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ИНТЕРВЈУ - СЕ ГОРДЕАМ СО ПОЗЛАТАТА НА КУПОЛИТЕ НА
„ХАРВАРД“

Сликарот, Славчо Соколовски, конзерватор од Скопје, во Кембриџ, САД, каде
што и живее, продолжи да слика, но и успешно да раководи со „Historical
Restoration Service"

Катерина Богоева

Во Скопје каде што живеевте и студиравте многумина од Вашите колеги

уметници често Ве споменуваат по добро, посочувајќи Ваша изложба или друг

творечки успех. Живеете во САД каде што и работите, а од Македонија, како

што може да се види и на Вашата „Фејсбук“-страница, Ви гостуваат и

уметници. Која е Вашата досегашна иселеничка приказна, задоволен ли сте од

неа?

Да бидам искрен, со не баш лесно срце ја напуштив Македонија, но тоа

едноставно во мојот случај мораше да се случи. Македонија поседува

неопислива, таинствена убавина и магија која може лесно да ве освои или

зароби. Многу луѓе што сум запознал до сега, а кои имале можност да ја

посетат, биле фасцинирани од нејзината убавина и богатото културно

наследство. Заминувајќи во 2000 година, не им завртев грб на Скопје, на

моето семејство, на пријателите и колегите, ги сместив во моето срце и мисли

и продолжив со животот. Во август истата година ја реализирав мојата прва

самостојна изложба во галеријата на „Мобиус“ во Бостон, која беше

забележана, доби позитивни критики и беше целосно откупена. Се чувствував

успешен и почнав брзо да се адаптирам во новата средина, а можеби за тоа
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придонесе и фактот што Бостон ми изгледаше повеќе европски отколку

американски. Истовремено, се соочив дека не е можно да се биде уметник 24

часа во САД и да се живее од тоа. На почетокот не беше лесно! Првите години

морав многу да работам за да го постигнам тоа што го посакував, да станам

самостоен и да отворам сопствена компанија за реставрација, да создадам

база и капитал за отворање самостоен бизнис што ќе ми овозможи да имам

повеќе слободно време за работа во студио. Не сум човек што често се врти

на назад. Но, ако се завртам, по 14 години, гледам успешен и среќен човек со

стабилен живот, успешен бизнис и богата ликовна активност. „Historical

Restoration Service" е името на компанијата и бизнисот постојано се

зголемува. И покрај лошите состојби во економијата, во последните неколку

години тој остана стабилен. Големите колеџи и универзитети, како што се

„Deerfield Academy“, „Harvard“, MIT, или музеите како „MFA Boston“, „ATHM

Lowell “ или „MIT Мuseum“, постојано имаат потреба од моите сервиси,

реставрирање и одржување на нивните колекции. 

Успевате ли континуирано да творите и да се презентирате како ликовен

уметник и што би издвоиле од изминатиот период? 

Работам континуирано и на ликовен план сум доволно активен. Во Бостон се

популарни отворените студија. Секоја година во ист период уметниците ги

отвораат своите студија за јавноста, ги изложуваат новите дела, остваруваат

контакти со галеристи и куратори, а многу дела и се продаваат. На „Firs Friday“,

пак, сите галерии имаат отворање во ист ден, со нова изложба и нов автор.

Задоволен сум еднаш годишно да го отворам моето студио за јавноста и

моите нови дела да искомуницираат со публиката. Од моето учество на

поголеми изложби би издвоил неколку. „Illuminati Nuovi“, интернационалниот

проект куриран од Amse Hammershaimb каде што учествуваа повеќе

уметници и кој беше претставен и во Македонски културен центар (Gallery

MC) во Њујорк; „Roundabout“, проект куриран од Jed Speare, изложбата беше

претставена во Кембриџ и во Њујорк; со задоволство би ја издвоил и

последната изложба на македонски автори, „Personal Archives“, проект

куриран од Горанчо Ѓорѓиевски, кој беше поставена и забележана во Кембриџ,

во галеријата на „Мобиус“. Се надевам дека годинава ќе имам можност да се

претставам во Скопје со самостоен проект во Националната галерија на

Македонија. 

Од што сте ослободени во функционирањето како ликовен уметник во САД во

однос на условите во кои работевте во Македонија, а што Ви недостига? 

Мислам дека културните разлики се доминантни и во нив лежи убавината на

секоја заедница. Според мое мислење, Американците се едноставен народ со

јасно изграден однос кон сите современи прашања. Ако ја оставиме за

момент политиката настрана, во принцип, оваа заедница ги респектира сите

култури и разликите помеѓу нив. Мислам дека можностите се се' уште големи

за да може поединец да најде пристојна работа и место за себе. Едноставно

имате поголема можност да се реализирате на кој било план доколку имате

капацитет да ја издржите конкуренцијата и притисокот на современото

живеење. Не е лесно да се влезе во оваа животна игра, но е можно да успеете

ако изградите повисока работна етика и пософистициран начин на

комуницирање и менаџирање. Преку допирот со културите ќе научите повеќе

за себе и за другите. Ова отсекогаш било силно изразено во современата

ликовна уметност. На интернационално ниво, различноста и јазикот на

културите во уметноста прават да одиме секогаш по патеките на прогресот.

Како типичен пример во културолошка смисла и една од разликите помеѓу

двете култури е примерот на „егото“ или „егоцентрицноста“, односно да се има

превисоко мислење за себе! Мислам дека овој синдром е доминантен во

Македонија и „јаде" многу млади луѓе, а понекогаш „голта“ и цели генерации.

Мислам дека ни треба силна стратегија и нов модел за формирање високо

квалитетно школство и едукација на младите. Јас и' припаѓам на онаа

генерација ликовни уметници кои ја претставуваа Македонија во светот во

80-тите и 90-тите години на минатиот век. Сега е редот на помладите

македонски автори да го понесат товарот и одговорноста.

Јанева очекува СЈО да продолжи со работа

Прославени титулите во Минхен и Мадрид

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?
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Како конзерватор на што работевте и со кои, можеби нови техники на работа

се сретнавте ? 

Во 2012 година работев на портретот на Алфред Слоан за историската

колекција од MIT, како и на 6 мурали со огромни димензии, а веќе во

февруари имам два големи проекта: симнување на еден голем мурал на „Cape

Code“ и еден голем мозаик за реставрација, реконструкција и реинсталирање

во Бостон. Во студиото секогаш има работа на слики или на објекти за

реставрација, така што се трудам да ги задоволам потребите и на приватните

клиенти. Кога работам со поголем тим помошници, составот е различен.

Помеѓу нив секогаш има еден или двајца конзерватори со високо

образование и искуство, а останатите се студенти. Сите интервенции и

третмани се во согласност со етиката на работење во приватната практика, а

има важни елементи на кои мора многу да се обрне внимание, како што се

сигурноста при работење и управување со машини, лифтови и кранови,

личната заштита на членовите на тимот. По завршување на проектот, секогаш

се доставува фотодокументација на ЦД и извештај за конзерваторските

интервенции. Верувам дека на сличен начин се работи и кај нас. 

Посебно сум горд на позлатата на сите три куполи и бои на „Харвард“, во

Кембриџ, каде што живеам со моето семејство. Златото секојдневно трепери

со својата убавина под сончевите зраци и секогаш ме потсетува на деновите

поминати работејќи на голема височина под силното сонце. Кога времето е

дождливо, исто така, ме радува едно семејство на птици, соколи, кои секогаш

кружат или се одмораат на позлатените куполи. Светот и науката на полето на

реставрацијата и конзервацијата постојано се градат и надградуваат. Треба да

се следи светската литература и истражувањата, барем сега преку интернет е

можно тоа.

По селењето на црквите во Здуње, работевте ли во меѓувреме на

конзервација на објекти во Македонија и што би можеле да издвоите како

корисно искуство? 

За жал, проектот во Здуње со дислокација на црквите беше мојот последен

проект во Македонија и мислам дека со моите колеги успеавме да завршивме

добра работа. Се сеќавам дека беше напорно, но и временските состојби и

условите за работа не беа многу идеални. Јас и' припаѓам на онаа генерација

конзерватори кои почнаа да работат на византиските цркви во Македонија во

70-тите години на минатиот век со своите постари колеги и професори, уште

како средношколци. Во тој период немаше многу високообразовани

конзерватори. Никој од моите колеги, вклучувајќи ме и мене, никогаш не

студирале или не завршиле некаква програма за конзервација, никој од нас

немаше објавено некаков труд. За љубов на вистината, не постоеше ниту една

книга или прирачник за конзервација објавен и од нашите постари колеги

или професори каде што би можеле да прочитаме и да научиме нешто

повеќе. Затоа мислам дека можеби македонската Влада би можела да

помогне со доделување стипендии и школување млади кадри. Не знам колку

високообразовани конзерватори со објавени магистерски и докторски

трудови има во Македонија во моментов и дали воопшто има потреба и

услови за отворање катедра за конзервација, но верувам дека еден ден и тоа

ќе биде потребно. 
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Одите ли често во Њујорк да видите некоја македонска изложба или друг

настан во тамошниот Македонски културен центар и што мислите за начинот

на кој се презентира македонската култура во САД? 

Одам на два-три месеци во Њујорк и кога имам доволно време, одам во

Македонскиот културен центар, а ако доаѓа некој пријател или колега со кого

се познаваме од Македонија со изложба, тогаш патувам специјално од Бостон

за да се видиме и да присуствувам на отворањето. Понекогаш се задржувам

еден-два дена, а понекогаш ги канам уметниците да дојдат и во Бостон.

Мислам дека е за поздравување работата на Центарот во Њујорк и важноста

нашите уметници да изложуваат. Ако Владата има долгорочна културна

стратегија за презентирање на македонската уметност надвор од границите,

тогаш овој начин на отворање нови културни центри би бил најдобар. Би било

идеално да се отворат и други културни центри низ повеќе градови во САД, за

освен ликовните уметници, да се презентираат и писателите, музичарите и

актерите…Верувам дека со добар план и програма е можно македонската

уметност да се презентира на многу поквалитетен начин.

Статијата е прочитана 1889 пати. 
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Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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