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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 24.01.2011, 20:37

ПОЛЕМИКИ ДАЛИ „ПРЕСКОК“ НА НАШИОТ ПРЕТСТАВНИК ВО ВЕНЕЦИЈА Е ВЕЌЕ ВИДЕНО

ВО МАНИРОТ НА МЈУИК ИЛИ ПЛАГИЈАТ НА БАШЕСКИ

Ако ставиме дела од скулпторите Жарко Башески и Рон Мјуик едно до друго, единственото нешто што ќе биде
различно е авторовиот потпис. Плагијат. Трагедија. Крадење на концепт, идеја...

Вакви коментари се појавија на интернет-страниците на „Дневник“ по објавувањето на веста дека вајарот Жарко
Башески со проектот „Прескок“ во јуни ќе ја претстави Македонија на Венециското биенале за уметност. Башески
смирено одговара:

- Ништо од ова не е точно. Тоа се злонамерни и тенденциозни реакции. Не знам од каде олкава нагативност...

Проектот „Прескок“ е инсталација составена од три комплексни структури од повеќе делови. Станува збор за
човечки фигури. Уметникот Рон Мјуик, Австралиец кој работи во Велика Британија, пред десет години на
Венециското биенале ја изложи скулптурата „Момче“, висока 5 метри, изработена од силикон и полиестер. Читател
на „Дневник“ кој ако не е уметник, очигледно многу добро ја познава ликовната сцена, искоментирал:

- Тоа што Башески ќе оди на Венециското биенале е добро. Но, фактот дека ќе ја преставува нашата земја со
плагијат е трагедија. Во светот постои уметник кој се занимава со оваа проблематика на ист начин. Се вика Рон
Мјуек и би требало да и' е познат барем на интелектуалната класа во оваа земја. Башески не само што работи во
истиот манир (хиперреализам скулптура), туку се бави и со истиот проблем како Мјуек - хиперреализам во однос
на димензија, предимензионирање или минимизирање на еден објект. И нормално, користат и ист мотив - човечка
фигура - напишал читателот потпишан како „Д“.

На прашањето дали Македонија со проектот на Башески во Венеција ќе се претстави со веќе видено дело,
историчарот на уметност Емил Алексиев, куратор на проектот, вели:

- Тоа е неупатеност, незнаење, неграмотност! Ако Пикасо го промовираше кубизмот како правец, сите други што
работеа во манирот на кубизмот се плагијатори?! Па во тој случај ниту еден автор не смее да работи во бронза
бидејќи таа техника е одамна измислена. Творештвото на Мјуек нема никаква врска со делото на Башески. Во
моментов во светот има најмалку 15 уметници што работат со силикон и полиестер - вели Алексиев.

Башески објаснува дека неговото дело нема никаква врска со творештвото на Мјуик, освен материјалот што го
користи.

- Да беше од мермер, ќе ми велеа дека правам плагијат на Микеланџело?! Мојот проект е реалистичен. Сосема е
различен и по димензија и по техника на изведба. Концепциски и тематски е сосема поинаков. Веројатно
читателите не го знаат новиот проект, па затоа вака реагираат. Затоа сметам дека е тенденциозно и злонамерно -
вели Башески.

Алексиев го објасни уметничкото дело „Прескок“. Се занимава со идејата на човечкиот напор да се надмине
себеси. Тоа е приказна за човекот кој се обидува да се прескокне за да стане повеќе од тоа што е.

- Има длабоко симболична димензија, како „Така зборуваше Заратустра“ на Ниче, како приказната за Фауст. Тоа е
напорот човек да се надогради, да стане нешто повеќе од самиот човек. А начинот на кој го прави е силен,
експресионистички и длабоко симболичен - вели Алексиев.

Освен Башески, Република Македонија во Венеција ќе ја претстави и уметничката група ЗЕРО во која членуваат
Александар Станкоски, Игор Тошевски, Беди Ибрахим, Перица Георгиев, Синиша Цветковски, Златко Трајковски,
Миодраг Десовски и Татјана Миљовска. „ИЛУМИнации“ е годинашната тема на Биеналето што ќе трае од 4 јуни до
27 ноември. 

Весна И. Илиевска
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Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.

Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
најинтелигентни луѓе на
светот

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ

Пратеникот од СДСМ
Павле Богоевски
учествувал и
организирал
демонстрации против
Вучиќ

Вонпарламентарни
десноориентирани
партии во служба на
СДСМ може ќе станат
дел од новата влада

Оризот засеан само на
половина од
планираната површина

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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Филм на Плевнеш на фестивал во Бијариц

Етернијан - член на поетското друштво на Австралија

Наши автори во Антологија на словенски уметности

Богатствата од Забранетиот град во Њујорк

Римскиот Колосеум ќе се реновира
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КОМЕНТИРАЈ

Perica, 25.01.2011 13:00:08

Da im ponudese nekoj na clenovite na grupata Zero , vo dalecnoto minato, ucestvo na Venecijanskoto Bienale pod
vakvi uslovi i vo vakvi okolnosti, ke go napravea popara. sega nkogasnite alternativci ke se prosetaat na drzavna
smetka do Venecija.Simpaticno kako proekt.

D., 25.01.2011 14:13:09

Bi ja zamolil redakcijata na dnevnik, da go zamoli gospodinot Aleksiev da gi nabroi 15te umetnici koj se zanimavaat
so problem predimenzioniranje ili minimiziranje na covecka �gura vo hiper realizam. Jas kako neuk poznavam
dvajca. TOa se gospodinot Bashevski i gospodinot Mueck. Jas ova ne go napishav za nekakva kritika na gospodinot
bashevski, tuku za mojata zemja vo koja sum i jas zitel.I jas bi sakal taa istata da se pretstavi na venecijanskoto
bienale vo najubavo svetlo. Bi zamolil isto i celata javnost da napravi razlika pomegju koristenje na tehnika i
koristenje na ideja. Gospodinot Aleksiev i gospodinot bashevski moze da poglednat nekoja hiperralisticka izlozba ,
eve momentalno najbliskata e vo viena (seuste trae) i neka vidat kolku umetnicite moze da bidat razlicni . Gospodine
bashevski, bi sakal da se bavite so meremr, i bi sakal da mozam da ve sporedam so mikelandjelo.

intelekt, 25.01.2011 14:26:53

katastrofa,bizarno,neoriginalno i mnogu plitno i sekako partiski!pa poglednete ja komisijata,mazneski mu e kolega na
baseski od �u!!mislam,se e jasno..sramno!

J., 25.01.2011 16:34:21

slicnosta pomegu Ron Mueck i Zarko Basevski ja prepoznale duri i vo Kina
http://minimoshout.blogspot.com/2011/01/ron-mueck.html a vo Venecija ke ja prepoznae cel svet!

prilep-rim, 25.01.2011 18:50:40

A, be Base, a da mi gi vrais casopisite sto ti gi dadov uste pred cetiri godini kade imase skulpturi od Ron Mueck. Koga
dojde kaj mene ne znese ni kako mu se imeto, a barase nacin kako da najdeme sliki od internet i nacin da ni pratat od
stranstvo.

krug, 25.01.2011 18:53:10

A, neli Aco Rembrandt bese eden od najglasnite megafoni vo odbrana na Skopje 2014 niz mediumite, zaedno so onie
dve nesrekji so lavovite.

Duane Hanson, 26.01.2011 01:09:48

Сум имал можност да видам во живо склптура на Рон Mјуик..конкретно предимензиониран негов
автопортрет: http://neosurrealism.artdigitaldesign.com/modern-artists/?images/midsize/�ne-art/auto-portrait.jpg
Разликата помеѓу Жaрко Башески и Рон Мјуик e oчигледна во аматерскава фотографија направена од
турист и професионалната на Башески, направена од нашиот вревен фотограф Роберт Јанкуловски. Делата
на Рон Мјуик кога ќе ги видите, останувате без зборови, имате чувство дека на некој џин му е отсечена
главата и оставена пред вас. Тоа чувство го имате без разлика на кое растојание сте. Се доближив толку
блиску до скулптурата на Рон Мјуик и мислам дека тој математички го пресметал растојанието при
зголемување на порите на кожата. Во секоја пора, тој има импрегнирано еднакво зголемено влакно и
верувајте ниедна фотографија не може да го долови тој хиперреализам. За изложбата на Башески дознав
преку медиумите во кои имаше објавено фотографии, кои се вртат и сега, и на момент бев излажан де

jasna, 26.01.2011 09:12:46

Ima li edno Bienale da pomine bez engativni komentari. Da bese izbran i Mikelandjelo ili Leonaroe, Makedoncive pak
ke komentiraa deka e plagijat, kopija, ili bilo kakva druga mana! Takov e makedonskiot narod. Namesto da navivame
za svojata zemja i da gi pocituvame umetnicite, bez razlika koj ke ja prtetstavuva drzavata, narodov i ukiot i neukiot
siri samo negativna energija. Sram da mu e na sekoj negativec!
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Leonare, 26.01.2011 11:15:32

Gospogjo jasna, leonare Ne moze da dojde. A I mikelandjelo e italijanec. Engativni makedonci se onie koi Ne teraat
da molcime.Ne Ja razbiram vasata logika za pozitivnost so molcenje. Traj, praj? Vo slucajov najnegativen e toj sto se
obiduva da zboruva vo imeto. A site nas so dela koj Ne se negovi.
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