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ИНТЕРВЈУ: ТОМЕ АЏИЕВСKИ, ЛИKОВЕН УМЕТНИK

ВЕНЕЦИСКОТО БИЕНАЛЕ Е МЕТАФОРА ЗА КРАЈОТ НА МОЕТО УМЕТНИКУВАЊЕ

Ликовниот уметник Томе Аџиевски со мултимедијалното дело Red carnival ќе ја претстави Република Македонија
на 57. Биенале за уметност во Венеција. Светската изложба ќе трае од 13 мај до 26 ноември. Првичната идеја со
Red carnival да биде отворено минатото издание на манифестацијата Скопско лето, Дирекцијата за култура и
уметност - Скопје ја преточи во кандидат и победник на конкурсот што го објави Министерството за култура.
Аџиевски објаснува како се родила идејата за ова дело, кое го доживува како заокружување на неговата
долгогодишна кариера.

- Иако повод за Red carnival беа случувањата, односно ретро уметничките настани од шарената револуција во
Скопје, но и пошироко во Источна Европа, ова дело го доживувам како лична уметничка исповест. Чувствувам
како да треба полека да го затворам кругот. Идејата првично ја добив од еден текст на професорот Фрчкоски кој
заговараше концепт за демонтажа-деконструкција на спомениците од проектот „Скопје 2014“. На почетокот сакав
само да направам една пародична концептуална дада-акција врз споменикот на Прометеј, со тоа што ќе го
реконтекстуализирав - ќе го налепев со плакати од времето на рускиот конструктивизам. Но, работите прогресираа
со стапувањето на сцена на „децата на револуцијата“, снажно поддржани од Западот, за работата да добие
неочекуван и парадоксален политички контекст. Тогаш јасно се дефинира конфликтот помеѓу мнозинството
(популистите) и малцинството (либералите). Се разбира дека оваа политичка терминологија популисти либерали
за наши услови е доста растеглива.

Зад успешен уметник мора да стои добра генерација

Посакавте да добиете изложбен простор во „Арсенале“, желбата Ви се исполни. Што значи за Вас како уметник
претставувањето на оваа манифестација?

- Искуството ни кажува дека секое изложување надвор од „Арсенале“, односно од „Џардини“ во Венеција, е со
голем ризик да биде промашена инвестиција. Оттука и моето залагање македонскиот павилјон да биде во
„Арсенале“. Причината е само мојата желба проектот да го види многубројна публика. А публиката е веројатно и
највозбудливиот дел од Биеналето. Секојдневно реки љубители на уметноста се слеваат кон уметничките
павилјони. Таа возбуда единствено може да ја спореди со страста кон стадионот на фудбалските фанови. Првпат
Биеналето во Венеција го посетив кога имав 11 години. Дали инфекцијата со уметност почна од тогаш, не знам, но
оттука е и мојата голема радост за учеството во него. За мене, Венеција, пред с`, има симболично значење. Моето
присуство таму го чувствувам како своевидна метафора за крајот на моето уметникување.

Историчарите на уметност Ве сместуваат во генерацијата ликовни уметници која изврши најсилно влијание на
домашната ликовна сцена (пред триесетина години). Што најсилно Ве профилира како ликовен уметник?

- Никогаш немав дилема дека ако еден уметник сака да биде успешен, зад него треба да стои добра генерација. Ја
имав таа среќа да се натпреварувам со прекрасни таленти кои уметноста во Македонија ја подигнаа на едно
високо интелектуално ниво. Морам да ја истакнам и извонредната улога на групата историчари на уметност
собрани околу бардот на македонската ликовна критика Соња Абаџиева. Ако самиот треба да побарам нешто
интересно и оригинално во мојата профилација и творештво, тогаш тоа би била уметничката провокација. Моето
прво самостојно претставување на нашата сцена беше со проектот „Трчање по запад“ од 1986 година, во соработка
со професорот Владимир Величковски. Овој проект навистина налути многу авторитети во Скопје за подоцна да
откриеме дека е еден од првите постмодерни појави во македонската ликовна уметност. Провокација до
своевиден ангажман провејуваше низ целото мое творештво за да кулминира со фигурата на „Прометеј“ како дел
од споменикот на паднатите херои за Македонија од 2012 година. 

Ние сме пред глобално 

затишје пред бура

Велите дека источната уметност отсекогаш била уметност на последици. Kако тоа се одрази во поширокиот
источен блок, а како Вие го почувствувате тоа на сопствена кожа?

- Само ќе ја спомнам ригидната поделбата на западна уметност, на која ~ припаѓаат убавите уметности Belle arti, и
источна уметност, на која природно и припаѓа да биде општествено ангажирана. Мојот став за оваа дефиниција го
пренесувам токму во проектот Red carnival. Мислам дека и шарените револуции во контекст на нивната уметничка
појавност се своевидна последица на долготрајната деконструкција на либерализмот во Источна Европа.
Манифестацијата на спектакуларност во настапите и големата потреба од медиумско покривање на новиот
револуционерен стајлинг доволно зборува за тезата дека левичарите одамна ја изгубиле моќта на тупаницата и
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дека се во длабок идеолошки сон. Мојот проект не нуди излез од овој сон, туку само поинаков поглед на него. На
помош во будењето од сонот го повикав Џејмс Бонд заедно со неговиот BMW Z3 ROADSTER. Kако ваквиот поглед
ќе биде протолкуван, останува да видиме.

Kако ги дефинирате денес состојбите во нашата ликовна сцена? Дали политички ангажираната уметност стана
партиски ангажирана?

- По секое затишје, следува бура, вака би ја дефинирал ликовната сцена денес. И ние сме дел од едно глобално
затишје пред бура. Манифестацијата на реконтекстуализирање продолжува како процес во уметноста с` додека не
се исцеди терминот до крајни граници. Во овој контекст ги гледам и партиски мотивираните (псевдо) уметнички
настани кај шарените револуции. Оттука нивниот ангажман е повеќе форма за манипулација отколку содржина.
Но, доколку како материјал ја земете токму манипулацијата, тогаш имате шанса за креативен уметнички исчекор.

Весна И. Илиевска

ФИЛМ БЛИЗОК ДО НАШАТА ВИРТУЕЛНА СТВАРНОСТ

Што ќе види публиката во Венеција?

- По сугестија на пријатели кои во проектот препознаа добар материјал за Биеналето, почнав да замислувам
фиктивен филм за него. Виртуелниот филм ~ беше многу близок на нашата виртуелна општествена стварност.
Првичната идеја за филм-фикција ја задржав до крај така што во Венеција, наместо класична ликовна
презентација, ќе видиме промоција на најновиот филм со Џејмс Бонд. Напишав и сценарио кое ќе биде сместено
во книгата за проектот. Покрај фотобук-сторијата за филмот, кој изобилува со интернет-документи кои
раскажуваат своја блиска приказна со моето сценарио и авторскиот текст на кураторот Бранислав Саркањац, на
изложбата во Венеција ќе биде прикажуван и краткометражен филм (трејлер за филмот), кој се базира на една
сцена од филмското сценарио. Во непосредна близина на филмското платно ќе биде изложен филмскиот гаџет
BMW Z3 ROADSТER изваден од истата сцена од филмот, целиот налепен со плакати од руските авангардисти и еден
голем филмски банер. Реализацијата досега оди непречено според планот благодарение на мојот професионален
тим.

 

ПРОМЕТЕЈ: МИ БЕШЕ КРИВО ЗА ГУБЕЊЕТО НА ПРВИОТ АКТ ВО ЈАВЕН ПРОСТОР
ВО МАКЕДОНИЈА

Лично, како уметник, беше ли тешко да се облече Прометеј? Имавте ли внатрешни борби за ова прашање?

- Освен што некој се задоволуваа само со лепење епитети на проектот „Скопје 2014“ како за забеган, налудничав, с`
до фашизоиден, никој не напиша сериозна анализа за овој гигантски потфат за наши услови. „Скопје 2014“ има
повеќе културолошки нивоа, но најзначајното е премостувањето или како што филозофот Бранислав Саркањац
тоа го нарекува во македонскиот катехрезис - троскок или кенгурски скок. „Скопје 2014“ премости големи
историски дупки во нашата современа историја, а како многу значајно е пополнувањето на бришаниот простор кој
го остави идеолошки мотивираниот (псевдо) модернизам во нашиот главен град (со чесни исклучоци). Што се
однесува до Прометеј, тој одлично ја врши својата улога на идеолошки провокатор, иако зачудувачки на него
реагираат повеќе оние што треба всушност да го слават. Проблемот со облекувањето не е нов во уметноста. Во
Сикстинската капела на дело на Микеланџало, кое е алфа и омега во уметноста, дополнително му се облекувани
сите голи фигури. Дали на овој уметнички гигант му било сеедно по ваквиот чин, можеме само да замислиме.
Дилемите за етичкиот и морален аспект на ваквите културолошки зафати се непотребно морализирање зaшто ова
се случувало насекаде во светот, а уметникот во вакви случаи е немоќен пред авторитетот на мецената, односно
инвеститорот. Мене единствено ми беше криво за губењето на првиот акт во јавен простор во Македонија, а
уметникот по императив сака во нешто да биде прв.

#

Препорачај 3 луѓе го препорачуваат ова. Биди прв од твоите пријатели.

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

© 2006 - 2013 Дневник Сите права задржани Powered by Nextsense webBuilder

http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=E5FF99618BD97B4C85B3EB3DD514A142
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=8779BACABFF7FF49A364977967F5177D
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=6A6315437B6DFB42A0490CE112BD6532
http://www.dnevnik.mk/default.asp?ItemID=E5FF99618BD97B4C85B3EB3DD514A142
javascript:void();
http://www.nextsense.com/
http://www.dnevnik.mk/rssGenerator

