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ЧОВЕКОТ Е НАЈГОЛЕМИОТ ВИНОВНИК ЗА „МАШИНАТА ЗА
ПРЕИМЕНУВАЊЕ“

Кураторката Сузана Милевска посочува дека преименувањето навлегува и
во визуелната култура

Катерина Богоева

„Машина за преименување“ е двегодишен проект што под кураторско

водство на теоретичарката на визуелната култура Сузана Милевска започна

да се реализира со изложба и конференција на 12 јуни во Јакопичевата

галерија во Љубљана, а ќе продолжи и во Скопје, Приштина и Загреб. Во

Скопје на 29 и 30 септември треба да биде одржана конференција, а на

први јули објавен и јавен конкурс за нови текстови, презентации или

проекти. 

Милевска е задоволна од стартот на проектот во кој учествуваа: Еднооки,

ИРВИН, Жанета Вангели, Славчо Димитров, Ивајло Дичев, Христина

Иваноска, Сања Ивековиќ, Алдо Милохниќ, Оливер Мусовиќ, МОНУМЕНТ,

Дан Пержовски, Тадеј Погачар, Сашо Станојковиќ, теоретичари, уметници,

уметнички групи и колективи, како и културни феномени поврзани со

прашањето на преименувањето во Македонија, Словенија, Хрватска,

Романија, Србија, Косово и Бугарија. „Темата е навистина ургентна од

политички аспект што направи проектот да привлече многу внимание.

Изложбата ја отвори Хелена Дрновешек-Зорко, државен секретар за култура

во Министерството за надворешни работи на Словенија, ја посетија многу

еминентни директори на музеи и други културни институции, уметници и

куратори од Љубљана, Марибор, Загреб, Виена, Хелсинки, Лондон, итн.

Двата настана отворија многу прашања што не беа исклучиво

детерминирани од сферата на политичкото. На проектот во различни форми

работам веќе трета година, наидов на многу појави кои се врзани со

преименувањето што не се нужно врзани за Балканот и за актуелниве

политички надмудрувања и конфликти околу името на Република

Македонија. Проблемите поврзани со преименувањето навлегуваат во
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сферата на визуелната култура, антропологијата на родовите релации,

аналитичката филозофија и деконструкцијата, културната географија,

напластувањето на културните идентитети, психоанализата (мистичната

мемориска табличка на Фројд или синдромот на повеќекратни личности),

религијата (светите имиња и негативната теологија), итн. Токму ваквото

комплексно поврзување помеѓу желбената и општествената сфера, ме

наведе овој проект да го наречам ’Машина за преименување’ и покрај тоа

што мислам дека за овој феномен најмногу е виновен самиот човек, а не

некоја подивена машина. Затоа, во овој контекст најдобро е терминот

’машина’ да биде сфатен метафорички, како оној невидлив општествен

механизам - шема кај Жил Делез и Феликс Гуатари“. 

Сузана Милевска, Хелена Дрновшек-Зорко и Алја Стварник пред делото на Дан Пержовски-„Романија-документи

1987-2007“

Милевска проектот го доживува и како многу интимно соочување со

детериторијализацијата, номадизацијата, ризомските идентитети од една, и

со историските, економските и општествено-политичките фантазми на секој

граѓанин на Македонија, од друга страна. „Мојата мотивација беше да

понудам една можност за преиспитување на што повеќе можни аспекти на

овој феномен со цел да ги согледаме не нужно само негативните ефекти од

преименувањето, за кои сме многу повеќе свесни сите ние што живееме во

Македонија во овие турбулентни времиња, туку и можните позитивни

страни. Ако само се потсетиме дека стотици илјади Евреи се спасиле од

погромите пред и во текот на Втората светска војна, од анти-семитизмот и

од смртта во нацистичките логори токму со помош на лажни документи и со

самоиницијативно преименување, тогаш ќе сфатиме дека колку политичките

режими и омразата да се моќни и опасни кога инсистираат на

преименување, толку преименувањето може да биде свртено како некој

farmacon, како некој лек/против-отров, против нивната сопствена

стратегија“. 

За неа, спорот со Грција за името на државава е најдобар пример на

бескрајно одложуван настан на преименување. „Мислам дека е доволно

јасно дека стратегијата на одложување на решавањето на спорот со името

во текот на последниве седумнаесет години од вонредна состојба, се

претвори во една ’нормализирана состојба’ во која многу, во друг контекст

недопустливи работи, станаа дозволени и поминуваат неказнети. Затоа не

можам а да не помислам дека тој отворен процес и одговара на власта,

независно од тоа кој е моментално на власт“, истакнува Милевска.

Статијата е прочитана 1779 пати. 
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