
Отвораме процепи низ кои ќе  

се чуе гласот на слободата

Насловот на годинешното, единаесетто издание на фестивалот АКТО е „Поп ап акто“, што реферира на
тенденцијата на фестивалот да се појавува на најнеобични места и во најнеобични контексти. АКТО годинава,
меѓу другото, се дисперзира во четири града низ Македонија: освен во Битола (август), тој со  нови содржини
продолжи во Скопје (септември), месецов е во Штип, а наредниот патува во Тетово. 

Сижејната линија на 11-то издание е политичката моќ на колективите, а оваа тема се отвори од повеќе аспекти
преку дискусии со уметници и членови на независни иницијативи од Балканот. 

Претходните десет години фестивалот беше препознатливо културно обележје на Битола. Што беше
мотивот за негово дисперзирање? 
Филип: Минатата година беше една од клучните АКТО да се трансформира во деценијата што следува. На
десетгодишниот јубилеј на фестивалот, од општината Битола не му беа доделени никакви средства, ниту пак му
беше овозможено право на користење јавен простор за изведба на уметнички дела, и сето тоа без некакво
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АКТО првично се случи во Битола, но тој никогаш не бил само локална приказна и,
најверојатно, тоа е една од главните причини зошто сѐ уште опстојува во овие комплицирани
времиња, велат организаторите на фестивалот
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образложение од надлежните. Ова ни укажува на несомнената цензура од локалните власти кон АКТО. Можеме
само да претпоставиме дека критичката уметност не е многу пожелна за оваа власт. Од една страна имаме
единствен независен фестивал, кој десет години се обидува да продуцира современа уметност и култура на
регионално и интернационално ниво, а од друга имаме цензура од властите. 

Во ваква ситуација се чувствуваш како избркан од својот град, во кој толку си вложил. Симболично и вистински
мобилната галерија минатата година ја поставивме во дворот на мојата семејна куќа, само за да покажеме колку
ни е важна борбата за слободата на уметничкото изразување. Дека нема да се предадеме и ќе оставиме пример
за идните генерации. Друг важен мотив ни е и тоа што АКТО, кој е организиран од здружението „Факултет за
работи што не се учат“, има активности во континуитет во текот на целата година во различни локални средини
надвор од Скопје и од Битола. Се обидуваме културата и уметноста да ги поврземе директно со локалните
општествени проблеми и околности каде што работиме. Еден од поважните проекти лани беше „КУЦ текстил“,
кога како уметнички проект формиравме културно-уметнички центар за текстилните работници во Штип.
Проширувањето на АКТО надвор од Битола, поточно искрснувањето (поп ап) на различни места, е надоврзување
на таа работа во континуитет. АКТО првично се случи во Битола, но тој никогаш не бил само локална приказна и,
најверојатно, тоа е една од главните причини зошто сѐ уште опстојува во овие комплицирани времиња.  

Во Битола се говореше за политичката моќ на колективите и за важноста од заедничкото дејствување што
може да создаде нови односи и структури и да го менува застоениот тек на настаните. Претендираат ли
уметничките колективи или културните платформи на некаква политичка моќ или влијание? 
Ивана: Токму тоа е и во фокусот на нашето истражување, насловено „Колективното дејствување како политичка
а не организациска одлука“, кое понатаму се материјализира преку АКТО. Фестивалот го поставува прашањето
дали колективите создаваат политичност и со тоа иницираат свежи начини на дејствување или само постојат да
си помагаат меѓусебно, внатре во својата група, без претензија тоа да влијае на другите. Ова е голема задача и
предизвик, но по сѐ изгледа дека тоа може да биде единствениот несебичен порив во една застоена средина во
која се наоѓаме. Сѐ друго потпаѓа под недоедуцираното сфаќање за тоа што е политика и дека тоа не е
секојдневното препукување меѓу двете спротивставени страни, туку и менување на текот на настаните, кој без
тоа би водел во линеарност без новини.  

Поканивте видни интелектуалци и уметници од Македонија и од регионот: Златко Паковиќ, Слободан
Унковски, Зоја Бузалковска, Владимир Милчин, Албер Хета, Горан Ињац... Може ли да се сумира една
нивна генерална позиција по овие прашања? 
Филип и Ивана: Една од линиите на оваа целина, која заедно ја конципиравме со Биљана Тануровска-
Ќулавковски, менаџерка во културата, беше да се извлече поконкретна и јасна позиција на уметникот денес, во
времиња што се крајно несигурни, па дури и застрашувачки. Сите поканети учесници се некакви арбитри во
своите локални средини, кои континуирано бараат начини како да опстојат и да се справат со предизвиците,
постојано имајќи предвид дека не се посебни играчи туку дел од поширокиот општествен контекст. Ако веќе
зборуваме за некоја поопшта позиција на интелектуалците и уметниците во регионов, тогаш сведочиме за две
позиции, а тоа е општествено ангажирана или критичка уметност што нашите гости ја создаваат и еден
своевиден ларпурлартизам, кој не е свесен став на бегство. Тоа е само еден вид апстрахирање на сегашноста,
што исто така може да биде политички став, и претставува генерално незнаење за политичноста на уметноста и
нејзината моќ во продуцирање на пукнатини, интермеца или застои во текот на настаните, а со тоа и поинаква
мисла што може да го менува текот. Кризата што денес ја доживува уметноста во регионот и во Европа ме
асоцира на времињата кога уметниците ревносно се бореле против тоталитарните режими, кога Троцки, Диего
Ривера и Андре Бретон во Мексико пишувале манифести за одбрана на слободната уметност од тенденциите за
нејзино задушување. Ние денес не пишуваме манифести, времињата се драстично променети, но реагираме со
настани од овој тип. Тоа се современите манифести за одбрана на слободната уметност. 

Претставата „Филозофија на паланката“, која се прикажува во рамките на фестивалот, ја проблематизира
состојбата во која се наоѓаат овдешните општества, односно како заробениот дух понекогаш ги затапува и
најизострените сетила, произведувајќи еден генерален „паланечки“ контекст. Па, каде е излезот? 
Филип: Мора да има повеќе излези, но сигурно еден од нив е образованието во различни форми, па, ете, и преку
уметноста и културата низ кои се обидуваме да отвораме некакви процепи преку кои би можел да се чуе гласот
на слободата. 
Интересна и значајна е оваа претстава на Паковиќ, бидејќи храбро се занимава со еден филозофски текст, кој е
многу актуелен и во нашиот контекст, во кој Константиновиќ се обидува да ја опише природата на паланечкото.
Значајно во оваа претстава е политичкиот пристап кон вклучувањето референци од актуелниот политички
живот. Делото директно реферира на природата на српскиот национализам и ако во него се замени само името
на Добрица Ќосиќ (таткото на српскиот национализам, како што вели режисерот) со некое наше име, а ги има
многу, тогаш функционира и во Скопје, а секако и во Македонија. Паковиќ потсетува дека национализмот во
себе нема никакви национални својства, што, во најмала рака, може да се види на дел од снимките, во нашата
јавност таканаречените „бомби“, каде што се гледа ненационалното својство на „патриотите“ што толку нѐ
убедуваат дека работат за националните интереси на државата. Кога само ќе прошетате на главниот плоштад
во Скопје, вие ќе ја видите материјализрана паланката со сите нејзини својства. Тука е највидлива таа омраза
кон животот.  

Во активистичкиот дел на фестивалот вклучивте една тема што ретко се отвора кај нас, а тоа се
самоорганизираните заедници во кои граѓаните „самоуправуваат“ со локалните заедници како
алтернативен модел на управување. Зошто е ова важно? 
Ивана: Ова е едно од клучните места на денешнината на кои треба да им се посвети внимание, особено кога ќе
се земат предвид капиталистичкиот поредок, консумеризмот, силната индивидуалност, но и појавите како
национализмот и други форми на социјална неправда, и да понуди контрапункт во дејствувањето и постоењето
заедно. Овој панел, конципиран од Ивана Драгшиќ, беше момент на преиспитување на две своевидни
„неуспешности“ - моделот на самоуправување и негово можеби дежаргонизирање поради минатото искуство,
како и сегашниот строго индивидуалистички приод на целосно игнорирање, разорување и злоупотреба на
заедничките добра и ресурси од каков било вид. Панелот ја понуди теоријата за „комонс“ (commons) на Елинор
Остром како правец во кој може да се размислува за самоуправувањето како модел на редистрибуција на моќта,
во конфликт, партнерство или со поддршка од државата или пазарот. Затоа поканивме претставници на





колективи што практикуваат ваков концепт. Се фокусиравме на самоорганизирани, самоуправни заедници што
постојат и добро функционираат. Се обидовме и да ја најдеме врската помеѓу нив и нашето минато искуство со
самоуправувањето, како и да ја дискутираме можноста за аплицирање на овие искуства во поголеми
социополитички контексти. 

Се интересирате и за заборавените јавни простори и низ фестивалски содржини откривате заборавени
градски локации. Годинава тоа е железничката зграда во Скопје, која некогаш имала свое кино, каде што
се одржа изложбата „Колективна одлука“. Како би сакале да ги видите во иднина овие простори? 
Ивана и Филип: Она што секогаш било во фокусот на фестивалот се и локациите низ градот како остатоци на
едно време, нивно анализирање и толкување. Во Битола речиси целиот фестивал се одржуваше во еден дел од
поранешната фабрика „Фрижидери“, која за кратко време ја направи видлива идејата за живиот музејски
организам што се трансформира и ја акцентира идејата за заедничко градење, не само на сегашноста туку и на
одговорноста кон иднината. Во Скопје, покрај киното „Култура“ и мобилната/монтажна галерија како единствени
независни простори во градов, ѝ посветивме внимание и на железничка зграда, градена кон крајот на 1940-тите
години, која е редок пример за социјално живеење, кое денес многу недостига во начинот на планирање на
градот.  

Оваа зграда, која е пример за социјално живеење, особено имајќи го киното како заеднички ресурс, е оставена
на пропаѓање без никаква заштита од локалната или државната власт. Сметавме дека преку фестивалот не
само што можеме оваа колективна борба да ја издигнеме на повидливо ниво туку и заедно да го промовираме
овој модел на колективно дејствување. Она што беше важно за „Поп ап акто“ во Скопје е што се обидовме на
неколку нивоа да го поставиме прашањето за правото на користење на градот преку прошетки по јавните
простори што раскажуваа една нова, неофицијална историја на градот. Напуштеното кино на железничката
зграда е објект што во себе ја крие идејата за градот/зградата како машина за социјално живеење, која денес
недостига, што резултира со систематско уништување на градот што го доживеа својот зенит преку узурпацијата
на јавниот простор со проектот „Скопје 2014“.  
Сакавме како контрапункт на овој проект и целата парадигма што тој ја произведе изминатите години да се
занимаваме со нови начини на организација на урбаните заедници како можност за нивно зацврстување за да се
покаже пример како да им се даде отпор на доминантните позиции на моќ, кои имаат тенденција да го
уништуваат јавниот простор.
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