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„ЗЕРО“ Е ПРИКАЗНА ОД МОЕТО ДЕТСТВО

Кураторот Горанчо Ѓорѓиевски во септември во Љубљана ќе се претстави со
својата „Кураторска работилница“

Катерина Богоева 

Ретроспективната изложба „Зеро“ со која во Националната галерија се

одбележува 25- годишното постоење на истоимената, неформална

уметничка група ќе биде забележана како значајна и во биографијата на

кураторот Горанчо Ѓорѓиевски. Нему му успеа, повторно да ги стави во

центарот на вниманието уметниците кои во 80-тите години од минатиот век

отворија нова страница во уметноста во Македонија, а со финансирањето на

изложбата, државата прв пат и' го призна нејзиното постоење. Публиката и

по речиси два месеца од отворањето се' уште има можност во „Мала

станица“ да го види успешно реализираниот кураторски концепт, а

Ѓорѓиевски од доволна временска дистанца, открива низа моменти кои ги

очекувал, но и го изненадиле при составувањето на приказната за

презентацијата. 

„Всушност, се' почна од личните приказни. За една иста случка секој од

зеровците имаше своја приказна што се разликуваше од останатите. Исто и

за мене, едно од најсилните сеќавања од детството беше можноста да

присуствувам како набљудувач на исликувањето на муралот во Домот на

младите во Штип, во 1989 година, како лична приказна. Преку соработката и

дружењето со дел од членовите на ’Зеро‘, почувствувавме дека се' уште

постои интерес за нивното творештво што за ликовната публика, посебно од

помладата генерација претставуваше енигма. Подоцна во подготовката на

изложбата се вклучија сите членови што живеат во Скопје, а со помош на

Интернет и Пепси, кој живее во Бугарија и Мишко, кој во тоа време живееше

во Јордан (а сега е во Австралија). Секој понеделник се собиравме во

мултимедијалниот центар „Мала станица“ каде што во креативно дружење ги

договаравме деталите за изложбата. Постоеше страв дали ќе имаме доволно
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дела за изложбата, со оглед на тоа што дел од нив се отуѓени, продадени,

уништени..., но сите бевме изненадени дека, всушност, најзначајните дела

од тој период се зачувани. Тоа ни ја даде базата за изложбата во микроплан.

Постоеше концепт на изложбата, но решенијата за поставката (макропланот)

ги работевме до самото нејзино отворање, што за мене како нејзин куратор,

ми беше значајно, бидејки лоша поставка може да засени и ремек дела“. 

Потенцира дека секоја изложба на „Зеро“ во минатото била значајна, но

смета дека случајно или намерно биле маргинализирани или занемарени од

институциите и медиумите (со исклучок на Владимир Величковски, Сузана

Милевска и Конча Пиркоска, кои индивидуално давале несебична подршка

на нивното творештво). „Изложбата во Националната галерија на

Македонија покажува дека творештвото на ’Зеро‘ и по 25 години изгледа

моќно и свежо, а тоа се должи на силниот авторски индивидуален интелект

на членовите“. 

Кураторот Ѓорѓиевски творештвото на групата накратко го опишува како

„секвенци од реалноста создадени како детска игра“. За зеровци говори како

за навистина големи автори, повторувајќи го својот став дека „Зеро“ по

основоположничката генерација на современи македонски уметници

(Личеноски, Мартиноски, Тодоровски, Пандилов), се втората најзначајна

определба во македонската современа уметност, чии реминисценции се

влијателни на денешниот ликовен израз во Македонија. Тоа е неговата

целосна слика за „Зеро“, дополнета по отворањето и времетраењето на

изложбата. Овој млад историчар на уметност кој ја донесе прочуената

словенечка група „Ирвин“ во Скопје, направи своја впечатлива кураторска

изложба, гостуваше во Њујорк, Белград..., досега соработувал со уметници

од различни генерации, но како што нагласува и самиот, евидентно се

интересира за современата уметност. 

„Но, сепак, за мене воодушевувачка беше средбата со оригиналните дела на

барокното сликарство на Питер Паул Рубенс, кои навистина ме оставија без

здив, а за волја на вистината, дотогаш не ми беше многу омилен сликар. 

Сепак, во последно време во фокусот на мојот интерес е творечкиот чин.

Мојата сопруга е вајар, па имам можност да ја перцепирам секоја фаза од

создавањето на едно дело, а посебно творечкиот занес, кој како историчар

на уметноста моментно ми е дури поинтригантен од делото. Така, да тоа

беше пресудно во одлуката да го оставам перото (или компјутерската

тастатура) и да размислувам за кураторството како творечки чин. Всушност,

и кураторството во својата основа е креативен процес, но за мене е

поинтересно самото креирање, така и произлезе проектот ’Кураторска

работилница‘, како еден вид визуелизација на теоретскиот дискурс, кој беше

изложен во Скопје, Њујорк и Белград, а наскоро ќе биде и во Љубљана“. 

Ѓорѓиевски најавува дека од соработката со Александар Станкоски на

проектот „Отсуство на авторот - присуство на моделот“, во многу блиска

иднина ќе биде издадена книга. Наскоро треба да ги претстави и

креативните акции што ги имаше со Милош Коџоман во Њујорк. 

Смета дека е потребно да се работи на интензивирање на меѓународната

соработка и на презентација како на локалната, така и на глобалната

уметничка сцена. „На тој начин се доаѓа до размена на сознанија и искуства.

За жал, сето тоа чини многу. Како пример може да послужи изложбата на

Ирвин, која чинеше некаде околу 12.000-13.000 евра. Речиси секогаш

институциите инсистираат на реципроцитет, така што моментно веројатно е

поисплатлива индивидуалната комуникација и секако добар проект“. 

Продолжувајќи го започнатиот се' посериозен креативен авторски процес

Горанчо Ѓорѓиевски моментно работи на нови дела за својот авторски

проект „Кураторска работилница“ со кој од 9 септември до 10 ноември, на

покана на Местна галерија ќе се претстави во Љубљана. „За наши услови

зачудувачки е фактот што терминот за изложбата го добив дури во август

минатата година, а сега на официјалниот сајт на галеријата стои и часот на

отворањето на изложбата (19 часот). Тие стандарди на галериско работење

се неопходни и кај нас, но не можам да кажам дека во блиска иднина ќе

бидат применети во нашата реалност. Размислувам и на неколку авторски

целини на компилирање на ликовната уметноста со спортот, филмот и

музичката естрада.
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