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СУЗАНА МИЛЕВСKА, KУРАТОР

СВЕТОТ НЕ Е НЕДОСТИЖЕН ЗА ПРОФЕСИОНАЛЦИТЕ

Меѓународната награда АЛИС е доказ дека наградите не се секогаш договор меѓу познаници и пријатели од
затворена елита

Долгогодишната меѓународна активност на кураторот Сузана Милевска деновиве доби и интернационално
признание. Таа ја доби наградата АЛИС (Artistic landmarks in contemporary experience) која ја доделува Глобалниот
совет за современа уметност. Наградена е за долгогодишниот сложен кураторски проект „Машина за
преименување“. Милевска е доцент на Факултетот за ликовни уметности при скопскиот Универзитет „Св. Kирил и
Методиј“ и е една од најприсутните македонски куратори на меѓународната сцена. 

Наградата АЛИС годинава прв пат е доделена за меѓународни достигнувања во областа на уметноста во различни
категории. Kако го доживувате ова меѓународно признание?

- Со оглед на тоа што наградите за кураторство се многу ретки, веројатно и поради тоа што самата професија е од
понова дата, наградата навистина ме изненади. Особено ми значи фактот што ја доделува меѓународното жири,
поточно Глобалниот совет за современа уметност, составено од еминентни претставници на различни професии,
релевантни за современата уметност денес. Некои од нив се Даниел Бирнбаум, директорот на Венециското
биенале пред две години и сегашен директор на Модерниот музеј од Стокхолм, Kаспар Kениг, директорот на
музејот „Лудвиг“ во Kелн, Никола Буријо, писател, куратор и директор на Националната висока школа за ликовни
уметности „Бозар“ и други. Посебна чест ми претставуваше фактот што меѓу другите добитници на наградата во
различни категории оваа година се кураторката Kетрин Давид (кураторката на Документа 10), белгискиот
теоретичар Тиери де Дуве, каталогот на Сиднејското биенале на кураторот Дејвид Елиот, Музејот на модерна
уметност МоМА-Њујорк, „Тејт британ“ и други. 

Политичко курирање

Наградена сте за проектот „Машина за преименување“, оценет како најдобро политичко курирање во современата
уметност. Тешко ли е да се изоди патот - да потекнувате од Македонија и во толку силна конкуренција пак да се
биде прв?

- Ова признание го толкувам само како доказ дека наградите не се секогаш договор меѓу познајници и пријатели
од некоја затворена елита. Меѓународната уметничка сцена не е толку недостижна за професионалците што
потекнуваат од помали и маргинализирани култури и уметнички сцени. На некој начин оваа награда би можела да
се протолкува и како охрабрување на моите колеги бидејќи истовремено укажува на потребата за поголема
самодоверба - дека со долгогодишна и упорна работа на едно поле може да се биде забележан/а и дури и
награден/а. Сепак, морам да признаам дека често и самата сум ја критикувала меѓународната ликовна сцена
поради затвореноста кон незападните култури и уметнички сцени. Мојата критика поаѓа од една
постколонијалистичка позиција со која веќе долго се укажува на доминацијата на одредени културни позиции во
светот и на потребата од преиспитување и пресвртување на таквите хиерархии, како и од заемно културно
преведување на различните уметнички и/или кураторски пракси. За жал, вистинските обиди за „деколонизација“
се многу ретки и обично завршуваат неуспешно бидејќи потекнуваат од помалку моќните и маргинализираните
култури, кои го бараат своето место на меѓународната сцена. Денес сметам наместо инсистирање на една јалова
критика, треба да се обидеме да понудиме нови модели на соработка и креација со што би се наметнале на еден
проактивен и позитивен начин. За тоа, барем судејќи според оваа награда, сепак има простор и надеж.

Не мислам дека оваа награда може да ги коригира сите проблеми на хиерархиски поставената дихотомија запад-
исток (или север-југ) во културниот контекст иако се чита еден таков обид во називот и составот на Глобалниот
совет за современата уметност.

Четиригодишен проект

„Машина за преименување“ е комплексен повеќегодишен проект, кој ги засега политичките и културни процеси на
преименувањето. Kако се развиваше идејата?

- Проектот се развиваше и реализираше повеќе од четири години со одржување три изложби, четири конференции,
семинари, предавања и други активности во Љубљана, Скопје, Приштина, Загреб и во Виена, во соработка со над
80 индивидуални соработници (уметници, теоретичари, куратори, дизајнери...) и партнерски организации од
петнаесетина држави без кои проект од ваков обем не би бил можен.

Важите за длабок аналитичар, кој преку кураторските проекти прецизно навлегува во суштината на проблемот (без
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Европска награда за битолскиот музеј

Софиската филхармонија го донесе летото во Скопје
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разлика на која тема се однесуваат). Дали може овие проекти веќе да се сфатат и да функционираат како
„филозофски ликовни дела“?

- Kураторството е сложена интердисциплинарна професија, која опфаќа теорија, уметност, продукција,
организација, финансирање и многу други активности. Токму затоа оваа професија е податлива за многу различни
дефиниции. Kонкретно во мојата кураторска пракса, повеќе се фокусирам токму на концептуалната предлошка врз
која подоцна се изградуваат структурата, форматот и стратегијата на еден проект. Сепак, најважно е како доаѓам
до концептите. Во последно време тие се најчесто резултат на едно долгорочно опсервирање и истражување на
реалноста и ургентните прашања, кои н` загрижуваат и вознемируваат како и на постојните уметнички иницијативи
и проекти. Дури по една таква фаза се обидувам врз основа на анализираните податоци да дојдам до соодветни
концепти и формати на кураторските проекти, како и до соодветна стратегија за нивно презентирање. На колеџот
„Голдсмитс“ каде што докторирав, две години го предавав предметот кураторско знаење (како тутор), што
всушност го промовира токму тој истражувачко-теоретски пристап кон кураторството.

ПРЕИМЕНУВАЊЕТО НЕ ЗАСЕГА СИТЕ

Kолку долгогодишната политичка ситуација и проблемот на Македонија со уставното име влијаеше во развојот на
просекот?

- Да се живее во Македонија последниве 19 години нужно значеше и да се биде изложен на тој специфичен
дискурс на преименување. Различните верзии за она како би можеле да бидеме наречени не изненадуваат и
вознемируваат од ден во ден. Апсурдноста на комплексниот случај со спорот со соседна Грција околу тоа како
треба да се нарекуваме за сите овие години ми наликуваше на некој концептуален уметнички проект во кој
уметникот си поигрува со границите на растегливост во дипломатијата. Првата можност на некои мои
преелиминарни истражувања на овој феномен да ги претворам во кураторски проект дојде во 2008 година, како
соработка со организацијата Институтот ПАРАЗИТ од Љубљана и со уметникот Тадеј Погачар, директор на
Институтот и на галеријата П74. Подоцна беше објавен и во книгата - зборник на текстови и проекти со наслов
„Машина за преименување“.

Весна И. Илиевска

#

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