
Ред карпет култура

Минатата недела естрадниот пејач Жељко Јоксимовиќ, маскиран како џезер, три вечери по ред го окупираше
Македонскиот народен театар. Концертите, како што беше најавено, се одржаа во соодветниот „драматичен“
амбиент на театарот како своевидна сценографија, па оние што размислуваат здраворазумски со право веднаш
прокоментираа дека местото не му е таму, и покрај тоа што овој пат српскиот пејач сакаше да нѐ почести со
својот нов џез-призвук - на фолк-теми. Неколку дена претходно, пак, под наслов „модна драма“, на истата таа
сцена, дизајнерката Тања Кокев ја претстави својата нова колекција, а изборот на објектот се обиде да го
оправда така што најави дека ревијата овој пат ќе ја презентира на „малку подраматичен начин“. За тоа беше
задолжен, ни помалку ни повеќе, директорот на МНТ, Дејан Пројковски. Не знам дали тој ги режираше, ама тука,
во „мултифункционалниот“ МНТ, се случија и роденденската забава на „Бекстејџ“, и онаа на „Дајнерс“ и низа
други.  

Меѓу посвежите примери на узурпација на културни простори за некултурни настани беше и ревијата на Елена
Лука во Националната галерија на Македонија, во објектот „Даутпашин амам“. И пред некоја година, во
Националната галерија на Македонија, тогаш среде изложба и тоа на доајенот на македонското современо
сликарство Никола Мартиноски, се организираше модна ревија. На својот блог историчарот на уметност и
ликовен критичар Златко Теодосиевски тогаш запиша: „Среде изложбата тие си направиле своја сценографија,
над сликите на мајсторот гооордо се петели потписот на модната дизајнерка, некои слики се дури и симнати за
потписот подобро да се истакне, луѓе стојат потпрени на ѕидовите, сликите се искривиле од срам, црвени
светла…“. 
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Естрадни концерти, модни ревии, венчавки, родендени, сунети, коктели, собири на
политички партии се одржуваат во институциите што го носат предзнакот „културни“. Овој
популистички концепт како симболично да се провре на мала врата уште од времето кога ни
се случи свадба во Музејот на современата уметност, па сѐ до минатонеделните концерти на
естрадниот пејач Жељко Јоксимовиќ, кој маскиран како џезер, три вечери по ред го
окупираше Македонскиот народен театар
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Институциите, во услови на криза, продолжуваат да прават компромис со популистичкиот концепт, па
турбофолкот (како синоним за комерцијала) како симболично да се провре на мала врата уште од времето кога
ни се случи свадбата во Музејот на современата уметност (првата приватна церемонија организирана во оваа
институција пред повеќе години). Станува збор за првата вистинска ВИП-свадба во Македонија што во МСУ ја
направија Орце Камчев и Олга Костовска, со околу илјада гости, а ги забавуваа симфониски и камерен оркестар,
Харис Џиновиќ и Маја Оџаклиевска...  

Просторот во портата „Македонија“ има и официјален ценовник. За свадба на врвот на овој објект задоволството
ќе ве чини 500 евра, а во цената е вклучена целосна аудио и видеоподдршка за забавување на гостите.
Свадбената фотосесија на младите што сакаат да се сликаат внатре за половина час чини 50 евра. Во Музејот
на ВМРО, до душа, не може да се организираат сунет, крштевки и свадби, но вратите се отворени за прослави на
родендени, коктели, премиери, модни ревии, а тоа чини 200 евра за еден час. Ова се само некои примери од
поновата историја на македонските културни установи.  

Венчавки, родендени, сунети, коктели, собири на политички партии се одржуваат во институциите што го носат
предзнакот „културни“. Точно е дека во услови на рецесија институциите не успеваат да ги вратат вложените
пари, бидејќи понудата допира само до малобројна публика. Но светските културни менаџери предлагаат нови
решенија за подинамично работење на културните институции и за доближување до современиот аудиториум
наместо вулгаризирана комерцијализација и популаризација на содржините.  
Естрадизацијата на културата воопшто не оди во прилог на заложбите за воспитување на публиката, а најмалку
за создавање нова публика што нема да биде мејнстрим, туку продуцира публика на која ѝ е удобно во масовната
култура, затоа што тогаш не мора да биде активна, да возвраќа со личен влог и искуство. Практиката на
неадекватна комерцијализација на културни објекти, сосема соодветно може да го носи називот „ред карпет
култура“. Околу оваа практика мора да се отвори критичка расправа ако сакаме да го зачуваме достоинството
на професијата. На критика, пред сѐ, треба да бидат изложени институциите што го дозволуваат ова, не
правејќи напор да опстојат и без овој тип комерцијални содржини. 

Приватизацијата или комерцијализацијата на јавниот простор не само што е проблематична и тривијална, туку
безмалку е гротескна. Од друга страна, пак, реконструкциите на некои од споменатите објекти е дел токму од
таа тривијализација, па тие и самите по себе стануваат естрадни. Оттука, мислам дека сосема слободно може да
им се додаде и друго, па дури и естрадно значење.  
Во новите процеси кај нас културата сѐ повеќе добива консумеристички, проблематични естетички и политички
аспекти, па почнуваме да калкулираме со термините популарно/непопуларно, убаво/неубаво, а поимите култура/
уметност, или уметност/профит се раскинуваат под товарот на доминантниот пазарно-политички модел. Оттука,
во ова и вака поставено општество не може ни да очекуваме нешто повеќе од раѓање еден, би го нарекла
снобизам, што би сакал да го носи предзнакот „интелектуален“.
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