
21 мај 2017

16:38

АКТУЕЛНО

АРХИВА КОНТАКТ РЕДАКЦИЈА МАРКЕТИНГ ПРЕТПЛАТА
период
од-до

2006    2017

Почетна | ВЕСТИ | КУЛТУРА | СПОРТ | МАГАЗИН

www.utrinski.com.mk

Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

Лицата со посебни
потреби кампуваат за да
бидат видени и слушнати

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации

STIL 90.00 3.71 % TKVS 2,505.00 7.42 % TNB 10,658.12 0.35 % TPLF 1,288.00 0.39 % TTK 810.00 0.87 % USJE 22,817.46 0.52 % ZILU 165.00 2.94 %

13.06.2007, 18:33

ЛУЧЕЗАР БОЈАЏИЕВ

ПРОТИВНИК СУМ НА ВУЛГАРНОСТИТЕ И ПОРНОГРАФИЈАТА

Бугарскиот ликовен уметник со своите дела посочува на узурпацијата на
јавниот простор

КАТЕРИНА БОГОЕВА

На покана од Македонското здружение на ликовни критичари AICA -

Македонија гостуваше Лучезар Бојаџиев, еден од најпознатите ликовни

уметници од Бугарија, кој петнаесеттина години наназад, своето творештво

го создава, презентира и продава во различни делови од Европа и светот. 

Во земјите на ЕУ оддамна се чувствува како дома, а во Скопје за прв пат

дошол на првата изложба на Центарот за современи уметности во1995

година, кога како што вели, бил апсолутно потресен од фактот дека сретнал

образовани куратори, повеќе галерии, Музеј на современа уметност, кој

Софија сеуште го нема. Во 2001 година, Бојаџиев дојде како автор на

проектот „Лаф муабет“ реализиран во МСУ, а овој пат пред скопската

публика говореше на тема „Визуелни неправилности; приватната употреба

на јавниот простор“, претставувајќи го воедно својот актуелен проект „Рајот

на билбордите“. Во неговите уметнички опсервации за узурпацијата на

јавниот простор во приватни цели во неокапиталистичките градови Софија,

Москва, Истанбул, Букурешт, многумина го препознаа и нашиот главен град. 

Визуелниот изглед на животната средина неспорно влијае на граѓаните. Во

колкава мера градовите со лоши интервенции во јавниот простор, се опасни

за нив? 

- Нема опасност, но за мене е важно дали луѓето кои живеат во Скопје или

во Софија имаат однос кон тоа како им изгледаат градовите. Визуелната

средина е нашата животна средина и поинтересно е за мене во неа да има

многу реклами, бидејќи тие даваат некаков живот, енергија. Но, мора да

постојат критериуми до каде може да се оди со рекламирањето. Противник

сум на вулгарностите и порнографијата во рекламниот простор, за мене тоа
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е убиствено, ја навредува и жената, а сепак се смета за забавно. 

Како граѓанин на еден град, кој плаќа даноци, гласа на избори, имам право

да одлучувам за јавниот простор за кој граѓаните во демократското

општество треба меѓусебно да се договараат, но да се договараат и со

властите. Кога нема ред по улиците, тогаш евидентно постои корупција,

некој ги краде парите кои не се користат за општо добро. 

Во Софија на пример, транспортот е нон- стоп во хаос. Еден од знаците за

високо ниво на корупција во општинските совети во неокапитализмот, е

појавата на зголемен интерес за парковите, исчезнувањето на зелените

површини меѓу зградите на чии места никнуваат нови згради, канцеларии.

Се прашувам, чии интереси се штитат во јавниот простор? Рекламите се

поставуваат во заедничката средина, а ги поставуваат само оние кои имаат

пари. 

Учествував во првиот процес на договарање за користење на јавниот

простор во Софија, каде презентирав и свои дела. Станува збор за првиот

интердисциплинарен проект под наслов „Визуелен семинар“ кој се

занимаваше со внатрешното лице на градот, а траеше од 2003 до 2006

година. Започна во време на локалните избори при што беа организирани и

дебати со уплашените кандидати за градоначалници, а архитектите,

политичарите, уметниците, теоретичарите, граѓаните оформија и општа

платформа за нашата животна средина. Се разгледуваше прашањето, дали

сме или не, граѓанско општество и се разбира, имаше и артикулација на тоа

што ни се случува. Она што го гледаме како внатрешно лице на градот, ја

покажува состојбата со општеството, со државата, економската и културната

состојба. 

На пример, во Истанбул воопшто не можат да се видат реклами за алхохол,

цигари, да не говорам за голотии. Секој град, секоја држава има определени

интуиции, клишеа кои се трудам да ги разберам, да видам дали намерно се

регулираат или спонтано се случуваат промените. Гледам дека во Скопје за

разлика од 2001 година, работите се многу променети. Има повеќе

билборди, а тие покажуват постепена економска ескалација. За добро или

лошо, има поголемо присуство на пари а тоа значи дека ќе има многу

повеќе работа за графичките дизјанери, за уметниците, за печатниците, што

не е лошо, но треба да се внимава на вкусот, естетиката, на поголемото

граѓанско однесување за да можат да се прават и добри нешта. 

Јавниот простор може да се продава, но парите треба да се користат и за

доброто на градот, за болници, училишта на пример. 

Каков ефект постигна визуелниот семинар? 

- Престанаа да се појавуваат голотии на билбордите, што ги сметам за

навредливи за жените. Како второ, општината ги зголеми цените за

користење на јавниот простор за билборди, а од некои места и категорично

ги тргнаа. Сегашниот градоначалник на Софија, во придружба на уште двајца

пожарникари, го турна билборд на нашата најголема звезда Азис, кој

изгледаше буквално садомазохистички. Тоа немаше да се случи доколку

некој не го свртеше вниманието. Сега веќе луѓето гледаат. 

Во мојата рекламна кампања за прв пат на билборд ставив фотографија со

Роми, а потоа тие луѓе ја имаа и првата позитивна презентација во

медиумите. Идејата беше едноставна, нема интеграција на Бугарија во
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Европа, ако нема интеграција на Ромите во Бугарија, каде сеуште ако некој

Бугарин направи нешто, не се споменува неговото етничко потекло, но ако

се работи за Ром, неговиот етничка припадност веднаш се потенцира, што е

еден вид новинарски расизам. 

Во Институтот за современа уметност во Софија (граѓанско здружение на

уметници, куратори, критичари) добивавме закани по телефон дека ќе ни ги

уништат канцелариите зашто сме ги рекламирале Ромите. Опозицијата на

актуелниот градоначалник пак ни честиташе, мислеше дека сакаме да се

поигруваме со него. Секој си бараше своја логика, но факт е дека кај

софиската публика денес ништо не може да предизвика скандал, освен

политичките настани. 

Постои ли денес видлива потреба од отворање на музеј на современа

уметност во Софија? 

- Токму во тоа е и проблемот, што нема потреба, освен во професионалните

кругови. Доколку и се појави, таа ќе биде резултат на некаква логика од

типот „во сите цивилизирани земји има таков музеј, па како ние да немаме“,

или „сите балкански градови го имаат, па ајде сега ние да го направиме“. 

По истата балканска логика, се размислува на пример и во Србија: 

„Бугарија стана членка на ЕУ, зар ние да не сме“. Но факт е дека има музеи

на современа уметност во Истанбул, Скопје, Букурешт, Белград и др, но тоа е

само дел од проблемот кој е многу поширок. Лошо е кога државата нема

интерес, не само за отворање на музеј на современа уметност, туку не дава

пари ни за развој на Националната ликовна галерија, а тоа е лош пример за

приватниот интерес, бидејќи богатите граѓани треба да се поттикнат да

вложуваат во уметноста. Најважно е државата да се ангажира, културата да

стане нејзина одговорност, национален приоритет, а такво нешто нема во

Бугарија. 

Си играте со познати скулптури, ги оставате коњите без коњаници, зошто? 

- Тој циклус со скулптури без коњаници брои околу 40 дела што се готови за

изложба. Правени се во Софија, во Болоња, Париз, Виена, Луксембург,

Њујорк и станува збор за споменици со историски личности, политички

лидери, кралеви кои се дел од симболичниот свет на националните

држави.Тие се појавуваат на крајот на 19 и почетокот на 20 век, а јас во

делата со дигитална обработка ги отстранувам коњаниците од коњите и

покажувам дека сум против доминацијата на тие претерано силни,

персонифицирани симболи на националната држава.

Јас сум и против нивниот фалусоиден аспект. Сите коњаници се мажи, а тоа е

многу важно, бидејќи значи дека кога се планира еден град, постои

одредена централна политичка волја, што за мене е навистина смешно. 

Сакам да видам како би било ако коњаниците за момент ги нема, што ќе се

случи? Ќе можеме ли да се ориентираме во просторот? Се надевам дека

вашиот Скендербег ќе го видам наесен.

Статијата е прочитана 1240 пати. 
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