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ОСУДЕНИ СМЕ НА АТМОСФЕРИ НА НЕСИГУРНОСТ

Скулпторот Гоце Наневски по враќањето од „Сараевска зима“ укажа и на
„нормалните” услови за балканско творештво

Катерина Богоева

На годинешниот интернационален фестивал „Сараевска зима“ кој во

Сараево се одржа во изминатите два месеца и претставуваше

традиционална средба меѓу уметниците и граѓаните на светот, по прв пат

учествуваа и ликовните уметници, скулпторите Јован Шумковски и Гоце

Наневски. Наневски се претстави со својот проект „Педесет или педесет“ кој

беше презентиран и во Музејот на современата уметност во Скопје, во 2006

година. Фестивалот кој постои од 1984 година и од страна на

организаторите и годинава беше најавуван како неразделен дел од

градскиот живот и неговите жители, се одржа на тема: „Барикади без

граници ‘68 - Нов (понов) свет“, посветена на отворањето на прашањето за

дијалог меѓу различните генерации кои, секоја на свој начин, учествувале во

создавањето на новиот свет, рушејќи ги барикадите меѓу нивните соништа,

цели и светот кој ги опкружува и во кој живеат.

Скулпторот Наневски задоволен од приемот на фестивалот, по враќањето

дома за „Сараевска зима“ говореше како за комплексна и масивна

манифестација која го опфаќа претставувањето на културните работници од

ликовната уметност, музиката, филмот, театарот, литературата итн. За него

воспоставувањето на дијалог и пренесувањето на меѓусебните искуства на

авторите, ја исклучува генерациската поделба на млади и стари.

„Покрај тоа што успева да понуди квалитет во презентација на релевантната

уметничка продукција, фестивалот „Сараевска зима“ успева да го прави тоа

секоја година традиционално, па дури и во времето на бесмислената војна.

Тоа што мене ми остава силен впечаток е што неговиот директор,

почитуваниот Ибрахим Спахиќ успева да мобилизира огромен број на

компании, институции, медиуми, странски преставништва во служба на
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организациско и финансиско покривање на фестивалот. Ова навистина

импресионира, кога имаме предвид дека Фестивалот е комплексен и по

однос на присутните автори и по однос на траењето од четириесетина дена

“ - вели Наневски. 

Тој на публиката во оваа прилика и понуди ново гледање на својот проект

„Педесет или педесет“ изграден од 64 фотографии произлезени од

објектите, а поставени во две целини, посочувајќи дека иако станува збор за

фото - инсталација, таа на минималистички начин го артикулирала

просторот во галеријата „Препород”.

„Босна е поднебје кое понудило мноштво автори кои одбележаа една цела

појавност во раките на Југословенската уметност. Еден од тие автори е Јусуф

Хаџифејзовиќ, човек со брилијантно творештво и светска кариера. Имавме

прилика да се дружиме со Хаџифејзовиќ тие неколку дена.Одтаму

произлезе покана за учество на една друга биенална изложба заедно со

колегите Јован Шумковски и Исмет Рамиќевиќ. Запрашан колку темите како

што е и работната тема на манифестацијата „Барикади без граници ‘68 - Нов

(понов?) свет“, со кои сеуште, очигледно е обременет особено Балканскиот

простор, можат да делуваат инспиративно и што нему како автор во контекст

на создавањето дела за вакви презентации му е специфично и важно,

изјави: 

„Нашето делување е осудено да се случува во континуирани и колективно

обременети атмосфери на несигурност, искушенија, нестабилност, страв и

исчекување. Ако за светот поимот 21 век има една висока социјална,

културолошка и космополитска димензија, тоа на Балканот значи,

посегнување по идентитетот, војна за територии, диктаторски идеологии,

етнички чистења инт. Ваквите услови се „нормални” и секојдневни за

творците и тука не постои право на избор. Моето творештво никогаш досега

не се занимавало со „ангажманот”, па така немав притисок од таква природа.

Битно ми беше како ќе профункционира трансферот од објект во

фотографија низ призмата на „Педесет или педесет “ - изјави скулпторот кој

во изминатиов период во неколку наврати се презентираше во странство и

имаше можност да согледа дел од актуелните творечки тенденции. Не ја

споредуваше сараевската манифестација со другите актуелни изложби на

кои учествувал, сметајќи дека таквата оценка бара една посериозна

компаративна теориска анализа, но посочи: 

„Точно е дека во последната година со подршка на Министерството за

култура имав преставувања и во Пловдив, Бугарија и Њујорк, САД. Факт е

дека сликата за светската ликовна сцена најексплицитно можете да ја

видите во Њујорк. Би сакал повеќе да можеме да дискутираме колку

Сараево или Скопје се блиску до светот, а не колку се разликуваат. Но би

било нечесно ако не ја напоменеме почитта и односот на организаторот која

ја декларираа и кон учесниците на фестивалот, и нивните дела. Тоа е момент

за почит. 

Статијата е прочитана 1996 пати. 
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