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Катерина Богоева 

Изложбата „Внатре...Томо Шијак (1930 - 1998)“ чиј кустос сте, отворена во

Националната галерија на Македонија, објект Даут-пашин амам, по подолга

пауза, преку ретроспективен приказ го сврти вниманието на јавноста на

авангардниот Томо Шијак кого и Вие го посочувате како еден од најзначајните

македонски уметници. Што Ви беше најголем предизвик, а кои сознанија

најмногу Ве изненадија во истражувањето на неговото творештво?

Како што во многу записи е констатирано од страна на повеќе современици

на Томо Шијак кои го следеле неговото творештво од почетокот, тој е еден од

неколкуте автори, кои се издвоија како означувачи на авангардистичките

текови на тогашната македонска ликовна уметност. Шијак до крајот на својот

живот останува доследен на смелото експериментирачко дејствување и на

препознатливите дела кои, со развојот на модернистички трансфигурираната

концепција на неговите најиновативни и естетски најзначајни „мусандри“, во

колективната македонска уметничка меморија ќе останат запаметени како

икони на објект-артот што зрачат со аурата на нивната трансцендентална моќ.

За мене особен предизвик беше комплетното презентирање на неговиот опус

што беше „усложнето“ поради неговиот секогаш немирен, дури и

хиперактивен, истражувачки дух, поради што можеме да го карактеризираме

Томо Шијак како автор со најмногу варијации на стилски ставови кај нас. 

Колку македонската и поранешната југословенска ликовна сцена беа

отворени за неговите идеи и дела и во колкава мера променливите

општествени текови му претставувале пречка во нивното реализирање?

Сметам дека за творец со самоуверен сензибилитет како Томо Шијак, кој имал
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потреба да проба „се' што постои во уметноста“, не постои каква било пречка

во реализација на одредена идеја, односно дело, напротив, тој бил секогаш

подготвен за сите ограничувања кои за него биле предизвици и бил

вреднуван за своите остварувања. Секако дека македонската и поранешната

југословенска ликовна сцена биле отворени за неговите идеи. Забележително

е неговото активно учество на престижни манифестации и на суштествени

поставки што презентираат прегледи на најзначајните достигнувања на

македонската ликовна уметност кај нас, во регионот и во светските центри.

Одвоено, но и во рамките на пошироки федерални селекции, како дел од

различни групни избори на најзначајните современи македонски и

југословенски уметници во Скопје, Белград, Љубљана, Загреб, Париз, Лондон,

Брадфорд, Рим, Нирнберг, Торино, Диселдорф, Виена, Истанбул, Атина и многу

други говорат за неговото вреднување од неговите современици и од

следните генерации. Помеѓу значајните претставувања, секако се издвојува

Биеналето во Венеција во 1978 година, кога Томо Шијак го изложува своето

дело „Ден“ и „Ноќ“, заедно со Петар Хаџи Бошков и Душан Перчинков од

Македонија, групата „Шемпас“ од Словенија, Иво Фришчиќ од Хрватска и

Предраг Нешковиќ од Србија, како официјални претставници на СФРЈ на

Биеналето во Венеција на тема „Од природата кон уметноста и од уметноста

кон природата“, а под комесарско водство на Соња Абаџиева и на Борис

Петковски.

Во каталогот за изложбата потсетувате дека Шијак реагирал во медиумите

кога без негова согласност, уште пред 1990 година, му биле уништени 6

мусандри од екстериерното дело што се наоѓаше во зградата на поранешната

Градска конференција на ССРНМ во Скопје. Што се случувало таму, но каква е

и судбината на делото, објектот „Неомусандра“ кој бил поставен во хотелот

„Дрим“ во Струга во 1977 година? Тоа сепак беа ретки модернистички дела

изложени во јавен простор кај нас. 

Трајното ненамерно и несовесно уништување на круцијални креации на

Шијак е започнато уште во наведените години и не се однесува само на едно

дело. За тоа бурно реагира и одлично раскажува самиот автор во интервјуто

за „Фокус“ (28.09.1996), во кое се посочуваат можните виновници, но на крај,

како и секогаш кај нас, одговорноста се префрла од еден на друг во манир на

еден кафкијански лавиринт. 

За жал, неодговорноста и уништувањето на уметничките дела кај нас се многу

чест случај без консеквенци и одговорност. Не само уметничкото, туку и

авторското не се почитува и некои од сопствениците на делата ги сметаат за

обични предмети подложни на промена во зависност од желбата на

сопственикот. Понекогаш, дури и да не ги уништиле со здробување или

фрлање, со самиот акт на префарбување и отстранување на сегменти од

делата, тие се трајно осакатени, односно уништени. Особено чувствителни се

делата кои се наоѓаат во јавни простори и во институции со променет „статус“

од општествени во приватни. Сведоци сме на опожарувањето и комплетното

уништување на кардиналните дела на Борко Лазески во Централната пошта

во Скопје. Делата на Антони Мазневски стојат фрлени за објектот на

Македонската опера и балет и покрај неколкуте мои реагирања и прашања на

кои не добив одговор, сакам повторно да апелирам да се најде одговорниот

за ваквиот однос кон овие дела. Тоа се само дел од посвежите примери за

негрижа, ги има многу. Се опоменувало и постојано треба да се опоменува за

потребата од посеопфатен одговорен не само институционален, туку и

колективен однос за негување и зачувување на легатите на значајните

македонски автори, во насока не само на формирање систем на чување и

заштита, туку и на вистинско функционирање на ваков систем.

Томо Шијак изложувал со групата „Мугри“, учествувал и на Венециското

биенале, делата му се презентирани во странство. Колку е значаен и денес

фактот дека отворен за современите текови, тој со голема умешност ги

користеше ликовните и духовните традиции од нашето поднебје?

Инвентивното творештво и автентичниот интелект на Томо Шијак се

осознаваат низ конкретната симбиоза, присутна во текот на целокупното

негово творештво, на современите светски тенденции и на локалните искуства

од минатото, постигната со користење различни концепти и материјалност. Во

контекст на елементите што еманираат од традиционалното и духовното

културно наследство и од современите ликовни и естетски текови, односно од



РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901

ONLINE ИЗДАНИЕ

Вести

Магазин

Спорт

Култура

ПЕЧАТЕНО ИЗДАНИЕ

Политика

Македонија

Економија

Хроника

Коментари

ПРИЈАТЕЛИ

Дневник

Вест

Теа Модерна

Огласник 24

МАРКЕТИНГ

современиот технолошки развој со сите негови позитивни и негативни страни

на цивилизацискиот напредок, Томо Шијак ги создава мусандрите, како први

исчекори кон редефинирање на поимот слика, кои стануваат препознатлив

белег на неговото творештво и концепциски се неговите најавангардни и

најавтентични достигнувања. Покрај најпрепознатливите мусандри,

инспирацијата и елементите од локалната традиција ги развива и во

претходните фази, но и понатамошните циклуси.

На изложбата се презентирани стотина дела, меѓу нив и портрети, но и

поголем број автопортрети на Шијак. Се знае ли вкупниот број на овие дела и

што се' останува недоистражено од богатото творештво на авторот кој себеси

се опишал и како „неминовност“ и „генерациски апсурд“?

Многу е тешко да се определи бројот на дела кои зад себе ги остава кој било

уметник, особено уметник од калибарот на Томо Шијак, кого од почетокот го

карактеризираат како немирен, неуморно љубопитен и хиперактивен творец,

со постојано нагласена желба за експериментирање, напредок, лична борба и

конфронтации. 

Динамичниот творечки пат на Томо Шијак, од една страна и сепак

лимитираните просторни услови за интегрално презентирање и толкување на

ова хиперактивно творештво, од друга страна, нужно наметнуваат

селективност во пристапот, но и комбиниран пристап во неговото

презентирање. Селекцијата од една страна се случи „природно“, но наместа

беше наметната поради уништувањето или исчезнувањето на неговите дела,

така што некои останаа неопфатени. 

Иако за Шијак е многу пишувано, сепак истражувањето на ова комплексно

творештво не може да се смета за конечно исто како што кај него постои само

вечна потрага и не постои поимот конечност. 

Што се' останува недоистражено?

И покрај сите пишани релевантни студии, секогаш остануваат некои

недоистражени и недокументирани дела, особено оние чиј пат води надвор

од земјава, дела кои повеќе пати го смениле сопственикот, како и уништените

дела. Конкретно на оваа изложба се претставени и документирани значителен

број неизложени дела досега, па дури и дела што не постоеле ниту во форма

на репродукција во досегашната литература и документациски записи,

особено од раните творечки фази на Томо Шијак.

Статијата е прочитана 1401 пати. 

Испрати коментар
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