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ПОКАЖАВМЕ ЗОШТО Е МУЗЕЈОТ - МУЗЕЈ

Јане Чаловски и Христина Ивановска Уметниците преку изложбата „Музејот
на модерната уметност на Оскар Хансен“ отвораат низа хипотетички и
реални прашања

КАТЕРИНА БОГОЕВА

Во галеријата Прес ту егзит неделава е отворена изложбата “Музејот на

модерна уметност на Оскар Хансен“ , заедничко дело на уметниците

Кристина Ивановска и Јане Чаловски во чиј фокус е проектот на полскиот

архитект Хансен, познат по својот „отворен приод“ со кој учествувал на

конкурсот за изградба на Музејот на современа уметност во Скопје во 1966

година. Двајцата автори преку презентираните12 плакати изработени во

соработка со дизјнерката Аријане Спаниер од Берлин, ги нудат своите

хипотетички претпоставки за тоа какво влијание би одиграл тој проект во

развојот на уметноста доколку бил прифатен, осврнувајќи се и на потребата

за актуелизирање на дел од прашањата поврзани со современата уметност

и културата денес. 

„Хансен како архитект развивајќи ја теоријата на отворената форма меѓу

другите свои теории, ја има приспособено кон архитектурата. Понудил

решение на објект за музеј кој ќе одговара на потребите на движењата во

уметноста, да биде не само складиште, ниту пак простор за игра на

кураторот, туку да биде во својство на уметникот и неговите размислувања.

Создал дело кое за тоа време било многу концептуално дури и малку повеќе

напредно. Интересно е што, тоа го предложил за Скопје со цела почит кон

нашиот тогашен социо - културен политички развој, а ние сега сфаќаме

колку тоа било напредно за тоа време, дури и за сегашно како музеј, како

архитектура. Неговиот проект бара многу поинаква логика на инжинерство и

практика и е многу комплексен. Некои генијални идеи добро што остануваат
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подолго време како концепти, затоа што остварувајќи ги, можеби ќе се

изгубела и смислата на самиот проект. Нас не интересираше што еден таков

револуционерен концепт за архитектура би значел за нашето поимање на

современата уметност, за нашиот локален начин на читање на истата и колку

таков музеј би предизвикал револуционерен однос кон уметноста кај нас,

што ние го отценивме како нешто што недостасува“ - посочи Јане Чаловски. 

Пред презентирањето во Скопје проектот беше претставен на изложба во

галеријата Кроника во Битом во Полска. Запрашана за најкаратеристичните

моменти од претставувањето, Христина Ивановска, ги издвои и почетоците

на формирањето на самата проектна идеја.

„За навраќањето творештвото на Хансен, особено по објавувањето на

неговата монографија која ја подготвувал и е отпечатена по неговата смрт,

дознавме од полскиот куратор Себастијан Цихочки кој изложуваше тука. За

публиката во Полска, беше многу интересно да види како двајца уметници

од Македонија нашле некоја допирна точка помеѓу двете земји, да дознае за

историјата на Скопје, за земјотресот во 1963 но и дека Музејот на

современа уметност е донација од полската влада, дека меѓу други полски

архитекти свој предлог имал и Хансен. Ние со овој проект не кажуваме дека

предлогот по кој е направен МСУ бил лош, зошто тој бил избран, а овој бил

подобар, туку воопшто го разгледуваме прашањето за предлогот, колку бил

радикален, колку отвора милион нови прашања кои до ден денес се

актуелени. 

Од друга страна, нашиот проект има врска и со нешто што е во моментов

актуелно во Полска, изградбата на музеј на модерна уметност до 2012 во

Варшава, околу што се води жешка полемика. Така проектот дојде во

вистинското време и кај нас и во Полска, а нам ни значеше што и таму

изложбата привлече големо внимание“ - вели Ивановска.

Авторите потенцираат дека едицијата од 12 постери е нивен директен

одговор на прашањето зошто е музејот - музеј, кој тип на продукција и кој

тип на програмски развој треба да следи и колку музејот треба да се

соедини и како програма и како архитектура. На постерите претставиле

уметници, теоретичари, како и некои апстрактни концепти, го претставиле

она што мислеле дека би заслужувало внимание во музејот на Оскар Хансен,

доколку тој би постоел. 

„Сите тие, и Душан Перчинков и Пол Тек и Сузан Сонтаг и Младен

Стилиновиќ и Анджеј Шевчек и другите, се автори кои вистински делувале

во периодот од шеесеттите години, завршувајќи до 1998 година, во време

кога ја развивале својата практика, што како информација била недостапна

во Македонија. Постерите алудираат на некои битни автори, во различни

контексти кои кај нас не се доволно познати или никогаш не биле поканети

во некоја официјална програма, имајќи во предвид дека ние вистински

имаме музеј на современа уметност кој имал своја програма, ја немал оваа,

но имал поинаква. Изборот е многу субјективен и се однесува на оние

автори кои на некој начин мене и на Кристина ни значеле во развојот како

уметници“ - смета Јане Чаловски. 

Двајцата автори на изложбата потсетуваат дека идеја за отворениот простор

и за самиот проект, се врзува со почетоците на Прес ту егзит и размислата за

хипотезата на Хансеновиот музеј. „Сега конкретно и бараме и нудиме

одговори, затоа што мислам дека позицијата на сите културни работници е

постојано да се прашуваат и да бараат одговори. Целата нашата културна

сцена е во некакво мртвило, и сакаме со ова да поттикнеме повторно да

почнат да се случуваат некои убави провокативни, инспиративни работи во

градот, а тоа ни недостасува“ - укажа Кристина Ивановска додека за Јане

Чаловски, овој проект е и значаен и поради тоа што укажува на постоење на

некои паралелни истории, значајни да се забележат затоа што делумно

постојат како „фантом истории“. 

„Хансен буквално е влезен во нашата историја бидејќи учествувал во

конкурсот во 1966 и за нас е значајно да се потсетиме на такви генијални

предлози кои му биле понудени на Скопје, бидејќи се дел од нашата култура

на некој начин. Имајќи го во предвид Музејот на современа уметност кој

сега го имаме и знаејќи низ што се поминува таа институција овие години би

било значајно да се каже дека ја цениме, ја сакаме нашата сцена, ја
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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почитуваме и бараме уште поголемо внимание кон тоа кому му се обраќа, со

кого разговара, на кои прашања се осврнува, како функционира, дали се

преиспитува, на кој начин го прави тоа, кој е тимот која ја води, дали сите

нови енергии се забележани, колку може да има пристап помладиот куратор

и уметник, на кој начин се отценува, кој го отценува сето тоа, колку има

смисла . Ние знаеме дека МСУ има богата колекција која за жал ја немаме

видено, никој во земјава ја нема доживеано последниве години, не знаеме

на која основа таа колекција сега би имала значење, како да го цениме тоа

што го имаме. Кај нас последниве години е се поистакната појавата

политиката да условува што ќе се случува во културата. Постои некој

дуализам кој не е употреблив помеѓу поединци кои не ја гледаат големата

слика и гледаат многу тесно “ - смета тој.
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„Соларис“ ќе слета на скопскиот плоштад

„Стотројка“ објави сингл на култните „Бадмингтонс“

Целата историја на ПЕН е голем протест
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