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На увид е дадена шума од скулптури, со неартикулирани пропорции, ниту
осмислени движења и поставеност во просторот, како посебно значајна
проблематика за вистински монументализам.

Пишува Владимир Величковски

Проектот со текот на времето наречен „Скопје 2014“, кој почна и трае со партиско-државно решение,

ги објективизира состојбите во општеството и во ликовната уметност (М.Б. Протиќ). Создавање дела за

јавен простор, нарачани од државата е позната практика, затоа што станува збор за самоидентификација

на националната заедница. Во малку поразвиени средини за секое дело, скулптура или споменик во

јавен простор се води јавна и стручна дебата. Кај нас, спротивно на тоа се практикува самоволие и

диктат далеку од сите законски норми, од грижа за градот и за зачувување на неговите хумани и

уметнички вредности. Добивме на еден груб и дилетантски начин изведен проект на кој не може да му

се согледа вистинското место и функција во општеството без никаков удел на стручни личности

(архитекти, урбанисти, историчари на уметноста и ликовната критика), како и на пошироката јавност.
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Последиците од овој грд проект се големи, без реални шанси нешто да се промени. За проектот се

објавени голем број текстови, изјави и неколку книги од кои мал дел се однесува на професионалната

проблематика. Секој сегмент на општеството е опфатен од политика и политиканство, со омраза и

етикетирање. Делата од проектот се работени во кратки временски интервали, набрзина и без доволна

подготвеност во технички и занаетски поглед. За уметност не станува збор туку одвај за коректно

изработени дела (лиени во најскапи леарници) кои се движат во рамки на блед академизам, неуверлив

(фотографски) реализам и мошне бледа и лоша варијанта на соцреализам.

Готови обрасци

На увид е дадена шума од скулптури, со неартикулирани пропорции, ниту осмислени движења и

поставеност во просторот, како посебно значајна проблематика за вистински монументализам. Целиот

проект, всушност не е добро осмислен ниту успешно реализиран. Очигледно е дека не постои јасно и

сигурно утврден национален Пантеон на значајни личности, како што се практикува во светот, ниту

ангажирање стручњаци што на вистински начин ќе ги одределе локациите и сите просторни и

содржински аспекти на монументот. Местото на поставување на споменикот е главно неавтентично,

решено единствено по логиката на случајот и онаму каде што имало слободно место.

Меѓутоа, проблемите не завршуваат со тоа; „монументите“ се дислоцирани во повеќе наврати, со исто

така лоши и несоодветни решенија, како и фактот дека за исти личности се подигнати повеќе скулптури

или споменици. Посебен проблем е преземањето готови обрасци и плагијатството како и отсуството на

авторски печат со индивидуални стилски белези на обликувањето. Во една мултикултурна и

мултиконфесионална средина каква што е Македонија се појавуваат споменици на личности и настани

кои на населението не му се воопшто познати ниту главно може да дојде до идентификување со нив на

поголема група или заедница во земјата. Прашањето на т.н. антиквизација и барок се мотивирани, како

и целиот проект од политички причини, при што земјата и нејзината култура се здобија само со

негативни поени. На секој чекор може да се утврдат истите слабости и недоследности. Еден сегмент од

градот зборува, всушност за целиот проект и за неговата збрканост и кич компонираност во сите

сегменти.

Ќе го одберам примерот со делата на Петар Хаџи Бошков, кои се во духот на актуелното понижување и

потценување на модернизмот, меѓутоа не со квалитет туку обратно – со многу несоодветни и

неквалитетни дела (значителен дел од нив се изработени од помлади неафирмирани автори). Треба да

потсетиме дека за повеќе „монументи“ не се познати имињата на авторите. Освен тоа факт е дека во

оваа апсурдно подредена „историска читанка“, која наместо со споменици треба да биде обработена во

студии и книги е применет ретрограден традиционалистички стил, читлив и разбирлив за секој човек со

нагласка на репрезентативниот фигуративен стил на претставување. Апстрактната уметност, од друга

страна не се потврди како доминантен облик на јавен споменик. Хаџи Бошков е автор на монументот

посветен на „Климент Охридски“ поставен пред истоимената Народна и универзитетска библиотека

(дело на архитектот Петар Муличковски, автор на познатата модернистичка зграда на Владата, денес

преоблечена во ново бело руво, во „антички“ стил, постапка непозната во светот на архитектурата).

Монументот, издлабен во црн гранит (1972-1973 година) е поставен директно на тлото (ќе се потсетиме



на примерот на Огист Роден) и делува впечатливо како успешна синтеза меѓу стилизираните

симболични црти на ликот и мотивот на геометриски „набори“ препознатлив белег на неговите

апстрактни скулптури.

Понижувачки услови

Делото многу добро се вклопува со чистите линии со орнаментални форми на архитектурата за разлика

од двете коњанички фигури посветени на револуционерите „Пере Тошев“ и „Никола Петров Русински“,

поставени на високи постаменти во кои се изработени и рустикални делови покрај релјефните

композиции со сцени од нивниот живот и активноста. Нивната поставеност и статички движења,

изработени најверојатно по инструкции на историчарите делуваат издвоено и бесмислено во однос на

околината. Првиот споменик (на левата страна) е чудно поставен до грубо „апстрактно“ обработен камен

со нечиток натпис на добре дојде од Општина Центар. Двата споменика на „чувари“ јавачи на коњ

(многу често се среќава во делата од проектот) се перцепираат од жабја перспектива и погледнато

посебно се изработени грижливо и коректно, освен првиот кој се граничи со карикатуралност, но не во

смисла на жанрот карикатура (што изобилува во делата од проектот). Конечно, околу „монументите“ се

наоѓа куп ѓубре од секаков вид.

Уште поголема негрижа и грда слика може да се види преку улицата пред модерното здание

„скијачница“ на Македонската опера и балет. „Монументот“ посветен на револуционерот „Петар Чаулев“

е изработен во истиот непромислен „стил“ и многу послабо со неусогласеност меѓу движењето на јавачот

и статичната поставеност на коњот. Споменикот е поставен веднаш до спомен-белегот чиј автор е Петар

Хаџи Бошков од 1977 година, а се однесува на куќата на Папа Теодосиј во која на 26 јуни 1944 година се

одржала првата конференција на НО Фронт. На неколку чекори е поставена една од новите „барокни“

сендвичарници со неонско осветлување. И, повторно, сето тоа опкружено со живописна слика на секакви

отпадоци. Врв на нечистотија и грда слика во центарот на градот е една (од многуте посеани по градот)

пластична кабина-„нужник“ која оддава непријатна „градска“ смрдеа, поставена во вирче вода на

автобуска станица пред новата „тесна“ зграда со идна административна функција речиси залепена до

белата бетонска зграда на МОБ. Што му недостасува на овој опис и дали воопшто е потребен коментар?

Јавно се манифестира важност на спомениците, а тие се ставени во понижувачки просторни и други

услови. А за блиското опкружување можеме само уште повеќе да жалиме, меѓутоа не е важно – и без тоа

никој не е загрижен за ваквата состојба.


