиеме добар простор. Делото не ми е за
какво било претставување. Од годинава треба поинаку да се постават работите и од ноември да почне да се
работи за Биеналето во 2013 година. Тоа е многу важно и мора да се направи.

Весна И. Илиевска

#

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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тие не смеат да живеат. Поважен бил „лебот од триумфалната капија“. Социјалните програми мора да течат,
но не на штета од уметноста. Ако треба негде да се скрати, тоа никако не смее да биде на сметка од
уметност која создава дела за иднината.
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