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СЛИКАТА СО БРЕЈВИК ВОЗНЕМИРИ МНОГУМИНА

Атанас Ботев смета дека институциите во земјава се незаинтересирани за
промовирање и поддржување уметници, освен на одредени кланови

Катерина Богоева 

Најновата изложба на ликовниот уметник Атанас Ботев „Луцидно

синестетички дијалог“ отворена во галеријата „Око“ каде што тој презентира

избор на надреалистички дела, потврдувајќи ја повторно својата творечка

умешност, но и моќта да си поигра со човековите соништа, со скриените

стравови надежи... му е особено драга. Самиот вели дека методолошки,

стилски и идејно таа отстапува од досегашниот негов опус и е прилично

интимистичка. „Сликите настануваа спонтано, низ процесот на работа, а тоа од

ликовен аспект ми овозможи експериментирање и пенетрирање во сферите

на непознатото. Делата се резултат на внатрешна интроспекција и понирање

во зоните на разграденото несвесно, дијалог со алтер егото, преплетување на

интуитивното и интелектуалното, рационално и ирационално...“ рече Ботев во

разговорот воден деновиве. 

Изложивте и две платна, едното со Брејвик, но и портрет на „Џокер“, двајцата

познати по масакрите што ги оставија зад себе. Зошто токму со нив? 

Иако решив да направам мала пауза од актуелните општествени случувања

поради постојаното бомбардирање од електронските и печатени медиуми, а

особено од социјалните мрежи, сепак, не можев да одолеам, а да не ги

коментирам случаите со Брејвик и Џемс Холмс (Џокер), поради тоа што тие

без сомнение го одбележаа изминатиов период од повеќе аспекти

(социолошки, политички, културен). 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ШЕСТА ПРЕМИЕРА НА " ГРЕТА ОД ФАУСТ" ВО
БИТОЛСКИОТ ТЕАТАР

НАЈГОЛЕМ ПАД НА ДОЛАРОТ ВО ПОСЛЕДНИТЕ
6 МЕСЕЦИ

ИЗГРАДБАТА НА ПЛОШТАДОТ "СКЕНДЕРБЕГ"
ПОСКАПЕ ЗА НОВИ 300.000 ЕВРА

СЗО: ПОРАДИ ДЕПРЕСИЈАТА ГОДИШНО СЕ
САМОУБИВААТ ПО 800.000 ЛУЃЕ

ПОЛСКИТЕ ИЗДАВАЧИ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ ЗА
МАКЕДОНСКИТЕ АВТОРИ
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Тие ги поставуваат прашањата: како нашата современа култура го обликува

психичкото ниво, профилот на личноста, однесувањето на поединецот; кои се

потиснатите стравови и одбранбените механизми на современиот човек? 

Што се однесува до Брејвик, доколку масакрот се случеше во некое зафрлено

гратче на југот од Америка немаше да предизвика толкави бурни реакции, но

во Европа? 

И тоа во Норвешка, пацифистичката, здодевна и неутрална Норвешка? Тоа

сознание не ги шокираше само Норвежаните, туку целата светска јавност.

Џејмс Холмс (Џокер), од друга страна, е типичен производ на масовната

култура. Мореновата сентенција „проекција - идентификација“ (духот на

времето) во примерот на Џокер наоѓа своја совршена потврда.

Колку современите антихерои се податливи за сликање? 

Многумина посетители беа вознемирени од сликата со Брејвик. Очигледно е

дека таквите ликови се крајно иконични и впечатливи, најмногу поради

нивниот бекграунд и демонската харизма. Тоа им дава аура на некакви поп-

икони, современи митови. Примерот со Чарлс Менсон е најдобар пример за

тоа. И по толку години од убиството на Шерон Тејт, се' уште е предмет на

дебати, книги, филмови, театарски претстави, слики, стрипови...Таквите ликови

се своевидни феномени. Брејвик може да се набљудува и низ призма на

случувањата во земјава: растечкиот верски фундаментализам, национализам,

тероризам, апатија... 

Какви пораки за (не)функционирањето на светот се читаат токму од делата на

антихероите? 

Тие се продукт на ова време, на ова општество. Прашањето е каква е

одговорноста на општеството кое изродува вакви социопати. Како инаку да се

објасни фактот што некое повлечено и мирно момче од соседството без

никаква причина убива десетици соученици и наставници во некое градче во

Тексас? Застрашувачки е фактот што во состојба на афект тоа може да му се

случи на секого. Во постмодерната култура се распаѓа стариот систем на

вредности и сознанија. Попуштаат шевовите на религијата и филозофијата,

разложувајќи се на фрагменти. Субјектот остана без својата потпора, без

својата референтна точка. Поимите на правда, етика, морал, достоинство се

доведуваат во прашање или, пак, цинично се исмејуваат. Во такви околности

поединецот станува апатичен, празен, духовно умртвен. Потребни му се силни

дразби, било да се работи за секс, храна, дроги, алкохол, таблоиди преполни

со шокантни приказни, филмови исполнети со ултранасилство, садизам,

порнографија... И кога конечно ќе му „пукне филмот“, се случува масакр како

оној во Осло.

Човековото тело како машина, но и делови од машини, јунаци од стрипови,

парчиња историски ликови, симболи, но и футуризам содржат Вашите

препознатливи платна. Ја вознемируваат ли домашната публика, какви се

досегашните реакции? 

Реакциите на публиката се фантастични. Сликите полемизираат со актуелните

политички и културни состојби и се рефлексија на агресијата на реалното.

Истовремено се и критичко преиспитување на општествените вредности. Тоа

на публиката и' е блиско, бидејќи се среќава со тие нешта постојано и во

разни пригоди. Јас само ги прекројувам работите и ги ставам во поинаков

контекст, реинтерпретирајќи ја стварноста во рамките на постмодерниот

дискурс: наративност, фетишизам, симулација, мас-медиумска иконографија,

јукстапозиција итн. Оттаму, иако некои од сликите изгледаат помалку

екстремно и вознемирувачки, сепак, не се ништо во споредба со

експлицитните прилози од воените конфликти што се емитуваат на телевизија

во ударните термини. Да не ги заборавиме турбофолк-журките,

порнографските филмови, турските серии, вулгарните видеоспотови, џамбо-

билборди... 

По што се одвојува денеска македонската публика во однос на публиката во

другите земји каде што сте изложувале досега? 

Во последно време се создава критична маса на едуцирани и информирани

 

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“
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реципиенти и тоа ме радува. Работите во тој поглед се движат по нагорна

линија. Но, се' уште не се појавила публика со подлабок џеб која ќе пројави

интересирање за откуп на уметничко дело. Таквата публика, за жал, е

неедуцирана или, пак, тотално незаинтересирана за култура, воопшто.

Работите во тој поглед треба да се сменат во корен, уште во образовниот

систем, од најмали нозе, за да се создаде навика за вреднување културни

артефакти 

До кое ниво на презентација на сопственото творештво стигнавте и што Ви е

потребно за понатаму? Можеби институција или, пак, галерист кои би

застанале за Вас, имате ли нешто од тоа? 

Очигледно е дека институциите се незаинтересирани за промовирање и

поддржување уметници освен на одредени кланови кои одамна се вгнездиле

во културниот естаблишмент. Постои дефицит на галериска дејност и дилери

на слики, не постои пазарна стратегија и откуп на дела... Во таа смисла

уметниците се препуштени сами на себе (организација на превоз на делата,

дизајнирање на каталог, пи-ар...). Едноставно во Македонија нема поволна

клима за галериска дејност и за уметност воопшто. 

Ги поминавте ли критичните години во кои многумина од младите автори

сакаат или, пак, навистина заминуваат од земјава. Останувате? 

Да ме прашавте пред петнаесетина години дали сакам да заминам од земјава,

ќе одговорев потврдно, но со тек на време ги надминав амбициозните

пориви. Ја сакам Македонија и покрај нејзините несовршености. Впрочем, на

кое друго место има толкава концентрација на случувања, превирања и

турбуленции - совршен материјал за еден уметник.

Галичник го насликав во еден здив

Изложивте и слика инспирирана од 100-годишнината од раѓањето на Лазар

Личеноски, се изненадивте ли и самиот од содржината поврзана со учителот

од Галичник? 

Без сомнение. Сликата настана во еден здив што самото по себе говори за

интензитетот на енергетското ниво во Галичник. Оваа слика е особено

различна од останатите заради типографското поигрување во манирот на

психоделичните филмски и рок-плакати од крајот на шеесеттите години од

минатиот век. Елементите во сликата логично се наметнаа бидејќи се

карактеристични за Галичник: планина, Личеноски, надалеку прочуеното овчо

галичко сирење, сонце, насмевки...

Статијата е прочитана 3350 пати. 
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Чистачи

Вечер во чест на Љупчо Лазаревски

Националната предлог-стратегија за развој на културата на јавна расправа

Ангажирана комедија за збунетиот човек

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