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ОСВРТ

ЗА УМЕТНОСТА... И ЗА ЗДРАВСТВОТО

Кон проектот на Атанас Ботев во Галеријата „Прес то егзит”

ЗЛАТКО ТЕОДОСИЕВСКИ

Во однос на најновото претставување на младиот но веќе со сериозно

богата творечка и излагачка биографија Атанас Ботев (1973) кај публиката

(но и кај т.н. стручна јавност) можеби ќе се појави дилема во однос на

именувањето на карактерот / формата на ова претставување, кое што се

подведува под типот на проект-инсталација, или видео-инсталација (?), или

... Но, всушност, поголеми дилеми можеби ќе се појават во однос на изборот

на “јазикот” / исказот на Ботев, кој што повеќе ни е познат како извонредно

надарен цртач, сликар, стрип мајстор, графички дизајнер. 

А сепак - дилеми нема, зашто Ботев е уште еден од онаа млада македонска

генерација за која што се својствени токму “номадските” расшетувања низ
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

За влада ќе почекаме, СДСМ очекува да го
договори кабинетот викендов

Богоевски, Јовановиќ и Мехмети го
демантираат Дачиќ

Семејството Трајкови денеска стапнаа во
нивниот нов дом, донација на Фондацијата
проф. д-р Ванчо Чифлиганец

139 friends like this

Утрински весник / По…
57,486 likes
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НАЈМНОГУ ДОЖД ВО СТРУМИЦА, 71 ЛИТАР НА
МЕТАР КВАДРАТЕН

НБА: ШАМПИОНОТ КЛИВЛЕНД ЌЕ ИГРА ВО
ГОЛЕМОТО ФИНАЛЕ ПРОТИВ ГОЛДЕН СТЕЈТ

ЛЕБРОН ГО МИНА ЏОРДАН НА ЛИСТАТА
НАЈДОБРИ ПОЕНТЕРИ ВО НБА ПЛЕЈ-ОФОТ

ВО КУМАНОВСКИОТ СУД ПРОДОЛЖИ
РОЧИШТЕТО ЗА СМРТТА НА
ЧЕТИРИГОДИШНИОТ АЛМИР АЛИУ, МАЈКАТА
НАЈАВИ НОВИ СВЕДОЦИ

СИЛНО НЕВРЕМЕ ВО СТРУМИЦА- ДВАЕСЕТИНА
ГРАЃАНИ ПОБАРАЛЕ ПОМОШ ОД
ИНСТИТУЦИИТЕ
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МАРКЕТИНГ

медиумите, почнувајќи од “класичните” ликовни дисциплини до слободните

“форми” и новите технологии. И понатаму, Ботев е уште еден од онаа млада

македонска генерација која што е живо заинтересирана за секојдневната

стварност, за нештата што не’ опкружуваат, особено за горливите

општествени (социјални, културни, економски, здравствени ...) проблеми ...

не стеснувајќи се да ги анализира и коментира. Впрочем, и неговото

сликарство (беше) е’ токму такво: актуелно, ангажирано, често жестоко, на

мигови сатирично-саркастично! Неговата уметност може да се резимира и

како уметност на позиционирање односно се темели врз ангажираниот став

за улогата на уметникот и неговата уметност во општеството. Поточно, тој и

уметниците од неговата генерација се подготвени да преземат

индивидуална одговорност и јавно да го декларираат сопствениот став по

низа суштински општествени прашања од локално или глобално значење. И

ова е релативно нова ситуација во денешната македонска ликовна уметност,

кога уметникот самоиницијативно зазема активна позиција и сосема

отворено и јасно, најчесто критички или крајно иронично ги третира

актуелните состојби во општеството. 

Мотото на овој најнов ангажман на Ботев е една стара англиска поговорка

(парафразирано “Едно јаболко на ден го чува здравјето”) која што ја

потенцира поврзаноста / важноста на исхрана за здравјето. Очигледно

провоциран од актуелните состојби во македонското здравство уметникот го

нуди овој “рецепт” како можно решение, излез / спас од потенцијалното

“паѓање” во лавиринтите на македонското здравство, каде - се’ е можно!

Иако бесконечната македонска транзиција памети недолични, нехумани

состојби во речиси сите сфери на животот, аномалиите во здравствениот

сектор како да се најтешките. Веројатно зашто се непоправливи односно

зашто грешките на “белите мантили” чинат животи. Токму тоа е и поентата на

инсталацијата на Ботев: одново да укаже на недопустливото, нечовечното

разнебитување на сите морални категории, на уривањето на сите вредности,

вклучувајќи го и човечкиот живот. 

Контрастирајќи ја Хипокритовата заклетва со илустративните актуелни

информации за сите скандали, митото и корупцијата во македонското

здравство Ботев потенцира дека некои нешта во животот не треба да бидат

мерливи единствено според материјалниот принцип. Впрочем, тоа е и

поентата на ангажираната уметност (не само) денес: низ формата на

уметничкиот говор да посочи, констатира, коментира ... (и) девијантни

општествени појави. Таа, уметноста, можеби нема сила веднаш да ги

промени состојбите, но моќта на нејзиниот исказ по правило е апсолутен и -

вечен!

Статијата е прочитана 1571 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Главна атракција во Кан „Тинаесеттемина на Оушн“

Делото „Логични слики - Премин“ подготвено за Венеција

Овде сите чекаат да дојдат поблиску до Европа

25.05.2007, 19:05
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Маљковиќ: Иднината е во регионалните лиги
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