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МЕДИУМ ЗА АКЦИЈА И ЗА РЕАКЦИЈА

СИТЕ СЕ ЛЕПАТ НА БИЛБОРДИ

Билбордот со чудото од „Свети Димитрија“, кој неделава предизвика силни реакции во јавноста, ја продолжува
серијата настани што на ваков начин поттикнале неподелено внимание, меѓу кои последниве неколку години се
вброија љубовната порака на Гроздан до Kаролина и плакатот со грчкото знаме со свастика на уметникот Атанас
Ботев. Необично, но иако билбордите најчесто ги користат компании за да лансираат производ или партии за да
лансираат идеја или име - најсилни реакции кај нас предизвикале билборди со уметнички и личен карактер. 

Билбордите како неизбежен момент на т.н. „аутдор“ кампањи се моќен медиум за испраќање порака. Поставени
на најфреквентните места во градот, тие се најнепосредно изложени на перцепцијата на граѓаните. Можеби затоа и
предизвикуваат и внимание и реакции. Отстранувањето на уметничкиот плакат на групата ОПА од билборд на
„Партизанска“ беше таква реакција на чувството на верска повреденост, кое го предизвикала препораката за
средство за чистење на заднина од чудото со самопрочистувачките фрески од скопската црква „Св. Димитрија“,
проследено со текстот „Ги чисти и најнедостапните површини“. 

Социологот Илија Ацески, професор на Филозофскиот факултет во Скопје, вели дека самата природа на уметноста
е слободата на изразување. Ако тоа не е насилно, не треба никому да пречи.

- Плакатот е начин на изразување на нештата во секоја сфера, меѓу кои и уметноста. Упатува порака, идеја. Тоа е и
одраз на демократијата, слободното општество и на можноста тие што дејствуваат, а не се агресивни, слободно да
се изразат. Тука се затвора кругот. Луѓето може да веруваат или да не веруваат, но и тој што верува не треба да
биде навреден - вели Ацески. 

Враќање на религијата

Според Ацески, во средина каква е Македонија денес се случува ретрадиционализација - враќање кон религиските
вредности и нивно зајакнување. 

- Во ваква ситуација еден уметнички чин се толкува како атак на тие вредности. Прагот на толеранција се спушта и
се заострува. Власта чија моќ се акумулира во самите институции брзо реагира. Се ближат избори, сака да му се
допадне на мнозинството, да ги привлече луѓето. Значи случајот со плакатот и не е баш таков како што сака некој
да го претстави. Уметникот направил пародија. Ако таа не е агресивна и ако му ја укинеме слободата на слободен
израз, за каква демократија зборуваме? - вели Ацески.

Слични реакции, ама во Грција, предизвика и билбордот со плакат на уметникот Атанас Ботев пред повеќе од
четири години. Својата нова изложба Ботев ја најави преку билборд, неколку дена пред одржувањето на самитот
во Букурешт, кога Грција стави вето на влезот на Македонија во НАТО. На плакатот беше претставено грчкото
знаме, со свастика наместо крст во левиот горен агол. Среде знамето беше поставена фотографија од децата-
бегалци од Егејска Македонија. 

Ботев вели дека билбордот има јавна функција, па оттаму неговата моќ е огромна. 

- Неговата основна намена е да рекламира, па с` она што е изложено автоматски се доживува како реклама. Kога
пред четири години решив да ја најавам својата изложба на билборд, не очекував такви жестоки реакции,
верувајќи во слободата на уметничкото изразување. Не знаејќи, медиумите ми направија фантастичен пиар.
Убеден сум дека ако моето дело како и тоа на групата ОПА беа изложени само во галериски простор немаше да
предизвикаат никакви реакции. Едноставно, се работи за социолошки феномен - вели Ботев.

Влијание врз ставовите 

Билбордите се, по правило, исклучително впечатливи, со различни стимулуси и бои. Веднаш ги привлекуваат
вниманието и интересирањето и нудат ефикасна презентација на производот, услугата или идејата. Цел им е да
влијаат врз ставовите, кои директно влијаат врз човековото однесување, вели психологот Kалина Сотироска-
Иваноска. 

- Kога потрошувачот тргнува да купи производ, ставовите се тие што влијаат врз изборот. Основната цел на
рекламата е да привлече внимание на целната група за која е наменет производот или услугата, а со билбордот се
опфаќаат различни целни групи до кои треба да стигне пораката - вели таа. 
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Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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Стојковски и Менковска ќе го трчаат вториот круг

Извинувањето поважно од парите

Ја олабавија клеветата, ги напнаа новинарите

Валкаме редовно, а не рециклираме

Оставете коментар за објавената вест
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*Внесете го кодот во празното поле
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Една таква порака од лична природа пред неколку години испрати и тогашното момче на Kаролина до популарната
пејачка по раскинот на нивната врска. Билбордите со пораката „Kаролина, те сакам“ со денови беа тема број еден
во градот. 

Без оглед дали испраќа лична или комерцијална порака, испраќачот може да биде сигурен дека таа ќе стигне на
вистинската адреса ако е испратена преку билборд, поставен на вистинското место.

Елиза Шулевска, директорка на Музејот на современата уметност во Скопје, вели дека откако почнале да ги
најавуваат изложбите на билборди, значително се зголемила посетеноста на музејот.

- Сепак, важно е и што се нуди. Ако е светско име во прашање, и посетеноста е поголема. Ние постигнавме
сериозни резултати со рекламирањето билборди. Изложбите на дела од Јан Саудек, Виктор Вазарели и на
Салвадор Дали беа врвно посетени - вели Шулевска.

весна и. илиевска #

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