
Големо враќање на  

сликарството во 21 век

До вчера дел од критичарите и познавачите на уметноста тврдеа дека сликарството е мртво. Сега тоа е
насекаде. Изложбите во лондонските галерии се полни со импресивни слики и задоволни посетители. Исто така
уличните слики се сѐ поимпозантен дел на уметноста на 21 век. Оваа „анахрона“ уметност го запоседна секој
агол на модерниот свет, почнувајќи од музеите и галериите, до подземните железници и мостовите.  

По постмодернистичките мудрувања дека сликарството не може да биде сериозна уметност на нашето време,
уметниците како да се ослободија и станаа многу похрабри и послободни во изразот. Резултатите од ова се
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Веќе подолго време сликарството е маргинализирано од страна на престижните уметнички
награди, но се чини дека последниве години е сѐ поприсутно и поактуелно во уметничките
галерии и меѓу публиката
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мошне возбудливи дела и задоволна публика. По години и години претенциозни говори на кураторите дека
треба да се свртиме кон видеоартот и кон интерактивните мултимедијални феномени, публиката како да сака
да им се врати на едноставните задоволства. 

Според Ване Костуранов, еден од најомилените и најпродуктивни македонски сликари, последниве неколку
декади во ликовната уметност се случи експлозија од употребата на различни медиуми и техники. 
- Живееме во време кога не постои една апсолутна догма што ќе го ограничува уметничкиот дух и сега секој
може да придонесе во уметноста со својата посебност. Дебатата околу актуелноста на сликарството постои
повеќе од еден век и уште е жива - дали сликарството е сѐ уште релевантно, која е смислата и кое е неговото
место во општеството. Меѓутоа, процесите на барање нови медиуми, на тестирање на границите и
експериментирање, истовремено се случуваат и во сликарството. Има еден нов бран креативност и нова
естетика во сликарството, иако медиумот останува ист. Инстинктот да го брцнеш прстот во куп боја и да ја
размачкаш е присутен во секој од нас уште од раѓање - вели Костуранов. 

Тој додава дека иако и на нашата сцена изминатите години имаше многу изложби со различни уметнички форми
и медиуми, сепак, не се случи таква доминација на концептуалната уметност, споредбено со другите земји во
светот.  
- Кај нас сликарството никогаш не беше напуштено како медиум и сликарските изложби секогаш се меѓу
најпосетените - додава Костуранов. 
„Гардијан“ пишува дека иако концептуалата и уметноста на новите медиуми во 1990-тите години изгледаа како
иднина на уметноста, оваа уметност на крајот сепак, беше оценета како „безобразно елитистичка и
дистанцирана“. Нејзиното опстојување зависи пред сѐ од техничките перформанси на некоја софистицирана
галерија или музеј, додека сликарството е свое на своето каде и да го изложите. 

Според сликарката Маја Стефановска, во 1990-тите години се форсирале ликовни проекти, кои вклучувале „нов“
ликовен израз како: инсталација, перформанс, дигитални принтови, видео, а сликарството се сметало за
надминато.  
- Сликарите, графичарите и вајарите што имаа класично образование почнаа да се занимаваат со други
медиуми. Иако имаше добри, но и неиздржани проекти, постоеше силна креативна атмосфера. Во овој период
имаше многу изложби и можам да кажам дека постоеше уметничка сцена. Новите медиуми дозволуваа
уметниците да бидат поприсутни во јавноста, да можат своите дела да ги изложуваат на фестивали, особено
видеата, за кои беше потребно да се испрати само касета, а потоа цеде, што е проблем, на пример, за 40 платна.
Инаку, дали уметникот ќе избере просторна инсталација или скулптура, слика, воопшто не е важно, ако делото е
експресивно, буди емоција, изгледа свежо. Може да се видат инсталации, кои се плагијати, а масла на платно
што се во духот на времето - вели Стефановска.  

Таа се присетува дека нејзината прва самостојна изложба била токму видеоинсталација - дело со дигитални
фотографии и текстови, но денес му е посветена исклучиво на сликарство.  
- За мене најдобро изразно средство е сликарството. Бојата и формата ми нудат безброј комбинации, сакам
индивидуална работа, не сакам да бидам менаџер, да барам мајстор за метални постаменти, монтажер,
фотограф... Среќна сум што сликарството се враќа на светската сцена, навистина постоеше период кога другите
медиуми беа поактуелни. Во МоМА, на пример, можеше да се види перформанс на Марина Абрамовиќ, но не и
изложба на класично сликарство - вели Стефановска.  

За иронијата да биде уште поголема, последниве години сликарството и сликарите ги има сѐ помалку меѓу
добитниците на престижната награда „Тарнер“. Додека лондонскиот музеј „Тејт“ речиси и го исклучи
сликарството од своите привремени изложби, галеријата „Сачи“ само што ја отвори изложбата полна со
импресивни слики со наслов „Пеинтерс паинтерс“. Станува збор за вистински празник за љубителите на свежото
и иновативно сликарство. Непосредноста и леснотијата на сликите е она што е толку радосно и впечатливо. 
- Сликите во галеријата „Сачи“ се навистина забавни. Се чини дека и уметниците се забавувале додека ги
работеле, а доброто расположение е заразно. Она што е најзабележливо е што новите слики во галериите сѐ
повеќе потсетуваат на уличната уметност. Големите разиграни слики на оваа изложба, од фантастичните
пејзажи на Декстер Далвуд до постмодерните колонистички експлозии на Дејвид Сеил и возбудливите дела на
Рајан Мозли, многу лесно би можеле да бидат замислени на ѕидовите на Лондон или Каиро - пишува лондонски
„Гардијан“. 

Добрата слика е функционална и ефектна каде и да ја поставите, од Националната галерија, па сѐ до некоја
праисториска пештера. 
- Прикажете едно видеоарт парче на телевизија и тоа се претвора во обична ТВ-емисија. А кога светлата
трепкаат во вашата спална соба, значи дека е расипана електричната инсталацијата. Има нешто многу кревко во
овој неоконцептуализам, кој може да егзистира само преку еден фино наштелуван кураторски апарат - пишува
престижниот весник.  
Токму затоа сликарството е насекаде, затоа што може да биде поставено секаде и пак да биде уметност. Тоа со
својот културен статус и долгата историја, која ги вклучува Тицијан, Рембрант и Ротко, повторно е една од
најпопуларните уметности на нашето време.  
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