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i

 Понекогаш се појавуваат книги кои не се 
дело само на авторот посочен на нивната корица. 
Книгите со објавени разговори им припаѓаат и на 
оние кои одговораат, но и на оние кои прашуваат. 
Такви се и овие две книги: Интервјуз_� (за 
уметноста) и Интервјуз_� (за културата).

 Тие, иако објавени одделно, се збирка на 
разговори водени, давани и објавувани во текот 
на последните петнаесетина години. Тие, како 
засебни и тематски заокружени, се однесуваат 
на повеќе прашања врзани за уметноста и 
културатa општо, но, пред сè, за македонската 
уметност, култура и културна политика. Низ 
нив се проткајува и своевидна документација 
за настаните и случувањата, иако нивната 
подреденост не е хронолошка. Идејата тие да се 
објават, од своја страна, пак, е произлезена од 
потребата на едно место да се добие и преглед 
на развојот на мислата на авторот, втемелена, 
пред сè, во и низ неговото практично искуство кое 
се покажува како нераздвојна нишка за кое било 
теориско обмислување. 
 Интервјуата се давани во различни пригоди 
и по различни поводи. Еднаш тие се за потребите 
на проектини истражувања на колеги кои, секој 
во својата област, вршеле пообемни и пошироки 
преиспитувања на состојбите во уметноста, 
културата или културната политика во 
Македонија. Друг пат тие биле за потребите 
на нечија научно-истражувачка работа, кога, 
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ii

врз основа на анкетната форма, се доаѓало до 
заокружување на истражувачките теми. Трет пат 
за различни неделни и дневни печатени медиуми 
коишто со нив интервенирале во однос на некоја 
акутна тема или појава од поширок јавен интерес. 
 Но, некои од нив, како што може да се 
забележи во приложениот датум на крајот од 
текстот, се пишивани скоро, многу подоцна 
од периодот кога е побарано да се одговорат. 
Причината за нивното „неодговарање“ во 
побараното време се должи на повеќе причини. 
Тоа што е, сепак, поважно е дека тие се конечно 
одговорени, годинава, откако е направен и 
последниот напор на авторот да ги заврши сите 
незавршени „домашни задачи“ од минатото. 
Нивното пишување е заокружено и завршено во 
текот на ова лето и есен: летните одговори се 
пишувани во пријатниот амбиент на Струга и 
нејзиниот дел од охридското крајбрежје, додека 
есенските во скопските дождливи викенд-денови.

 Тоа што сега останува е сите овие одговори 
да заживеат еден друг, сосема поинаков живот. 
Можеби тие уште некому ќе успеат да му ги 
разгатнат прашањата и двоумењата зошто 
нешто некогаш се појавило, а зошто нешто не. На 
авторот му останува да исчекува тоа еден ден и да 
се случи.

Авторот во Скопје на 8 ноември 2009
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Политика и уметност

N.N., ноември 2000

Јана Мишева, Слатки сништа, �008 

Најпрвин, што за Вас претставува уметноста, 
а што политиката? Како Вие лично ги 
доживувате?

Најкусо кажано, уметноста ја разбирам како поглед 
на заедницата од точката на една индивидуа (имену-
вана како уметник). Овој поглед треба да е во струк-
турата на едно обликување (неврзано со техниките 
и медиумите – односно, со стриктното врзување за 
дефинираните т.н. уметнички дисциплини) заснова-
но на слободното толкување на светот и природата и 
нивните појавности. Политиката, пак, е нешто пооб-
ратен процес. Со неа или преку неа, истотака, и, пред 
сè, се остварува поглед на заедницата, но овој пат од 
страна на група на индивидуи обединети околу една 
претпоставка (програма) како тие би ја уредиле заед-
ницата, односно, засновано на програмираното тол-
кување на светот и природата и нивните појавности. 
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Смислата на политиката, оттука, се потврдува само 
доколку оваа претпоставка (програма) дојде во мож-
ност да се оствари низ инструментите и рамништата 
на политичкиот систем (како организациона струк-
тура на општеството). Во основа, значи, се работи за 
две различни појдовни позиции на повеќе рамниш-
та. Но, интересно е тоа што и обете се однесуваат и 
се во функција на заедницата.

Какви се нивните меѓусебни врски, односи, 
комуникации?

Повеќекратни. Пред сè, треба да се нагласи дека 
уметноста и политиката не се во односи во сите пе-
риоди на историјата, што значи дека тие нужно не 
мораат да воспостават однос. Потребата за било как-
во (или поинакво) толкување на светот и природата 
претходат на политичките (политички: во смисла на 
имање идеолошки позиции) организирања на заед-
ницата. Понатаму, постојат периоди во кои уметнос-
та се врзува за не-политички идеолошки позиции 
(на пример, религиозни). Конечно, има периоди кои 
тие врски се скоро нераздвојни. Оттука, зборувајќи 
за врските, односите, комуникациите помеѓу умет-
носта и политиката, тие можат да се пронајдат нај-
повеќе во миговите на нивното едновремено и за-
едничко пројавување кога тоа пројавување е врзано 
за потребите на заедницата. Комплексноста на ова 
прашање би сакал да ја разрешам со раслојување на 
односот уметност-политика и тоа на два дела: едниот 
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е оној идеолошкиот, а другиот оној која го поставува 
овој однос во функција на/за потребите на и во заед-
ницата. Во оваа смисла да се зборува за идеолошка 
уметност и за политичка уметност, не е исто. Како 
што, исто така, не е исто да се зборува за уметничка 
идеологија и уметничка политика.

Дали може да се зборува за две автономни 
институции во социусот?

Да, ама зависи за кој период зборуваме. Идејата за 
потполна автономност на уметноста (како нејзино 
конкретно остварување) се јавува во втората поло-
вина на �9 век. Но, на тоа му претходи една друга ав-
тономија која што се случува уште во самите мугри 
на модерната епоха – �� век. Тоа што тогаш се авто-
номизира е творецот, тој добива потполн легитими-
тет на автономен творечки субјект. Автономијата на 
уметноста за која зборувате се случува дури во мо-
дернизмот. Но, повторно, и во рамките на модерниз-
мот, особено во втората четвртина на �0 век, се јаву-
ва ситуација на специфично де-автономизирање на 
уметноста. Зборувајќи за денешницата, повоторно се 
јавува извесна поврзаност на уметноста и политика-
та, но нејзината специфичност е во тоа што овој пат 
тоа не е на декларативно, програмско, манифестно 
рамниште, туку на едно префинето, затскриено и, на 
пати, скоро незабележливо вовлекување на уметнос-
та во одредени идеолошки позииции. Поинаку кажа-
но, врз уметноста не се врши притисок декларатив-
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но да се идеологизира (идеологизирање од надвор) 
(како што е случајот со модернизмот и проективнос-
та на/во големите нарации за општествено уреду-
вање), туку таа, на некој начин, латентно се води кон 
или вовлекува во идеолошките позиции преку неј-
зиното поттикнување или подржување (идеологизи-
рање од внатре). Или, колку што политиката станува 
поавтономна (што би требало да значи: одвојување, 
напуштање или заборавање на нејзините основни 
намери, функции и намени поставени исклучиво за 
потребите на заедницата), толку уметноста може да 
стане понеавтономна. Но, специфично за уметноста 
е тоа што дури и во такви ситуации, таа повоторно и 
повторно се измолкнува. Конечно, денес уметноста 
не ни бара, не ни настојува толку многу на автоном-
ност. Тоа сè повеќе го потврдуваат т.н. комуникацис-
ки уметнички системи, а тука мислам и на можности-
те на дигиталноста на комуникациските технолош-
ки системи и на сè почестата појава на уметнички 
проекти и изведби кои се определуваат во рамките 
на поимите какви што се: комуникативна естетика, 
колаборативна естетика, колективна естетика, кому-
нална естетика, релациона естетика итн. Во рамките 
на овие поими, автономичноста на уметноста како 
да се враќа во нејзината предмодерна смисла.

Дали е потребно уметноста да се оптеретува со 
политички принципи?

Претпоставувам дека под „политички принципи“ 
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подразбирате идеолошки принципи, а под „оптере-
тување“ подразбирате да ѝ се наметнуваат. Не, докол-
ку станува збор за идеологизирање од надвор, а да, 
доколку станува збор за идеологизирање од внатре. 
Во случајот на второво не мислам дека би станувало 
збор за „оптоварување“ заради една причина: што да 
се прави со остварување (уметничко дело) кое што е 
производ на инхерентна, внатрешна потреба светот 
да се согледува преку глобалните, а не преку локал-
ните аспекти, особено тогаш кога се препознава и 
заклучува дека многу блиски согледувања се појаву-
ваат на повеќе географски локации во светот, скоро 
секогаш незнаејќи едно за друго?

Дали уметноста е во служба на идеолошката 
индоктринација и манипулација со масите?

Не, имплицитно (како што Вие го поставувате пра-
шањето) не е. Но, се разбира, таа може да биде. Кога 
во уметноста се настојува со намера идеолошки да се 
индоктринира, тогаш со неа може и да се манипули-
ра со масите. Но, сметам дека тоа е застарена тактика. 
Совремието во кое сега живееме постојано изнајдува 
и усовршува нови и нови начини за идеолошка ин-
доктринација и манипулација со масите. Само еден 
пример: „Голфската војна (од �99�) ќе трае онолку 
долго, колку што CNN има откупено авторски права 
за емитување на настаните“ или уште порадикалната 
теза на Жан Бодријар дека заради медиумското пос-
редување, таа воопшто не се ни случила. Со други 
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зборови, уметноста ја има изгубено силината за пре-
ку неа да може да се манипулираат масите. Поточно, 
политиката има создадено и развиено поефикасни 
средства за ги оствари тие цели. 

Какви се можните импликации од таквото 
политичко и идеолошко влијание?

Да повторам, примерите на манипулација со/преку 
нацистичката уметност или уметноста на соција-
листичкиот реализам веќе не се референтни за де-
нешниот субјект – тие не се веќе толку убедливи, ако 
воопшто и се. Дури и во Македонија таквите обиди 
од пред две-три години беа раскринкани уште со 
нивното појавување. Други се времињата. Субјектот 
денес не е повеќе наивен. Тој може да биде, како што 
вели Бојан Иванов, само циничен или патетичен. Не, 
не сум убеден дека денес некој може да манипулира 
со масите преку уметноста. И конечно, уметноста ја 
има изгубено таа моќ, а прашање е и дали е воопшто 
заинетересирана за такво нешто.

Дали уметноста може да ја извршуватноста може да ја извршуваноста може да ја извршувата може да ја извршуваа може да ја извршува 
функцијата на пропагандно средство вота на пропагандно средство воа на пропагандно средство вотво вово во 
општествени цели?тествени цели?ествени цели?твени цели?вени цели?

Денес не повеќе. За тоа постојат поубедливи срет-
ства, а телевизијата е пред сите.
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Како политичката власт влијае на уметноста итичката власт влијае на уметноста иичката власт влијае на уметноста ита власт влијае на уметноста иа власт влијае на уметноста ит влијае на уметноста и влијае на уметноста итноста иноста ита иа и 
уметничкото творештво?тничкото творештво?ничкото творештво?то творештво?о творештво?творештво?ворештво?тво?во?

Секоја политичка власт ги спроведува идеолошките 
аспекти на сопствената политичкост и програма. Таа 
тоа го постигнува преку институциите и инструмен-
тите на системот. Оттука, политичката власт може да 
влијае на уметноста и уметничкото творештво пре-
ку застапување за, поддржување или афирмирање на 
одредени концепти, толкувања или разбирања за тоа 
со што уметноста би требало да се занимава доколку 
ги посакува државните пари. Но, и тука се допира 
едно чувствително прашање: радикалноста во раз-
бирањето на нашите политички партии за тоа што 
е „власт“ (или како што тие знаат да вулгаризираат 
– „владеење“) доведува до ситуација на земање под 
закрила едни на сметка на отфрлање на други проек-
ти, доколку вториве пројавуваат поинакви интереси 
од идеолошките, од оние на политичката власт. Тоа 
зборува за опасноста од т.н. партиски интереси, кои 
не би требало да се поистветуваат со политичките 
интереси, бидејќи овие вториве како приоритет би 
требало да ги постават интересите на заедницата во 
чие име делуваат. Во оваа точка се пројавува и дво-
личноста на демократијата како систем на општест-
вено уредување, воопшто. Од една страна, политич-
ката опција која што управува, која што го уредува 
општеството е избрана од страна на заедницата за-
ради нејзините идеолошки опции. Со тоа таа го има 
легитимитетот да спроведува своја политика и во 
културата/уметноста. Од друга страна, демократич-



�0

Небојша Вилиќ

носта како квалификатив на ваквото уредување на 
општеството подразбира задоволување на потреби 
чие потекло можат да лежат и во поинакви идео-
лошки опции, согласно фактот на учеството и на таа 
политичка опција во институциите за уредување на 
општеството. Тука доаѓа до сериозна парадоксална 
ситуација која е предмет на постојан конфликт по-
меѓу ваквите (различни) политички опции и нивно-
то учество во уредувањето на општеството.

Какво е, пак, делувањето на политичкитето на политичкитео на политичкитетичкитеичкитетее 
партии и други формални или неформални групи?тии и други формални или неформални групи?ии и други формални или неформални групи?

Тие, сите заедно, го формираат културолошкото јад-
ро на една заедница. Особено важна улога во овој 
случај одигруваат токму тие „други формални и не-
формални групи“ кои се наоѓаат надвор од дофатот 
на идеологизирањето, како системска појавност, на 
политичката опција на власт. Конечно, токму тие го 
затвораат кругот на демократичноста на едно уреду-
вање, согласно фактот дека и тие се легитимна оп-
ција за делување во и за интересите на заедницата. 
Тие треба да покриваат сè она што се измолкнува на 
идеологизацијата и што придонесува да се појават и 
постојат и други опции во доменот на делувањето за 
и во културата/уметноста.

Кој треба да управува при создавањето натреба да управува при создавањето нареба да управува при создавањето нато нао на 
културната политика во �епублика Македонија?турната политика во �епублика Македонија?урната политика во �епублика Македонија?та политика во �епублика Македонија?а политика во �епублика Македонија?тика во �епублика Македонија?ика во �епублика Македонија?
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Сите заедно низ институциите и преку инструмен-
тите на системот на државата. (Види одговор на 
претходното прашање.)

Како ја оценувате актуелната состојба одте актуелната состојба оде актуелната состојба одтуелната состојба одуелната состојба одта состојба ода состојба одтојба одојба од 
аспект на местото и статусот на уметностат на местото и статусот на уметноста на местото и статусот на уметностатото и статусот на уметностаото и статусот на уметностато и статусот на уметностао и статусот на уметностататусот на уметностаатусот на уметностатусот на уметностаусот на уметностат на уметноста на уметностатностаностатаа 
во �епублика Македонија?

Состојбата со уметноста во Република Македонија 
воопшто не се разликува од оние на земјите кои 
што го поминуваат овој т.н. период на преминување 
(транзиција). Тоа говори за фактот дека во овој пери-
од и во овие услови местото и статусот на уметноста 
се поместени за некои други времиња, односно дека 
државата има за решавање не само низа на сериозни 
проблеми, туку треба да дефинира низа на суштес-
твени поими, структури и инструменти. Од нив, се 
надевам, ќе произлезат и дефинирањата на местото 
и статусот на уметноста во рамките на заедницата. 
Затоа, актуелната состојба во уметноста по овие две 
прашања е на stand by аранжман. Со нив се раководи 
по една инерција и затоа таквата ситуација произве-
дува редица на недоразбирања, несогласувања, суди-
ри, па дури и назадно движење. Со други зборови, 
и покрај декларативноста на политичките партии за 
посебен третман на културата и уметноста, на прв 
поглед состојбата е повеќе од лоша. Но, на втор пог-
лед се чини дека тоа не е (барем) веќе така. Местото 
на уметноста е исто какво што беше и пред проме-
ната на општествениот систем – невлијателно, ели-
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тистичко, самозадоволно, изгубено и понатаму не-
задоволно. Не дека општествениот систем се смени 
на подобро, туку барем се смени, додека уметноста и 
понатаму е во некој длабок зимски сон. 
 Статусот е сосема друго прашање и тој е се-
риозно загрозен. Тоа, како прво, е врзано за нереше-
ниот статус на државните институции – веќе дванае-
сетта година е, а сè уште нема донесено (каква било) 
Национална програма за култура, што значи толкав 
период државата ја води или насочува културата по 
којзнае какви основи (од крајно импровизирачки 
до крајно партиски). Како второ, државата сè уште 
ги нема дефинирано системите на финансирање (од 
Националната програма за култура – како единствен 
и најважен документ за стратегијата, преку локална-
та самоуправа, па сè до даночните ослободувања и 
финансирање на уметноста). Како трето, редица на 
повлечени чекори од страна на управувачките пар-
тии, економската ситуација и низа други општестве-
ни проблеми сериозно влијаат и на уметноста и на 
нејзиниот творец. Со други зборови, државата (зна-
чи: оние кои ја управуваат) нема никаква стратегија, 
ниту пак визија за тоа – зошто ѝ е уметноста? Тие 
само знаат дека таа треба да постои и дека е сериоз-
но, но нужно зло, несметајќи при тоа дека таа е нај-
сериозен и највтемелен државен извозен производ.

Дали и како актуелната политичка состојбатуелната политичка состојбауелната политичка состојбата политичка состојбаа политичка состојбатичка состојбаичка состојбатојбаојба 
влијае на таквата состојба?таквата состојба?аквата состојба?та состојба?а состојба?тојба?ојба?
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Да, со тоа што политиката има: променлив, лаички, 
дезорганизиран, импровизирачки, стихиен, на мо-
менти еуфоричен однос спрема уметноста, таа, глав-
но, влијае – демотивирачки. Политичката состојба 
– уште повеќе.

Дали приватните продукции или државнитетните продукции или државнитените продукции или државнитете продукции или државнитее продукции или државнитетее 
институции ќе придонесат за подобрување илититуции ќе придонесат за подобрување илиитуции ќе придонесат за подобрување илитуции ќе придонесат за подобрување илиуции ќе придонесат за подобрување илит за подобрување или за подобрување или 
влошување на таквата состојба?таквата состојба?аквата состојба?та состојба?а состојба?тојба?ојба?

Приватните продукции и државните институции 
се две сосема различни работи. Сепак, не би очеку-
вал тие (и покрај сериозните и суштински разлики 
во начините и формите на нивното делување) да 
подобрат којзнае колку или, пак, да ја влошат, исто 
така, којзнае колку. Единственото нешто што може 
да влијае е и обете да разберат дека без професио-
нален и системски однос преку постојано ангажи-
рање може да се избегне влошувањето. А дали ќе ја 
подобрат, зависи од тоа колку сериознo ќе ги разбе-
рат горните три работи. Останува, според мене, еден 
факт: дека секој треба да ја работи својата работа, 
дека секој сам треба да ја поврати самодовербата, да 
се престане со гледањето во туѓиот двор и да се раз-
бере и прифати дека од никого не смее повеќе да се 
чека ништо и дека сè, дословно – сè, треба секој сам 
да го направи. Ако се продолжи со постојаното ло-
цирање на виновниците во некој друг или трет и ако 
не се разбере дека демократскиот систем е, пред сè, 
преземање на потполната одговорност од страна на 
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секоја индивидуа – никој друг и ништо друго нема да 
ја подобри ситуацијата.

Дали пазарните и демократските принципите и демократските принципие и демократските принципитските принциписките принципите принципие принципи 
профункционираа и во македонската уметничката уметничкаа уметничкатничканичка 
продукција?

Првите – не, вторите – да (или барем задоволително). 
Основиот проблем на македонската уметничка про-
дукција, а би додал и уметничкиот институционален 
систем, е дека тие и понатаму се – потрошувачки, по-
точно тие и понатаму само трошат, но не и создаваат 
пари. Тоа колку и да е најважно, толку е и неможно 
во овие услови во Македонија. Пазарните принципи 
кои што произлегуваат од приоритетноста на пазар-
ните вредности во вреднувањето на уметноста е меч 
со две острици, дури и за високо развиените земји. 
Тие овој проблем го решават со системско финанси-
рање и на сите други (понекогаш именувани и како 
алтернативни, па и андерграунд) делувања. Но, кај 
нас со не постоење на пазар на уметноста, ниту може 
да се зборува за принципи, ниту за функционирање, 
а камо ли за ефектуирање на пазарниот систем. Но, 
што се однесува до демократските принципи, тие 
сè повеќе и сè почесто се остваруваат. Од моментот 
кога самото Министерство за култура разбра дека 
финансирањето мора да се врши по пат на конкурс 
(со сите свои елементи на демократичност во проце-
сот на донесувањето на одлуките) и да делува транс-
парентно, од тој момент цел еден напор на веќе пос-
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тоечките институции од не-државниот сектор (пред 
сè, странските фондации и фондови) се покажа како 
охрабрувачки. Сосема е друго прашањето на воведу-
вањето на демократските принципи во рамките на 
самото уметничко творештво. Со задоволство може 
да се заклучи дека таквите појави и во Македонија 
земаат сè поголем замав. (За тоа види одговор на тре-
тото прашање подолу.)

Колку сме денес блиску или далеку од она штотоо 
значи вистинско вреднување на уметноста?тинско вреднување на уметноста?инско вреднување на уметноста?тноста?носта?та?а? 
Какви се можностите тоа да се валоризира?тите тоа да се валоризира?ите тоа да се валоризира?те тоа да се валоризира?е тоа да се валоризира?тоа да се валоризира?оа да се валоризира?

Ако смеам да прашам: а кога тоа имало „вистинско“ 
вреднување на уметноста, било каде, не само во Ма-
кедонија? Се работи за тоа дека постојат повеќе, од-
носно различни системи и дека се тие системи, осо-
бено денес, толку многу флексибилни што не може 
да се зборува за „вистинско“ вреднување. Или барем 
јас така мислам. Теориите за слободно-движечките 
знаци кои што уметноста ги практикува во своето 
создавање се исто толку важечки и за нејзиното тол-
кување, па и вреднување. Не само во нашата, туку и 
во рамките на светската теорија овој проблем е горе-
шт. Проблемот е во тоа што уметничкото творештво 
повторно е пред перото на толкувањето и кантарот 
на валоризирањето. Сепак ќе треба да помине некое 
време да го знаеме одговорот на ова прашање. Во 
меѓувреме, кантарот треба да се остави на страна, а 
перото (само преку постојаното делување) да се ост-
ри и да му се долева мастило.
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Дали можете да посочите неколку најсериозните да посочите неколку најсериозние да посочите неколку најсериозните неколку најсериозние неколку најсериозни 
проблеми или аномалии на релација уметност-тност-ност-т--
политика во �епублика Македонија?тика во �епублика Македонија?ика во �епублика Македонија?

Еден од најсериозните проблеми во овој однос е слу-
чајот на „идеологизација од надвор“, а особено кога 
самиот автор е вовлечен во идеолошкиот ракурс на 
поимањето и практикувањето на политиката. Од 
друга страна, би повторил, обидите да се идеологи-
зира уметноста или со неа да се манипулара во идео-
лошки цели брзо се препознаваат и се дисквалифи-
куваат. Оттука, сакам да кажам, овие проблеми или 
аномалии ги сметам за бенигни, тие се од кус век на 
траење, а секое обидување тие да се востановат како 
вредност не поминуват. Ионака македонското опш-
тество го сметам за бесконфликтно, така што тука, 
во него, радикализацијата на идеологизацијата, како 
обид, однапред е осуден на пропаст и тие (било по-
литичарите, било уметниците) што сметаат на тоа 
треба однапред да предвидат неуспех. Во основа, во 
Македонија отсуствува големиот број на такви од-
носи, тие се сосема ретки и неможат далекусежно да 
ефектуираат. А ова се должи токму на бесконфликт-
носта на оваа култура – можете дури да направите и 
нешто нај-нај во позитивна смисла, а тоа да не биде 
скоро ни забележано, а од друга страна да биде нај-
нај во негативна смисла, а тоа да се дисквалификува 
со еден единствен удар.
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Дали можат да се насетат нови турбуленциит да се насетат нови турбуленции да се насетат нови турбуленциитат нови турбуленцииат нови турбуленциит нови турбуленции нови турбуленциитурбуленцииурбуленции 
и „струења“ кои навестуваат нови состојби вотруења“ кои навестуваат нови состојби воруења“ кои навестуваат нови состојби вотуваат нови состојби воуваат нови состојби вот нови состојби во нови состојби вотојби воојби во 
областа на уметноста и како тоа го поврзуватета на уметноста и како тоа го поврзуватеа на уметноста и како тоа го поврзуватетноста и како тоа го поврзуватеноста и како тоа го поврзуватета и како тоа го поврзуватеа и како тоа го поврзуватетоа го поврзуватеоа го поврзуватетее 
на глобално рамниште?те?е?

Турбуленции не гледам (ниту стари, ниту нови), до-
дека нови „струења“ има. Тоа би требало да значи 
дека уметничката продукција ниту има намера да 
турбулира, ниту пак има капацитет да го стори тоа, 
а на крајот ниту пак ситуацијата може да овозможи, 
да создаде услови за појава на турбуленции. Што се 
однесува до новите струења, тие се случуваат и се 
случуваат токму на глобалното рамниште. (Тука сум 
внимателен и треба да кажам дека не во сите умет-
ности се случува ова.) Ако смеам да кажам „најнови-
те“ струења, тогаш тие поведоа една силна расправа 
во рамките на уметничката сцена. Не сакам да ка-
жам дека оваа најнова продукција е глобалистичка, 
бидејќи тоа ништо не значи, но секако дека сакам да 
кажам дека извесни уметнички пројави кореспонди-
раат со еден сеприсутен дух во уметноста која како 
да униформира, изедначува, а со тоа станува и малку 
разводнета. Одамна веќе се нема случено некое ос-
тварување да обземе во потполност. Острицата на 
уметноста е истапена. Таквата индифирентност не е 
специфика само на нашата уметност, тука и на сев-
купната.

[Интервјуто е побарано за потребите на теренското истражу-
вање на магистрантот на постдопломските студии по социоло-
гија на Филозофскиот факултет, Институт за социологија при 
Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.]
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За македонската уметност

N.N., ноември 2001

Како би ја периодизирале ликовната уметността уметноста уметносттностностт 
во Македонија во 20 и 21 век? Кои ликовни 
уметници и нивни дела би ги истакнале какотници и нивни дела би ги истакнале каконици и нивни дела би ги истакнале какотакнале какоакнале како 
најзначајни за македонската ликовна уметност?та ликовна уметност?а ликовна уметност?тност?ност?т??

Периодизацијата на македонската ликовна уметност, 
бидејќи гледам дека мислите на модерната уметност, 
би требало да се прошири сè до �9 век. Со тоа би 
се опфатил и еден друг период којшто го навестува 
подоцнежниот модернизам во македонската ликов-
на уметност. Имено, уште во периодот на македон-
ската преродба, се појавуваат неколку зографи кои, 
во духот на академскиот реализам, почнуваат да го 
менуваат пристапот кон религиозното сликарство, 
за, нешто подоцна, да ги направат и првите чекори 
во профаното сликарство. Со овие две поместувања 
во македонската ликовна уметност започнува (или 
се пројавува) модерното доба во европската смис-

Зоран Поповски, Титлувано себство, �009 
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ла на зборот. Ова доба ја има карактеристиката на 
спојување на две важни епохи од европската модер-
на уметност и тоа: ренесансата и романтизмот. Се 
разбира дека треба да се очекуваат извесни откло-
ни од изворните стилско-уметнички и општествени 
претпоставки на овие епохи, но, тоа што е важно е 
дека за прв пат, во долгата историја на религиозното 
(или црковното) сликарство во Македонија уште од 
доцната антика, се воведуваат обликовни постапки, 
често проследени со долги текстовни дообјаснувања 
на сцените, не само како искуство стекнато во ра-
ботилниците на мајсторите во тајфите, туку и како 
знаење стекнато во процесот на академското образо-
вание. Со други зборови, промените коишто наста-
нуваат во втората половина, а особено во последна-
та четвртина на �9 век, на обликовно и на тематско 
рамниште, веќе говорат за прифатените и примене-
ти пристапи различни од дотогашните. Заради тоа, 
како за модерни сликари со полно право може да се 
зборува за обидите и истражувањата на, пред сè, Ди-
митар Андонов Папрадишки (со сликите: „Детски 
портрет“ од �888/9 и „Пејзаж“, �89�?), потоа Ѓорѓи 
Зографски („Женски портрет“ од �89� и „Портрет 
на Јаков Зографски“ од �89�) и Коста Вангеловиќ 
(„Портрет на Олга Шатриќ“ од �9�0).
 Вториот период се врзува за дваесетите и три-
есетите години на �0 век кога се појавуваат првите 
модернистички уметници. Тие (иако се школуваат 
во поголемите балкански центри) се образуваат на 
постулатите на европскиот модернизам и пројаву-
ваат созреан уметнички сензибилитет за да ги при-
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мат таквите влијанија. Конечно, оваа група на умет-
ници патува и во европските уметнички центри, а, 
пред сите, во Париз - тогашниот центар во којшто 
се случуваат најновите промени во уметноста, но и 
центар во којшто се изучуваат и практикуваат пре-
работените модернистички искуства. Заради ова, 
македонската ликовна уметност во овој период до-
живува впечатливо свртување кон европските теко-
ви во модернизмот, се разбира, делумно повлијаени 
и со нивното разбирање и толкување во другите то-
гашни југословенски центри, а пред сите Белград. 
Од оваа гледна точка и можеме да зборуваме за една 
радикална промена којашто ја носат сликите на Ди-
митар Пандилов Аврамовски, Никола Мартиноски, 
Лазар Личеноски, Вангел Коџоман, Томо Владимир-
ски и Димче Протуѓер, но и оние (иако поскромно) 
на Кирил Караџа и Михајло Шојлев, како и на Кос-
та Шкодреану, Методија Лепавцов - Лемето и Трајко 
Муфтински (за коишто македонската историогра-
фија допрва треба да се произнесе), а кон оваа група 
на сликари, се приклучуваат и скулптурите на Димо 
Тодоровски.
 Вака воведениот модернизам од пред Втора-
та светска војна го има логичниот развој после неа, 
а нејзиниот врв е првата четвртина на шестата де-
ценија. Цела една нова генерација на уметници се 
залага за промена на односот кон традицијата и за 
воведување на други (нови) уметнички, не само пос-
тапки, туку и концепции. Тоа е карактеристиката на 
целата шеста и почетокот на седмата деценија на �0 
век, а особено на делувањето и програмските обја-
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ви на групите „Денес“ и, нешто подоцна, „ВДИСТ“ 
и „Мугри“. Ова е период во којшто македонската ли-
ковна уметност ги практикува повеќето уметнички 
правци од европската уметност од првата половина 
на �0 век, но, што е особено важно, не недостига и 
слух за најновите струења во неа. Покрај појавата на 
апстрактната уметност на крајот на педесетите и по-
четокот на шеесетите (Цане Јанкулсоки и Борис Ни-
коловски, пред сите, Ристо Лозаноски, Ордан Пет-
левски), на ова место треба да се нагласат и делата од 
сликарството на материјата на Александар Ристески, 
Родољуб Анастасов, Петар Мазев, Иван Велков, како 
едновремени остварувања со оние од т.н. „шпански 
енформел“.
 Почетокот и средината на осумдесеттите го-
дини е период на една нова генерација уметници 
школувана, пред сè, на новоотворениот Факултет 
за ликовни уметности, кои заедно со нивните малку 
постари колеги (Анета Светиева, Петре Николоски 
и Глигор Стефанов, но и Симон Шемов) ја прекину-
ваат „тивката“ генерација од седумдесетите (со ис-
клучок на монументалното творештво и пројавите 
на концептуализмот кај Шемов и Фидановски, Ми-
лош Коџоман и Драгољуб Бежан, Симон Узуновски 
и Танас Луловски - Тане) и започнуваат еден, сосема 
веќе легитимен однос кон дискурзивната уметност. 
Главната специфика на делата од овој период е пост-
модернистичката цитатна постапка и постапката на 
рециклирање на искуствата на европскиот модер-
низам, но и на искуствата од подалечното минато 
на историјата на уметноста. Таквиот „учен“ однос 
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кон наследството е специфика не само на Светиева 
и Шемов, туку и на младите Јован Шумковски, Бла-
гоја Маневски, Венко Цветков, Александар Станков-
ски, Слободан Живковски, Томе Аџиевски, Групата 
„Зеро“ и Жанета Вангели.
 Кон самиот крај на деведесетите години на 
�0 век се јавува нова генерација на уметници кои 
вака воведената дискурзивност ќе ја пренасочат од 
големонаративноста кон малонаративноста. Во ма-
лите и приватни нарации, раскажувања се одразува 
сменетиот однос на уметникот кон неговите општи, 
универзални вредности и уметноста се движи по 
работ на личното. Во овие рамки се остварувањата 
(во сè повеќе измешаните медиуми) на Роберт Јанку-
ловски, Славица Јанешлиева, Оливер Мусовиќ, Јане 
Чаловски, но и на постарите Вангели, Станковски, 
Аџиевски, Искра Димитрова и Вана Урошевиќ. Ова 
значи дека во овој период не се случува генерациска 
замена, туку зафаќањето со овој тип наративи ќе се 
покаже како предмет на интерес на уметници од по-
веќе генерации.
 Конечно, овој кус (и не докрај исцрпен) пре-
глед на уметници кои ги формираат периодите во 
македонската ликовна уметност, говори за еден „за-
брзан“ развој и растеж на македонската уметност со 
повеќе важни и впечатливи (за своето време) оства-
рувања.

Кажете ми кое е Вашето мислење за влијаниетоте ми кое е Вашето мислење за влијаниетое ми кое е Вашето мислење за влијаниетото мислење за влијаниетоо мислење за влијаниетотоо 
на општествено-историските околности врзтествено-историските околности врзествено-историските околности врзтвено-историските околности врзвено-историските околности врзториските околности врзориските околности врзте околности врзе околности врзти врзи врз 
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развојот на ликовната уметност во Македонија?т на ликовната уметност во Македонија? на ликовната уметност во Македонија?та уметност во Македонија?а уметност во Македонија?тност во Македонија?ност во Македонија?т во Македонија? во Македонија?

Се разбира дека социолошкиот пристап и метод во 
историјата на уметноста смета на влијанието на оп-
штествено-историските околности. Ова се покажу-
ва како особено важно во периодов од последните 
дваесетина година. Посочените периоди во македон-
ската ликовна уметност се должат (или се совпаѓаат) 
со смената на општествено-историските околности 
во Македонија. За првиот период од исклучителна 
важност се двата султански хатишерифи од првата 
третина на �9 век со кои се овозможени поголеми 
верски слободи во турското царство. Тоа ќе овоз-
можи поголема, слободно може да се каже - дотогаш 
незабележана, црковно-градителска дејност насека-
де низ Македонија. Големите трикорабни базилики 
бараат поголеми сликарски и резбарски ангажмани. 
Во истиот тој век во Македонија се создава и еден по-
богат граѓански и трговски слој којшто има потреба 
од поинаква „слика за светот“, а оттука и „слика за 
себе“, од оној на црквата и тие се првите порачува-
чи на профаното сликарство, слој којшто ги испраќа 
своите деца на школување во странство и кој почну-
ва да создава сопствена национална свест.
 Во рамките на Кралството Југославија во 
Скопје се формира Друштвото на љубители на умет-
носта „Јефимија“ и излегува весникот „Вардарски 
глас“. Првото е важно бидејќи тука се собира целата 
напредна и културна интелигенција, тие организира-
ат културни настани, меѓу другите и ликовни излож-
би со скромни „каталози“. Тие се важен документ за 
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уметничките случувања во овој период, дополнети 
со првите „рецензии“ објавувани од новинари, писа-
тели и мислители во спомнатиот весник.
 Се разбира дека клучен настан е формирање-
то на првата македонска држава по Втората светска 
војна во модерната смисла на поимот. Тоа ќе овоз-
можи формирање на првите државни (национални) 
установи од областа на културата и уметноста. Пос-
леден бран на ваквото институционално заокружу-
вање се и формирањата, основањата на уметничките 
факултети.
 Поновиот, т.н. транзициски период од �99� 
наваму својата главна суштина ја носи не толку мно-
гу во повеќепартискиот демократски систем, кол-
кушто е тој важен со севкупната децентрализација 
на општествениот систем. Токму децентрализација-
та на системот е панданот на напуштањето на голе-
монаративноста, пројавено и во уметноста.
 Така, овие неколку куси белешки за историс-
ко-општествените промени и нивното влијание врз 
уметноста треба да упатат на ставот за нивната ис-
клучителна поврзаност и меѓузависност.

Дали и колку политиката и општественитетиката и општественитеиката и општественитета и општественитеа и општественитетественитеественитетвенитевенитетее 
случувања влијаат на уметноста некогаш ит на уметноста некогаш и на уметноста некогаш итноста некогаш иноста некогаш ита некогаш иа некогаш и 
денес?

Политиката и општествените случувања секогаш 
влијаеле и ќе влијаат на уметноста. Се разликува 
само степенот на влијанието. Нека бидат споредени 
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два важни периоди од македонската понова историја 
со цел да се согледаат крајните последици од влија-
нијата на политиката врз уметноста, а тоа се: пери-
одот по ослободувањето �9��-�� и поновиов период 
�00�-9. Првиот период во историјата на уметноста 
се дефинира како период на социјалистичкиот ре-
ализам. Тој е воведен како „диктат на државата во 
уметноста“ во духот на новото време, а под влијание 
на левичарските убедувања во марксистичко-лени-
нистичкиот праксис. Се разбира дека првите искус-
тва се веќе остварени во Советскиот сојуз уште пред 
Втората светска војна и тие стануваат парадигматич-
ни за сите повоени ослободени земји. Но, во тогаш-
ната југословенска уметност, овој диктат трае сè до 
�9��, значи само неколку години, кога на конгресот 
на писателите на Југославија во Љубљана, во името 
на слободата на уметничкото творештво, а против 
диктатурата на државата, говор ќе одржи Мирослав 
Крлежа. По овој говор, државата (или партијата, ако 
сакате) ќе го намали непосредниот притисок врз 
уметниците и врз творештвото. И така во југосло-
венската уметност ќе продолжат уметничките истра-
жувања започнати уште пред војната, а едновремени 
и со случувањата во Европа. Тоа во македонската 
средина ќе одекне со појавата на групата „Денес“. За 
волја на вистината во македонската уметност во овој 
период, мора да се каже, социјалистичкиот реализам 
воопшто не е ниту пројавен. Единствениот пример е 
групната скулптура на Иван Мирковиќ од �9�8 пред 
зградата на денешната Влада на Република Македо-
нија, некогашен Централен комитет на Сојузот на 
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комунисти на Македонија. И толку. Групата на то-
гаш водечките македонски уметници го заобиколува 
овој диктат и се повлекува во своевиден интимизам 
или истражувања на ликовните аспекти на сликата, 
нагласувајќи со тоа дека тие не сакаат да творат под 
нечиј или некаков диктат, без разлика што сите се 
наоѓаат на важни функции во установите на систе-
мот. Тезата е, значи, дека државата, партијата, систе-
мот се тргаат настрана (употребувајќи, најверојатно, 
други механизми за контрола), но, дека постои, дека 
се случило јавно, званично повлекување од диктатот, 
од идеологизирањето на уметноста и културата, тоа 
е сосема очигледно.
 Вториот тука наведен период е нешто сосема 
поинакво. Веќе пројавениот идеолошки прагмати-
зам сосема очигледно, на моменти дрско и автори-
тарно, остварува (делотвори) сосема поинаква смис-
ла за влијанието на политиката (како инструмент на 
идеологизирањето) врз слободата на уметничкото 
творештво. Предтекст на овие случувања е серијата 
на претходната група на потези врзани од изборот 
на ѕвездата од Вергина за знамето, преку рушењето 
на џамијата на Имарет, Охрид и подигањето на Ми-
лениумскиот крст на Водно, Скопје, па сè до најнови-
те случувања на и околу и со архитектурата и скулп-
турите на плоштадот во Скопје, образложени преку 
новата идеолошка позиција за/на неомакедонизмот. 
Тезата е дека тоа што не се случи во „најтемниот, ед-
ноумен, комуњарски“ систем, се случува во „најде-
мократскиот“, повеќеумен систем на македонското 
општество.
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Кој период од македонската ликовна уметността ликовна уметноста ликовна уметносттностностт 
може да го издвоите како најплоден споредте како најплоден спореде како најплоден според 
уметничката вредност на делата?тничката вредност на делата?ничката вредност на делата?та вредност на делата?а вредност на делата?т на делата? на делата?та?а?

Во секој период се јавуваат, се создаваат и постојат 
дела со особени уметнички вредности. Во некои од 
нив има повеќе такви дела, во некои помалку. Но, 
како најплоден според уметничките вредности на 
делата, а тоа подразбира, во рамките на историо-
графијата не само естетски вредности, туку цел еден 
комплекс на вредности, е секако перидот на сликар-
ството на материјата (како потесна одредница) и ен-
формелот (како поширока) од самиот крај на педесе-
тите до средината на шеесетите години на �0 век. А 
тоа е затоа што тој е одраз на едно време на, како што 
забележува и Лилјана Неделковска во монографски-
от труд за енформелот, „комплексна, контрадиктор-
на и, понекогаш, конфузна политичка и идеолошка 
реалност“.

Дали врз делата на македонските ликовнита на македонските ликовниа на македонските ликовните ликовние ликовни 
уметници има извршено некакво влијание одтници има извршено некакво влијание одници има извршено некакво влијание од 
странство од познатите светски автори?транство од познатите светски автори?ранство од познатите светски автори?тво од познатите светски автори?во од познатите светски автори?тите светски автори?ите светски автори?те светски автори?е светски автори?тски автори?ски автори?тори?ори?

Не постои уметничко творештво коешто не е пов-
лијаено од друго. Уметноста е еден причинско-после-
дичен процес, и покрај идејата на модерниот проект, 
па оттука и на модерноста, да се биде поинаков и нов, 
во однос на другите. Тоа би значело дека уметникот 
требало да ги има информациите за постоечкото во 
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уметноста, пред да влезе во сопствениот истражувач-
ки и обликувачки ангажман. Е сега, некои уметници 
се кадри да го надминат поистоветувањето (влијани-
ето), некои не се. Во таа смисла и треба да се збору-
ва и за една друга состојба во која влијанието, често 
пати определено и како инспирација, е продуктивно, 
поточно, поттикнувачко. За култура која прима, на-
спроти културата која генерира, сосема е нормално, 
односно, за очекување е дека врз творештвото на 
уметниците има влијание од страна. Но, пресудно 
за ова сериозно прашање, особено за култури ка-
ква што е македонската, е, вусшност, прашањето на 
(не)постоење на чувствителност извесните појави да 
влијаат или не. Имено, понекогаш историографијата 
треба да води сметка и за овој аспект во проценките 
за творештвото на некој македонски уметник: важно 
е да се препознае дека Мартиноски, на пример, посе-
дува чувствителност да препознае вредности коишто 
нему му се блиски во текот на неговиот кус престој 
во Париз; доколку ја немал таа чувствителност, тој 
ќе се врател од Париз и, претпоставувам, ќе таворел 
некаде помеѓу модерноста и традицијата.

Дали во Македонија има уметничка критика итничка критика иничка критика итика иика и 
каква е таа? Како таа се развивала?таа? Како таа се развивала?аа? Како таа се развивала?таа се развивала?аа се развивала?

За разлика од развојот на уметничкото творештво, 
развојот на критичката мисла за уметничкото творе-
штво во Македонија не е сразмерен со него. Во маке-
донската историографија не е ни направен потемелен 
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обид таа да се историзира. Тоа допрва претстои да 
се направи. Единствениот системски приод кон ова 
прашање го има направено Бојан Иванов во текстот 
„Тематските и проблемските аспекти на фолклорот 
во историографијата на современата македонска ли-
ковна уметност“ (�999), а делумно и претходно и Ан-
тоние Николовски кој го објавува текстот „Развојни-
те тенденции на македонската современа уметност и 
нејзината критика во повоениот период“ (�9��).
 Така, во предвоениот (пред Втората светска 
војна) период за македонската уметност пишуваат 
новинари и книжевници, од кои најчесто во весни-
кот „Вардарски глас“ пишува Расто Пуриќ . Во пово-
ениот период се јавува една нова генерација на об-
мислувачи на современата уметност кои делуваат и 
во други области или научни подрачја од историјата 
на уметноста (Димче Коцо), но пред сите Антоние 
Николовски, Јелена Мацан, а подоцна и делумно и 
Цветан Грозданов. Oд особено значење за критички-
те пројави има полемиката во списанијата „Разгле-
ди“ и „Современост“ (�9��), а врзана за односот на 
модернизмот и традицијата којашто ја водат умет-
ниците Димче Протуѓер и Борко Лазески и публи-
цистот Киро Хаџи Василев. Секако дека најплодно 
творештво имаат Борис Петковски, кој се јавува во 
втората половина на шеесетите години на �0 век, и 
Соња Абаџиева.  По отворањето на катедрата за ис-
торија на уметноста со археологија на Филозофскиот 
факултет во доцните седумдесети години се јавуваат 
и првите, нови генерации кои воведуваат нови теми 
и пристапи кон уметничкото дело и неговото толку-
вање.



��

Интервјуз_�

 Што се однесува до делот дали има и каква е 
уметничката критика, тука работите се малку пои-
накви. Уметниците не се задоволни ниту од обемот, 
ниту од квалитетот на објавените критики. Главна-
та специфика на критиката денес е дека таа се јавува 
најмногу како предговор во каталог, потоа рецензија 
во списание (особено откако ќе се појави списанието 
„Големото стакло“ на Музејот на совремата уметност 
во Скопје), но многу ретко и многу малку, во днев-
ниот печат. Тука, во дневниот печат, своевремено, 
најповеќе делувале Ладислав Баришиќ (�9��-8�) и 
Владимир Величковски. 

Кога се оформени првите приватни ликовните приватни ликовние приватни ликовнитни ликовнини ликовни 
галерии и кои се нивните основачи?те основачи?е основачи?

Што се однесува до приватните галерии, тука треба 
да се разлачат два типа на приватни галерии: едните 
се само места за покажување на делата со единстве-
на цел делата да се продадат и вторите кои изложу-
вачката пракса ја заокружуваат со организирање на 
изложби коишто се продажни. Со други зборови, га-
лерии коишто работат стихијно или спонтано и га-
лерии кои системски приоѓаат кон пазарот на умет-
нини. Првите ги има многу (на пример: „Безистен“, 
„Харфа“, „Рембрант“ или „Букефал“), додека вторите 
се само неколку (меѓу првите галеријата на Мемет 
Нурединовски, „Студио Б“ на Лидија Билбиловска, 
„Глам“ на Димитар Лазаров, „Стоби“ на Васил Урдин 
и „Аеро“ и, од скоро, а засега од сите нив единствено 
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активна, „Мала галерија“ на Бојан Иванов. Од сите 
нив, последната е првата приватна галерија којашто 
е специјализирана за еден вид уметност, за една гене-
рација на уметници, уметност која, можеби најтешко, 
ако не и воопшто, не е „купувана“ и е своевиден уни-
кум во македонската приватно-галериска пракса.

Дали во Македонија има пазар на уметничкитничкинички 
дела и ако го има како функционира?

Пазарот на уметнички дела во Македонија (или ба-
рем во Скопје) е стихиен. Во приватно-галериската 
пракса, пред сè, нема организирана стратегија ниту 
на галеристите, ниту на нивните настапи. Скопје е 
можеби последниот град на Балканот којшто не ор-
ганизира саем на уметноста [art fair] на којшто гале-
ристите организирано ќе настапат, ниту пак некоја 
од нив учествува со закупување на простор на ев-
ропските саеми на уметноста, па така да ја промо-
вира и продава македонската уметност. Сè како да 
се сведува на интерни договори со големите фирми 
или, пак, на „дуќанџиска“ логика - ако некој влезе и 
побара нешто да купи. Од друга страна, комерцијал-
но-промотерската концепција е веќе згасната (тоа е 
погорепосочената втора група на галерии), односно 
единствено „Малата галерија“ на Иванов настојува 
да промовира не само уметници, туку и нова концеп-
ција на приватна галерија.
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Дали некогаш некое Ваше дело било подложно 
на цензура и дали цензурата се примнувала и сè 
уште се применува?

Во мојата издавачка кариера има еден, за мене сè 
уште, неодгатнат случај врзан со мојата прва книга 
„States of Changes? Постмодернизмот и уметноста 
на осумдесеттите“ (�99�) во издание на „Феникс“ од 
Скопје. Книгата беше во продажба во книжарницата 
на „Култура“ под Факултетот за музички уметнос-
ти на почетокот на �99�, но тоа траеше сосема кусо, 
само две-три недели од појавувањето. Иако имам ос-
нови за сомнеж дека издавачот тогаш не ги отпечати 
сите �00 примероци, сепак, мислам дека не станува 
збор за распродаден тираж, бидејќи во тој период се 
продаваа едвај дваесетина книги од областа на совре-
мената уметност, што заради добивањето бесплатен 
примерок од авторот, што од малиот број потенцијал-
ни купувачи. Но, на ова повлекување од продажба 
претходеше извесно недоразбирање и разидување со 
Борис Петковски околу неколку мои тези во книгата. 
Имено, Петковски жестоко реагираше на едната од 
нив во која аргументирам зошто уметноста на осум-
десетите во Македонија треба да се определи како 
„уметноста во Македонија“, а не како „македонска 
уметност“. После овие неколку „жестоки расправи“, 
книгата ја снема од продажба... а јас добив негативна 
рецензија за изборот во асистентско звање на Фило-
зофскиот факултет во Скопје. Следната прилика се 
случи кога организирав промоција на истата книга 
во Музејот на современата уметност во Скопје и кога 
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од издавачот Христо Петревски, побарав да донесе 
десетина примероци од книгата. Вечерта на промо-
цијата ниту Петревски се појави, ниту ги достави 
побараните примероци. Но, ова нека биде само една 
моја лична претпоставка, втемелена врз искажани-
те ставови на Петковски и пројавените постапки на 
Петревски. 
 Цензури имало, има и ќе има. Се менува само 
формата на нејзиното пројавување и остварување: 
од онаа којашто водеше сметка за „општествено-по-
литичката подобност“ (сè до раните деведесетти), 
преку новата цензура спроведувана преку конкурс-
ните политики, па сè до автоцензурата (онаа којашто 
е најпотребна и најпожелна).
 За среќа, новите технологии и демократиза-
цијата во достапноста на информациите која тие ја 
нудат, овозможуваат без пречка да се публикуваат 
ставовите и мислењата. Бесплатните сервери, каде 
што можат да се депонираат цели книги, и PoD [print 
on demand] стратегијата се извонредна и незапирли-
ва можност тоа и да се спроведе.

Дали во Македонија е загарантирана слободататаа 
на уметничко�о изразување?тничко�о изразување?ничко�о изразување?

Ако прашувате за правниот и законскиот аспект, то-
гаш одговорот е - да, а ако прашувате за јавниот ас-
пект, тогаш одговорот е, повторно - да. Особено во 
ликовната уметност. За театарот може да стане збор 
во некои случаи за изјавено, од страна на авторите, 
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ограничување на слободата на уметничкото изра-
зување, но тоа повеќе ми личи на само-цензура со 
цел да се направи кариера или да се дигне „праши-
на“ околу нештото. Таквата стратегија, во рамките на 
македонската ликовна критика и пракса, веќе подол-
го време ја спроведува Сузана Милевска, особено, 
ако не и, пред сè, на меѓународен план: таа постоја-
но се прикажува себе си, и во текстовите коишто ги 
објавува и на настапите на коишто учествува, како 
„жртва“: те на институциите, те на неразбирањето, 
те на неприфаќањето, те на неовозможувањето на 
нејзиното делување... при тоа напаѓајќи и клеветејќи 
сè што не оди во прилог на нејзиниот „сакрифицио-
низам“. И тоа, за жал, успева, не заради вистинитос-
та, туку заради тоа што колегите надвор, навистина, 
не ја познаваат состојбата тука, та затоа ѝ веруваат. 
Затоа, велам, таквата стратегија, иако кусо-ефектна, 
секогаш успева.

(21 септември 2009)

[Интервјуто е побарано за потребите на теренското истражу-
вање на кандидат на додипломските студии по социологија на 
Филозофскиот факултет, Институт за социологија при Уни-
верзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.]
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Методи Ангелов, KLAJMA ERA TUTUNIDE ERLIGHT, �008 
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Уметност која „работи“

јули 2005

Што е „уметност која работи“?то е „уметност која работи“?о е „уметност која работи“?тност која работи“?ност која работи“?т која работи“? која работи“?ти“?и“?

Синтагмата „уметност која работи“ се однесува на 
дел од уметничката продукција којашто во себе ја 
поседува интеракциската функција во односот со 
восприемачот на уметничкото дело. Повторниот ин-
терес за оваа функција на уметноста на сцената го 
воведува искуството со дигитализацијата на ствар-
носта и нејзината интерактивност. Поточно, интер-
активноста во класичните уметнички изразни меди-
уми и дисциплини е интеракција - категорија која-
што е напуштена со повеќето појави на уметнички 
пракси кои одеа во правец на исчекорување од или 
проширување на медиумот. Со самото тоа, оваа син-
тагма е своевиден повик уметноста (или уметничко-
то дело) повторно да се воведе во функцијата којашто 
одсекогаш и ја имала: преку системот на симболички 
(а не наративни) вредности поиетички да ги прика-
же аспектите на стварноста. Оттаму и настојувањето 
кое смета дека уметноста отвора можности за игра и 



�8

Небојша Вилиќ

пронаоѓање, нешто што во последните две децении 
беше потполно запоставено, бидејќи уметноста преј-
де на готовите формули на еднозначната комуника-
ција во намера на восприемачот непосредувано да му 
го пренесе убедувањето дека стварноста прикажува 
(или за стварноста да се говори) со кодовите на фак-
тичките, тавтолошките и сликовните знаци. Всуш-
ност, „уметност која работи“ само потврдува дека за 
таа иста стварност може да се зборува и преку (или 
со) поиетичките, имаголошките, знаковни вреднос-
ти. Со тоа таа потврдува, од друга страна, дека од 
стварноста не мора да се бега во некој ларпурлартис-
тички ескапизам, меѓутоа, исто така, не и во некој 
површен недвосмислен тавтолошки говор на „пре-
сликување“ на стварноста (како компонента на на-
ративноста). Погрешното толкување на замената на 
големите со мали наративи доведе до енормна појава 
на наративноста, која, од своја страна, нема никаква 
врска со заменетиот наратив. Иконографијата на 
оваа наративност посегнуваше по наједноставната 
сликовност и, најчесто, најчитливата текстовност. 
Така се случи малиот наратив, за жал, да стане на-
ративност (односно, расприкажаност) за сè и сешто, 
а особено за проблемите на општествената  и идео-
лошката стварност во кои уметноста се создава или 
во кои уметникот опстојува - во контекстот. Во сите 
тие тавтолошки (односно, квази миметички) игри 
на искористување на конјуктурното во општестве-
ната стварност и актуелната контекстуализација, се 
заборави на поиезисот, а низ него и на авратичнос-
та, возвишеното и функцијата на уметноста: оние 
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компоненти на уметничкото творештво коишто ја 
издвојуваат уметноста од секојдневието и нејзиното 
банализирање.
 „Уметност која работи“ е приказ на лоцирањата 
на некои прашања на авратичноста, возвишеноста и 
функцијата на уметноста денес.

Зошто преиспитување?то преиспитување?о преиспитување?тување?ување?

Затоа што во изминатиот период уметничката про-
дукција доволно излегуваше од подрачјата на своите 
основни интереси, влегуваше во подрачјето на ис-
тражувањата и експериментирањата и почна сама 
да поставува прашања за сопственото (понекогаш 
и критичко) преиспитување. По периодот на созда-
вање и натрупување на различни истражувачки оби-
ди треба да се свртите назад, да видите што е напра-
вено и да ги извлечете доминантните линии на тој 
развој. „Уметност која работи“ претставува една од 
тие доминантни линии. Во овој случај, оваа линија е 
избор на уметнички остварувања којшто многу по-
веќе настојува да ја преиспита тековната и да ја де-
финира, а со самото тоа и да ја прочисти, уметничка-
та продукција и нејзиното разбирање. Изборот по-
малку настојува да ја утврди состојбата на нејзиниот 
понатамошен развој. Оваа атипичност (во однос на 
сè поголемиот број на изложби од овој вид) е произ-
вод на моментот во кој остварената уметничка про-
дукција (после сите еуфории, суфицити, прифаќања 
на трендови или поведувања по актуелноста на оп-
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штествената стварност и нејзината конјуктурност на 
уметничкиот пазар) има потреба да застане и кри-
тички да се сврти назад. Многу нешта се случија во 
уметноста во меѓувреме и токму тој факт приморува 
на критичкиот поглед со прашањето: „што се случи 
со уметностите?“ Впечатокот (којшто во овој миг 
станува и причина за потребата од ваков пристап) 
дека во уметничката продукција се произведува сè, 
доведе до некоја критична точка во која преиспиту-
вањето, дури и на самиот поим „уметничкот дело“, е 
императивно. При ова, можната асоцијација на рет-
роспективен карактер на оваа концепција е точна 
исклучиво ако ретроспекцијата се прифати и како 
интроспекција, како критички поглед и наназад и 
навнатре. Со тоа би се дошло до заклучокот дека 
уметноста, доколку сака тоа и да остане, треба да ги 
поседува категориите коишто ја издвојуваат од кое 
било друго производство на човекот.

Авра!?

Поставувањето на прашањето за присуството на ка-
тегоријата на авратичноста, возвишеноста и функ-
цијата на уметноста во тековната уметничка прак-
са воопшто не е носталгично враќање кон времето 
во кое стабилниот систем на вредности ја градеше 
категоријалниот апарат на херменевтиката на умет-
носта. Ова особено значи дека концепцијата на оваа 
изложба се сложува со тоа дека тие никогаш не ни 
замреле, туку дека се изгубиле некаде во пренатру-
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паната уметничка продукција којашто „слободата“ 
на уметничкиот израз ја претвори во „ослободу-
вање“ на уметноста од кои било системски рамки и 
со тоа ја доведе уметноста до сопствената бесмисла. 
Затоа е важно да се преиспитаат не само поимите на 
авратичност, возвишеност и функција на уметноста, 
туку и да се дефинира: што се, кои се, какви се и каде 
тие постојат и каде денес се наоѓаат. Бидејќи, токму 
дополнувањето на модернистичките толкувања на 
овие поими со проширувањето со појавите не само, 
на пример на (формалистичките) авратични дела, 
туку и на авратичните идеи, медиуми, дури и кон-
тексти, е токму она проширување кое денешната, те-
ковна уметност и понатаму ја поставуваат во подрач-
јето на уметничкото, а не некое друго творештво.
 Заради тоа, преиспитувањето е потребно ток-
му заради поставувањето на прашањата за аврата, 
односно, прашањата какви што се: што се случило, 
каде се наоѓа и каде може да се најде присуството на 
авратичноста на уметничкото дело. Поставувањето 
на овие прашања произлегува од заклучокот дека ав-
рата, попатно, покрај овие истражувања и експери-
ментирања - некаде се изгубила. А со што може да 
се издвои една човекова дејност во намерата таа да 
се вреди во подрачјето на уметноста и уметничко-
то, ако не според степенот на нејзината авратичност. 
Прашањето на аврата во овој проект, од друга стра-
на, настојува да ја истражи и денешната состојба или 
појавност на аврата, конечно, зошто да се говори за 
аврата денес? Сосема е извесно дека изворните ка-
тегории на аврата во сегашноста треба да се помес-
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тат кон некои други подрачја, елементи, структури. 
Една куса анализа на состојбите во уметноста денес 
неминовно доведува до категоријата на контекстот, 
толку многу присутна во сите херменевтички при-
стапи кон уметноста. Занимавањето со контекстот 
е, секако, и конечен премин на уметноста од пози-
цијата на магиското кон позицијата на политичкото. 
Контекстуализацијата на уметноста ја воведува рас-
правата за прашањето „зошто“ е нешто предмет на 
уметничкиот интерес и „кон што“ тоа воспоставува 
однос. Ова раздобје е заинтересирано и за ова пра-
шање, а не само со прашаањата: „кој“, „кога“ и „како“. 
Со самото тоа, ставот е дека самото занимавање со 
контекстот не е спорно, туку проблемот е во тоа што 
занимавањето со контекстот не е возвишено, поточ-
но, што самиот контекст не се возвишува и со тоа не 
се поместува/преместува од рамништето на ствар-
носното кон рамништето на уметничкото, односно, 
што уметноста не се занимава со возвишувањето на 
контекстот, туку што тој (како не-возвишен) остану-
ва на рамништето на неговата банализација и три-
вијализација. Оттука, дали контекстот може да биде 
авратичен, дали може да се зборува за авратизација 
на контекстот и дали, според тоа, можат да постојат 
авратични контексти е важно да се утврди токму за-
ради ставот дека уметничкото дело мора и понатаму 
да поседува авратичност.
 Значи, тезата е дека проблемот не е во зани-
мавањето со контекстот, туку што проблемот е от-
суството на возвишеното во контекстот за којшто 
уметничкото дело расправа, понатаму, отсуството на 
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возвишеното во уметничкото дело кое расправа за 
контекстот или коешто се контекстуализира и, ко-
нечно, дека проблемот е отсуството на возвишеното 
контекстуализирање на уметничкото дело.

Каде сме?

Тука сме. Од моментот кога тезата дека секоја нацио-
нална уметност придонесува за развојот на светската 
уметност е заменета со тезата дека сите ние сме една 
уметност, прашањето за „нашата“ и „нивната“ умет-
ност станува безпредметно и безразложно. Секако 
дека тоа го повлекува присуството на концептот за 
глобализација којшто категориите на националното, 
меѓународното и светското го заменува со категори-
ите на локалното, регионалното и глобалното. Ново-
то во оваа замена е токму во тоа што досегашниот 
идентитет на поединецот, осмислен во национални-
от колективитет (оној кој со еднина означува пого-
лем број на поединци како целина), се преобразува 
во идентитет на поединецот осмислен во наднацио-
налната друштвена заедница (онаа која со множина-
та означува поголем број на поединци). Овој процес 
на децентрирање (од националниот колективитет 
кон заедницата на поединци) е една од преобразбите 
на големиот наратив (нацијата како општост) во мал 
наратив (поединецот како поединечност). Значи, 
споредувањето не е веќе упатено кон некој друг вон, 
туку кон самиот поединец. Не е веќе во прашање од-
нос спрема другиот, туку спрема Другиот, поточно 
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- спрема другиот од истото, од него, спрема самиот 
себе. Така, творечкиот субјект во уметноста (автор) 
не е одреден само со односот на неговата стварност 
спрема другите стварности, неговата уметност спре-
ма другите уметности, туку, пред сè, со односот на 
неговата стварност спрема самата стварност - него-
вата уметност спрема самата уметност. Доколку не-
говата уметност излезе од самата уметност, ако таа 
се занимава со нешто што не ја одредува како умет-
ност, тогаш таа го напушта единствениот систем во 
којшто таа може да постои (да биде верификувана) и 
заминува во вонуметничките подрачја и пракси. Би-
дејќи, големите наративи не се веќе големи не заради 
тоа што го изгубиле сопствениот, нивниот кредиби-
литет, туку заради тоа што критичкиот однос спрема 
предметот на критиката го изгубил својот предмет 
на критика. И затоа, „Отелотворените значења“ во 
уметноста „После смртта на уметноста“ зборуват за 
„Повторното маѓепсување на/со уметноста“.*
 Во оваа смисла, расправата по прашањето „каде 
сме?“ се сведува на одговорот „тука сме“. Бидејќи, не 
постои друго место некаде вон, надвор, освен каде 
што сме.

__________
* Преводи на насловите на книгите „Embodied Meanings“ и 
„After the End of Art“ од Артур К. Данто и „The Reenchantment 
of Art“ од Сузи Габлик.

[Интервјуто е објавено во форма на предговор во каталогот за 
�� Октомвриски салон во Белград, �00�, заедно со симултани-
те одговори на: Дарка Радосављевиќ, Маја Ќириќ и Слободан 
Јовановиќ.]
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Точки на комуникација

Ана Франговска и Маја Чанкуловска, 
септември 2002

Дали сметате дека постои недостиг натате дека постои недостиг наате дека постои недостиг нате дека постои недостиг нае дека постои недостиг натои недостиг наои недостиг натиг наиг на 
комуникација во уметничкиот свет?тничкиот свет?ничкиот свет?т свет? свет?т??

Не. „Недостигот“ на комуникација не се должи на 
„некомуницирањето“ во уметничкиот свет, туку 
пред сè заради изменетата форма на уметничкото 
обликување и делување (индивидуално-творечка 
сфера), од една страна, и изменетата улога и функ-
ција на институциите (музеи, галерии и уметничка 
критика) во уметничкиот свет (институционал-
на сфера), од друга страна. Поранешната пракса на 
„посета на ателје“, заради стекнување информации 
за дејствувањето-творењето на уметникот, е видно 
изменета: во ателјето денес не може да се види умет-
носта која што треба да биде претставена или заста-
пена од страна на институциите. Тоа ја сведува кому-
никацијата на две појдовни точки: разговори околу 
намерата на уметникот (неговите проектни намери) 
и можноста на критичарот/кустосот/кураторот ви-
зуелно да ја вообличат таа намера. Понатаму, таквата 
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ситуација го менува и односот уметник-критичар. 
Оттука, всушност, произлегува најголемото недо-
разбирање помеѓу овие две страни: денешниот однос 
подразбира пристап на уметникот до/кон критича-
рот (а не обратниот начин од минатото). Ова не се 
должи на самобендисаноста на критиката, туку од 
сменетиот однос и функцијата на критиката денес, 
наједноставно сублимирана во поимот – кураторска 
пракса. Сметам дека овој нов однос кај македонските 
уметници (или најголемиот дел од нив) сè уште не е 
разбран.

Колку се меѓусебно зависни уметноста итноста иноста ита иа и 
критиката?тиката?иката?та?а?

Многу. Најточно, тие се нераздвоиви. (Ова прашање 
е веќе апсолвирано многу одамна.)

Дали постои релевантна критика во Македонијатои релевантна критика во Македонијаои релевантна критика во Македонијатна критика во Македонијана критика во Македонијатика во Македонијаика во Македонија 
и зошто?то?о?

Да. За жал, таа е сведена на неколкумина критичар(к)и. 
Можеби не е алармантно тоа што припадниците на 
постарата и средната генерација на критичари не го 
даваат потполно (или барем она што од нив се оче-
кува) својот ангажман/долг/влог на македонската 

Миле Ничевски, Без наслов, �008 
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уметничка сцена, колку што помладата не пројавува 
истражувачко-експериментален ризик во изборот 
и толкувањето на тековната уметничка продукција. 
(Структурата на и формуалациите во овој прашал-
ник доволно говорат за тоа.)

Каква е (треба да биде�� релацијата уметник -треба да биде�� релацијата уметник -реба да биде�� релацијата уметник -та уметник -а уметник -тник -ник - 
куратор?тор?ор?
а��  - кураторот како помагач на уметникотторот како помагач на уметникоторот како помагач на уметникотт како помагач на уметникот како помагач на уметникоттникотникотт
 - кураторот како иницијатор наторот како иницијатор наорот како иницијатор нат како иницијатор на како иницијатор натор наор на 
уметничкото делотничкото делоничкото делото делоо дело
б�� - уметникот како творецтникот како творецникот како творецт како творец како творецтворецворец
 - уметникот како „произведувач“ затникот како „произведувач“ заникот како „произведувач“ зат како „произведувач“ за како „произведувач“ за 
кураторите и институциитеторите и институциитеорите и институциитете и институциитее и институциитетитуциитеитуциитетуциитеуциитетее
в�� ...

Прашањето во својата целина е толку комплексно, 
што не би можело да се сведе на овие мономи, кои 
што се имплицитно нејасни. „Кураторот како пома-
гач на уметникот“ се однесува на што: на промоција-
та на уметникот, на неговиот тутор, на злоупотребу-
вачот, на диктаторот? „Кураторот како иницијатор 
на уметничкото дело“ – да, ама зависи во кои про-
екти. „Уметникот како творец“ – што е тука спорно? 
„Уметникот како ’произведувач‘ за кураторите и ин-
ституциите“ – и овој дел не е јасен: кој рекол дека 
кураторот, барем кај нас е „порачувач“ на уметничко 
дело? …
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Како институциите во Македонијатитуциите во Македонијаитуциите во Македонијатуциите во Македонијауциите во Македонијате во Македонијае во Македонија 
соработуваат со уметниците?туваат со уметниците?уваат со уметниците?т со уметниците? со уметниците?тниците?ниците?те?е? 

На рамништето на нивните (инстуционални) потре-
би. Зарем може поинаку?

Колку се институциите отворени за промени?титуциите отворени за промени?итуциите отворени за промени?туциите отворени за промени?уциите отворени за промени?те отворени за промени?е отворени за промени?творени за промени?ворени за промени?

Многу. Но, тоа не зависи од нив, туку од тековната 
уметничка продукција. Не познавам институција 
која што не е отворена за промени ако самата умет-
ност (уметничката продукција) не пројавува проме-
ни. Ако е обратно тогаш на институцијата не ѝ пре-
останува ништо друго освен да изврши една од свои-
те основни функции – да ги иницира тие промени. 

Дали институциите (музеи, галерии, кураторититуциите (музеи, галерии, кураториитуциите (музеи, галерии, кураторитуциите (музеи, галерии, кураториуциите (музеи, галерии, кураторите (музеи, галерии, кураторие (музеи, галерии, кураториториори 
и др.�� имаат право да влијаат врз концептот нат право да влијаат врз концептот на право да влијаат врз концептот нат врз концептот на врз концептот натот наот нат на на 
уметникот?тникот?никот?т??

Не, но нивната улога и функција е да го концептуа-
лизираат на толковно рамниште концептот на умет-
никот. Поинаку кажано, нивна задача е да го истори-
зираат, контекстуализираат и промовираат соодвет-
но пројавениот концепт.

Дали сте за проекти кои се прават по секојате за проекти кои се прават по секојае за проекти кои се прават по секојати кои се прават по секојаи кои се прават по секојат по секоја по секоја 
цена, па макар и да треба да се менуватреба да се менувареба да се менува 
концептот?тот?от?т??
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Не, но да доколу е тоа став и на уметникот. Измената 
„по секоја цена“, пред сè, зависи од самиот уметник. 
Ако е таа/тој подготвен да го направи тоа – тогаш е 
сè в ред. (Не познавам критичар/ка на која/кого му 
успеало да го измени концептот на уметникот без со-
гласност на самиот уметник!)

Дали сметате дека треба да постојат т.н.тате дека треба да постојат т.н.ате дека треба да постојат т.н.те дека треба да постојат т.н.е дека треба да постојат т.н.треба да постојат т.н.реба да постојат т.н.тојат т.н.ојат т.н.т т.н. т.н.т.н..н. 
нарачани дела (дела кои добро „поминуваат“,т“,“, 
добиваат теориска и финансиска поддршка одт теориска и финансиска поддршка од теориска и финансиска поддршка одтеориска и финансиска поддршка одеориска и финансиска поддршка од 
различни институции, фондации или поединци��?титуции, фондации или поединци��?итуции, фондации или поединци��?туции, фондации или поединци��?уции, фондации или поединци��?

Да повторам: денес не постојат „нарачани дела“. Пос-
тои само подготвеност на уметникот да го прифати 
(или не) таквиот однос. Ниеден критичар не може да 
создаде уметничко дело, а ако може, тогаш, сметам, 
тој самиот и ќе го потпише како негово. Конечно, 
треба да се разбере едно (a propos финансиската под-
ршка од различни институции): тие имаат легитим-
но право да распишат конкурс, а одговорноста за на-
правениот компромис со конкурсните критериуми, 
сепак, останува на – уметникот (дали ќе се пријави 
или не). Во овие случаи не станува збор за порача-
ни дела. (N.B. Дали конкурсот на Министерството 
за култура по тема на организаторите на Венециско-
то биенале е – порачка на дело? Но, ова никој не го 
проблематизира. Во прашање се само фондациите и 
фондовите, особено странските!?)
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Уметничкиот свет (институции, фондации,тничкиот свет (институции, фондации,ничкиот свет (институции, фондации,т свет (институции, фондации, свет (институции, фондации,т (институции, фондации, (институции, фондации,титуции, фондации,итуции, фондации,туции, фондации,уции, фондации, 
критичари, куратори�� и релациите на моќ: далитичари, куратори�� и релациите на моќ: далиичари, куратори�� и релациите на моќ: далитори�� и релациите на моќ: далиори�� и релациите на моќ: далите на моќ: далие на моќ: дали 
повеќе се работи за промоција на уметници илити за промоција на уметници илии за промоција на уметници илитници илиници или 
за себепромоција?

Повторно, прашањето е непотребно и одвишно: са-
моразбирливо е дека промоцијата е двострана – и 
уметникот и „уметничкиот свет“ (како што велите) 
во спрега со уметничкото дело и неговото толкување 
се себепромотивни: уметникот во својот домен (на 
уметничката продукција и промоција), критича-
рот/институцијата во својот домен (на личната/ин-
ституционалната промоција). Тука односот е чист и 
нормално (саморазбирливо) е дека и обете страни се 
промовираат. Никој тука не добива повеќе.

Што треба да бидат „големите“ изложби:то треба да бидат „големите“ изложби:о треба да бидат „големите“ изложби:треба да бидат „големите“ изложби:реба да бидат „големите“ изложби:т „големите“ изложби: „големите“ изложби:те“ изложби:е“ изложби: 
индексирање на состојбите или нивно мапирање?тојбите или нивно мапирање?ојбите или нивно мапирање?те или нивно мапирање?е или нивно мапирање?

Постојат изложби чија што намера е индексирање, 
постојат изложби чија што намера е мапирање. И од 
двете има потреба и обете извршуваат историзирач-
ка, толкувачка и историографска улога.

Кому му се обраќа уметничкото дело?тничкото дело?ничкото дело?то дело?о дело?

Не само на индивидуите, туку, пред сè, на општест-
вото и неговите субјекти.
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Каква треба да биде публиката - ограничен кругтреба да биде публиката - ограничен кругреба да биде публиката - ограничен кругта - ограничен круга - ограничен круг 
на образована интелектуална елита или не?телектуална елита или не?електуална елита или не?туална елита или не?уална елита или не?та или не?а или не?

А кој тоа, или која тоа институција, може да ја кон-
тролира публиката. (Именувањето „публика“ значи 
дека изложувањето на уметничкиот проект е – јав-
но!) Не сум слушнал за ограничување на достапнос-
та на делото (наменето за јавно претставување) до 
„ограничен круг на образована интелектуална ели-
та“! (Сосема се други случаите кога уметникот, спо-
ред сопствената проектна намера го прави достап-
но своето дело само до одреден круг на присутни.) 
Сосема е друго прашањето кому му се обраќа умет-
ничкото дело!? (Но, не знам на што се однесува пра-
шањето!?)

Дали ДЛУМ е релевантно и функционалнотно и функционалноно и функционално 
уметничко здружение?тничко здружение?ничко здружение?

Релевантно е (заради неговото струковно здружу-
вање), но не е и функционално.

Колку и како е застапена културата вотапена културата воапена културата вотурата воурата вота воа во 
медиумите (т�левизија, дневен и периодиченте (т�левизија, дневен и периодичене (т�левизија, дневен и периодичент�левизија, дневен и периодичен, дневен и периодичен 
печат и др.��?т и др.��? и др.��?

Што се однесува до културата воопшто, таа е заста-
пена. Но, што се однесува до ликовната уметност на 
телевизијата таа е многу малку застапена, а и кога е 
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тогаш е лошо застапена (новинари си даваат за пра-
во да бидат рецензенти и критичари), во дневниот 
печат се издвојуваат „Утрински весник“, „Дневник“ 
и „Македонија денес“ – но сосема незадоволително. 
Неделниците – и така и така. Проблемот е во тоа што 
ниту една редакција за култура не склучува дого-
вор со релевантен критичар (работа по договор) за 
постојан рецензент. За жал тоа е препуштено на по-
луписмените или неписмени (за ликовна уметност) 
новинари. Оние ретки дневно-весникарски написи 
за уметноста подобро е воопшто и да не излегуваат 
– тие создаваат неточна и лоша слика за уметничката 
продукција (која што заслужува повеќе). Во перио-
диката состојбата е многу подобра („Големото стак-
ло“, „Културен живот“ и „ZAYAC“.)
 

Колку новинарите кои пишуваат за култура сете кои пишуваат за култура сее кои пишуваат за култура сет за култура се за култура сетура сеура се 
компетентни?тентни?ентни?тни?ни?

Нималку.

Дали општеств�ните услови и економскататеств�ните услови и економскатаеств�ните услови и економскататв�ните услови и економскатав�ните услови и економскатате услови и економскатае услови и економскататаа 
нестабилност влијаат врз уметноста?табилност влијаат врз уметноста?абилност влијаат врз уметноста?т влијаат врз уметноста? влијаат врз уметноста?т врз уметноста? врз уметноста?тноста?носта?та?а?

Да. Но ништо подобро за уметноста и не може да се 
случи. Општествените услови и економската неста-
билност се „измислени“ материјали за уметничка 
продукција. За жал, нашите уметници сè уште се „за-
спани“ во модернистичкиот сон за индивидуалноста 
и себе-самодоволноста.
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Глобализација; децентрализација:трализација:рализација: 
 а�� да; б�� не; и зошто?то?о?

(Уф, уф … баби и жаби …) Уметноста (дури и ма-
кедонската) е одамна глобализирана, а сè повеќе е и 
децентрализирана. Тука се мешаат две стојалишта: 
глобализацијата е економски феномен, додека де-
централизацијата е општествено-политичко-идео-
лошки феномен, барем кај нас. И обете одат заедно 
со нео-либерализмот, но едно е да се зборува за гло-
бализирачките аспекти на културата/уметноста како 
квалитативен квалификатив, а друго е да се зборува 
за децентрализацијата како квантитативен (норма-
тивен) квалификатив, а сосема трето да се зборува за 
децентрализацијата како идеолошки модел. 

Кои се Вашите предлози за промена во системотте предлози за промена во системоте предлози за промена во системоттемотемотт 
на современата уметност? Какви новита уметност? Какви новиа уметност? Какви новитност? Какви новиност? Какви новит? Какви нови? Какви нови 
можности гледате?ти гледате?и гледате?те?е?

(Бидете љубезни и почекајте да ја завршам мојата 
книга со работен наслов „Политичка уметност“. Тука 
не би имал простор да го објаснам тоа.)

[Интервјуто е направено за потребите на изложбата на AICA 
„Избор �00�“ во Струмица �00�, под кураторство на Зоран 
Петровски со кокураторите Франговска и Чанкуловска.]
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Друштвено функционален 
уметнички пазар

Наташа Петрешин, април 2004

Наташа Петрешин: Како што можевте даташа Петрешин: Како што можевте дааша Петрешин: Како што можевте датрешин: Како што можевте дарешин: Како што можевте дато можевте дао можевте дате дае да 
слушнете, постојат повеќе различни описи нате, постојат повеќе различни описи нае, постојат повеќе различни описи натојат повеќе различни описи наојат повеќе различни описи нат повеќе различни описи на повеќе различни описи на 
ситуациите во земјите коишто се граничат.��туациите во земјите коишто се граничат.��уациите во земјите коишто се граничат.��те во земјите коишто се граничат.��е во земјите коишто се граничат.��те коишто се граничат.��е коишто се граничат.��то се граничат.��о се граничат.��т.��.�� 
Само би сакала да ја нагласам оваа важностт 
на индивидуалната иницијатива, искажаната иницијатива, искажанаа иницијатива, искажанатива, искажанаива, искажана 
во излагањата на учесниците на овој дел одта на учесниците на овој дел ода на учесниците на овој дел одте на овој дел оде на овој дел од 
панелот, наспроти приватната иницијатива.т, наспроти приватната иницијатива., наспроти приватната иницијатива.ти приватната иницијатива.и приватната иницијатива.тната иницијатива.ната иницијатива.та иницијатива.а иницијатива.тива.ива. 
Тука се надоврзуваат и микро-политикитет и микро-политиките и микро-политикитетикитеикитетее 
во кои овие индивидуални иницијативи сетиви сеиви се 
развиваат и како тие се преплетуваат ит и како тие се преплетуваат и и како тие се преплетуваат итие се преплетуваат иие се преплетуваат итуваат иуваат ит и и 
развиваат.т.. 
 Најпрво би сакала да го прашам Вилиќ, 
сосема провокативно, дали тоа што тој готивно, дали тоа што тој гоивно, дали тоа што тој готоа што тој гооа што тој гото тој гоо тој готој гоој го 
слушна соодветствува со неговата идеја затствува со неговата идеја заствува со неговата идеја затвува со неговата идеја завува со неговата идеја зата идеја заа идеја за 
„друштвено функционалниот уметничкитвено функционалниот уметничкивено функционалниот уметничкит уметнички уметничкитничкинички 

__________
* Се работи за излагања на Ерзен Косова од Турција, Елс Ха-
напе од Грција, Миран Мохар од Словенија и Небојша Вилиќ 
од Македонија на конференцијата „Public vs Private. Cultural 
Policies and the Art Market in Central and South-Eastern Europe“, 
Љубљана, Словенија, �-� април �00�.
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Матеј Богдановски, Кој сум јас?, �009 
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пазар“ или со уметноста како што треба датноста како што треба даноста како што треба дата како што треба даа како што треба дато треба дао треба датреба дареба да 
функционира.

Вилиќ: Да, тоа беше мојата идеја, да го проширам во-
обичаеното разбирање на поимот - пазар. Тоа што 
јас го определувам како „друштвено функционален 
уметнички пазар“ [societal function of art market] 
може да звучи како идеалистички или премногу те-
ориски конструкт. Но, морам да нагласам дека тој 
доаѓа токму од „теренот“, од тековната состојба и си-
туација и заради тоа тој не е само уште една идеја 
одгоре. Ако само ги смениме нашите разбирања за 
некои поими и термини во нашата комуникација и, 
особено, во дефинирањата и определувањата на ра-
ботите што ги правиме - тогаш повторно ќе дојдеме 
до истиот заклучок. Ако можам да бидам поописен 
во однос на оваа категорија на „друштвено функцио-
налниот пазар“ дозволете ми да го посочам следниот 
пример. Денес сите сме „фриленс куратори“ [freelance 
curator]. Во минатото ова значеше „невработен исто-
ричар на уметноста или ликовен критичар“. Значи, 
важно е како истата работа ќе ја именуваме. Затоа, 
јас имам проблем. Како наставник во високото об-
разование јас сум државен службеник, значи врабо-
тен во државната администрација. Но, државата не 
ме плаќа да правам изложби, да пишувам текстови, 
да учествувам на конференции, туку само да образу-
вам, да предавам - значи, јас на државата и ги про-
давам моите знаења, ставови и искуства преку еден 
процес на нивен пренос до студентите. Едновремено, 
јас сум и фриленс куратор бидејќи сум слободен од 
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плаќањето според мојата законска обврска во дру-
гите подрачја во коишто сум активен (значи, вон од 
системот на високото образование). 
 Оттука, која е смислата на фриленс кураторот? 
Идејата на „пазарот“ на трудот порано ги определу-
ваше субјектите на пазарот (носителите и остварува-
чите на трудовиот процес) како „вработени“ и како 
„невработени“, што значи дека пазарот на трудот ја 
одредува позицијата кон самиот труд. Сега, денес, 
токму заради „економијата“ на трудот (а не заради 
пазарот на трудот) ние сме принудени или ни е овоз-
можено да ја затскриваме оваа непријатна определба 
(да се биде вработен или невработен) на субјектот на 
трудот како друштвено битие. Ако сте невработен 
вие сте де-социјализиран, раз-општествен бидејќи 
не сте дел на една одредена структура на општест-
вото. Економијата на трудот ни овозможува да го 
употребуваме изразот „фриленс“ што, во основа, по 
суштина е - сосема исто. Порано, кога правев излож-
би и кога пишував текстови, кога плаќав данок на 
мојот приход - тогаш бев невработен во рамките на 
пазарот на трудот. Сега, работејќи го истото, никој 
не зборува за невработеност, токму заради тоа што 
сега определбата не доаѓа од пазарот, туку од еконо-
мијата на трудот - и сега јас сум фриленс. Иако овој 
термин е релативно нов, во суштина е сосема ист со 
стариот.
 Оваа замена на изразот и терминот „невра-
ботен“ историчар на уметноста/критичар со „фри-
ленс“ историчар/критичар на уметноста, што е, ќе 
повторам - исто, е пример како денес му приоѓаме 
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на пазарот. Така, терминот „фриленс куратор“ денес 
има позитивен предзнак во општеството и не е дис-
криминирачки за субјектот како општествено би-
тие. Тоа значи дека Вие сепак работите нешто. Ако 
кажете дека сте невработен ликовен критичар тоа 
значи дека на пазарот на трудот Вие не правите, не 
работите ништо освен работата којашто ја создава-
те. Оваа дефиниција на професијата е во сооднос со 
идејата за „друштвено функционалниот уметнички 
пазар“, бидејќи, од друга страна, мојата идеја за ваков 
вид на пазар е онаа којашто ја следи капиталистич-
ката структура. И ова е нешто сосема друго од веќе 
воспоставениот галериски систем во рамките на 
уметничкиот пазар. Новиот галериски систем соз-
дава правци во уметноста и нема никаква врска со 
„стариот“ галериски систем како пазар на уметнини 
продавајќи слики со мртви природи и пејзажи, со га-
лерискиот систем којшто ние самите го пежорираме 
како комерцијален.
 Конечно, мојот предлог со овој термин се од-
несува на замената на досегашното линеарно разби-
рање на идејата за уметничкиот пазар со ризоматс-
кото разбирање на идејата за уметничкиот пазар. Со 
тоа, очекувам овој нов термин да го замени поимање-
то на галеријата (во смисла на инфраструктура) само 
како место во коешто се врши размена на пазарните 
вредности со поимање на продорот во сосема други 
подрачја на пазарот (во смисла да се биде присутен 
и постоечки друштвено) - од општествениот карак-
тер на пазарот на трудот во друштвениот карактер 
на економијата на трудот.
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Петрешин: �анапе, дали би се сложиле?трешин: �анапе, дали би се сложиле?решин: �анапе, дали би се сложиле? 
Кое е Вашето мислење за ова?то мислење за ова?о мислење за ова?

Ханапе: Сакам да упатам само една забелешка, би-
дејќи тука зборувам за периодот на транзиција во 
овие општества. Пред сè, Вашата дефиниција за фри-
ленс и како ние го разбираме тоа на нашиот покапи-
талистички пазар, е дека „фриленс“ значи дека вие 
нудите услуги и како ги давате, така Ве плаќаат за 
нив: пишувате текст, Ве плаќаат за тоа, организирате 
изложба, Ве плаќаат за тоа.  Така што, не мислам дека 
нема многу разлика во терминот „фриленс“. Има 
многу повеќе преклопување помеѓу тоа што ние го 
викаме информатички услуги и тоа што вие го вика-
те правење пари.

Вилиќ: Како невработен ликовен критичар јас бев 
исто така платен за текстовите и услугите кои што ги 
давав. И затоа сметам дека е тоа исто. Јас повеќе мис-
лев за позицијата на вработеност и не-вработеност 
во општеството.

Ханапе: Да, но како фриленс, Вие не сте, по дефини-
ција, не-вработен. Можете потполно да имате статус 
на независна работна особа, но не сте невработен.

Вилиќ: Да дообјаснам. Доколку зборуваме за умет-
ничкиот пазар, тогаш треба да се имаат предвид два 
различни аспекти на пазарот како идеја. На овој со-
бир повеќе се зборуваше за пазарот и неговата со-
стојба во смисла на неговата инфрастурктура и про-
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фитот којшто го остварува. Но, јас го застапувам 
мислењето за изменетото не само поимање, туку и 
практицирање на пазарот. Во оваа смисла говорам за 
идеја за пазарот како размена на идеи. Тоа би тре-
бало да значи дека доколку се обидеме да ја поврзе-
ме идејата за уметноста која функционира (што не 
значи функционална уметност) со пазарот, тогаш би 
можеле да зборуваме и за - друштвено функционален 
уметнички пазар. Во описот на овој и ваков однос 
можеме да го додадеме и она за приватниот капитал 
којшто исто така настојува или посакува да „зарабо-
ти“ од ова, како што прави и интересот на уметнич-
ките институции, било тие да се владини, невладини 
или приватни. Но тоа не значи дека тука се размену-
ваат вредности во смисла на пари. Информацијата е 
вредност којашто се разменува во оваа предложена 
и сложена синтагма. Друштвената функција на умет-
ничкиот пазар ги вклучува дури и: државните кул-
турни политики и стратегии, културните политики 
на поединецот и политиките на капиталот на спон-
зорите и на оние кои не се дел од државниот систем. 
Интересот е воден кон нешто сосема друго коешто 
многу тешко се поврзува со стариот поим за умет-
ност. Затоа, зборувањето за функцијата на уметноста 
не треба да натера да се напушти или смени поимот 
на уметноста како севкупност, туку, пред сè, систе-
мот на севкупниот уметнички свет.
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За интерактивноста

Евгенија Теодосиевска, ноември 1998

Сè уште сме на почвата на соочувања нате сме на почвата на соочувања нае сме на почвата на соочувања ната на соочувања наа на соочувања на 
македонската култура и креативноста ната култура и креативноста наа култура и креативноста натура и креативноста наура и креативноста нативноста наивноста ната наа на 
уметниците со новата сфера на комуникации. Затниците со новата сфера на комуникации. Заниците со новата сфера на комуникации. Зате со новата сфера на комуникации. Зае со новата сфера на комуникации. Зата сфера на комуникации. Заа сфера на комуникации. За 
последниот дел од емисијата, како што и рековт дел од емисијата, како што и реков дел од емисијата, како што и рековта, како што и рекова, како што и рековто и реково и реков 
на почетокот, критиката ќе го каже својот збортокот, критиката ќе го каже својот зборокот, критиката ќе го каже својот зборт, критиката ќе го каже својот збор, критиката ќе го каже својот збортиката ќе го каже својот збориката ќе го каже својот зборта ќе го каже својот збора ќе го каже својот зборт збор збор 
на крајот. Небојша Вилиќ, ликовен критичар ит. Небојша Вилиќ, ликовен критичар и. Небојша Вилиќ, ликовен критичар итичар иичар и 
историчар на уметноста. Добра вечер.торичар на уметноста. Добра вечер.оричар на уметноста. Добра вечер.тноста. Добра вечер.носта. Добра вечер.та. Добра вечер.а. Добра вечер.
 Добро ме поттикна Климе Коробар кога речеттикна Климе Коробар кога речеикна Климе Коробар кога рече 
дека не треба да се плаши јавноста од новитетреба да се плаши јавноста од новитереба да се плаши јавноста од новитета од новитеа од новитетее 
уметности коишто се создаваат со новитетности коишто се создаваат со новитености коишто се создаваат со новитети коишто се создаваат со новитеи коишто се создаваат со новитето се создаваат со новитео се создаваат со новитет со новите со новитетее 
технологии, бидејќи денес сме сведоци на едноехнологии, бидејќи денес сме сведоци на едно 
рапидно инсталирање на комплексни системиталирање на комплексни системиалирање на комплексни системитемиеми 
кои ќе бидат една технолошка и комерцијалнат една технолошка и комерцијална една технолошка и комерцијалнатехнолошка и комерцијалнаехнолошка и комерцијална 
основа на глобалната информатичката информатичкаа информатичкатичкаичка 
инфраструктура. �вој нов вид на интерактивентруктура. �вој нов вид на интерактивенруктура. �вој нов вид на интерактивентура. �вој нов вид на интерактивенура. �вој нов вид на интерактивентерактивенерактивентивенивен 
комуникациски простор несомнено ќетор несомнено ќеор несомнено ќе 
функционира како моќно средство во корист натво во корист наво во корист нат на на 
економијата, но, исто така, се надеваме ќе бидета, но, исто така, се надеваме ќе бидеа, но, исто така, се надеваме ќе бидето така, се надеваме ќе бидео така, се надеваме ќе бидетака, се надеваме ќе бидеака, се надеваме ќе биде 

Тихомир Топузовски и Дејан Дамјановиќ, 
 Капитализам и идентитет, �009 
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во центарот на радикални, на прв поглед можебитарот на радикални, на прв поглед можебиарот на радикални, на прв поглед можебит на радикални, на прв поглед можеби на радикални, на прв поглед можеби 
и недостижни, промени во културата во ониетижни, промени во културата во ониеижни, промени во културата во ониетурата во ониеурата во ониета во ониеа во оние 
општества коишто ќе можат да ги користаттества коишто ќе можат да ги користатества коишто ќе можат да ги користаттва коишто ќе можат да ги користатва коишто ќе можат да ги користатто ќе можат да ги користато ќе можат да ги користатт да ги користат да ги користаттататт 
овие нови комплексни системи на информација.теми на информација.еми на информација. 
Вие имате искуство со прегледот на она штоте искуство со прегледот на она штое искуство со прегледот на она штотво со прегледот на она штово со прегледот на она штот на она што на она штотоо 
значи контакт на ликовната уметност и натакт на ликовната уметност и наакт на ликовната уметност и нат на ликовната уметност и на на ликовната уметност и ната уметност и наа уметност и натност и наност и нат и на и на 
ликовните уметници со новите технологии.те уметници со новите технологии.е уметници со новите технологии.тници со новите технологии.ници со новите технологии.те технологии.е технологии.технологии.ехнологии. 
Па, колку во Македонија ликовните уметниците уметницие уметницитнициници 
успешно се соочија со тој предизвик?тој предизвик?ој предизвик?

Па, a propos економијата и новите технологии, јас би 
го свел на многу едноставно рамниште целиот про-
блем кој го чувствувам во обидот да пријдеме кон 
новите технологии и нивното присуство во умет-
носта во Македонија. Не можам да заборавам, пак, 
од друга страна, дека економијата е, напротив, уште 
посилно врзана за она што ние го именуваме како 
класична уметност или традиционална или тоа што 
е веќе одамна присутно. Имено, не постои ниту еден 
галерист на Запад којшто ќе направи изложба зара-
ди голема желба или љубов спрема уметноста, тоа е 
веќе дефинитивно заборавено таму, така што целата 
уметност на Запад опстојува на принципите на еко-
номијата. Погледнете само колку годишно има саеми 
на уметноста, тоа се панаѓури на кои уметноста се 
распродава. Економијата како фактор кој е неразде-
лен или пак е дел од уметничкото творење не е ништо 
ново со новите технологии. Поентата е во тоа ние да 
го искористиме, бидејќи секогаш има во тој пазар, во 
таа пазарна логика има едно мало делче во кое влегу-
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ва вистинската уметност. Мислам дека случувањата 
во Македонија со новите технологии или уметнос-
та со новите технологии сака да гребне во тој пра-
зен простор. Своевремено во Југославија, исто така, 
беше присутно размислувањето зошто творат наши-
те уметници кога нема пазар на уметнички дела. Збо-
рувам токму за тој мал простор во кој се вовлекува 
она чистото уметничко. Да се дрзнам да зборувам во 
името на уметниците, тоа е подрачјето кое нив ги за-
сега или за кое се тие заинтересирани. А дека сушти-
ната на целиот систем (комуникациски, интернетски 
или сателитски) е економски, тоа е факт. Меѓутоа, да 
се обидеме оној мал дел што останува да го искорис-
тиме за нешто друго, бидејќи така е во секоја област, 
па дури и во политиката или било што. Не би сакал 
да ширам премногу, јас сум заинтересиран или се 
обидувам да ги разберам уметниците во ова кратко 
парче, во овој мал простор. 
 Меѓутоа, кога сум поставен во позиција да 
ги вреднувам овие, значи тие мали продори во тоа 
мало парче оставено за што било, па и за уметноста, 
се обидувам да пронајдам колку тие ја задоволува-
ат суштината на самиот комуникациски систем. На 
прв поглед најкомуникациски проект беше проек-
тот „Икона на сребро“, мислам од овие два, па и овој 
проект „Curriculum Vitae“ на Евгенија Демниевска 
во Скопје, колку уметниците тука ја допреа смислата 
дека овој медиум, односно CD–ROMот и метафора-
та „икона на сребро“ треба да комуницира. Значи, 
не само да испраќа пораки, туку и да прима пора-
ки, колку сега тој корисник, на тоа што му е понуде-
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но за користење, ќе возврати. Фасцинантен пример 
можам да Ви посочам со презентацијата на дискот 
во Кавадарци: некаде околу ��0 деца беа присутни; 
исто така во Скопје имаше едно основно училиште 
дојдено. Ова го кажувам како искуство бидејќи де-
цата и начинот на нивната комуникација и трети-
рањето на медиумот како средство за комуникација 
е сосема различен од нас - преплашените возрасни 
старци кои се оградуваме од компјутерот, дека е тоа 
возвишено, или е икона или е божествено или е веќе 
што. Напротив, компакт дискот „Икона на сребро“ и 
неговата основна поента е да се комуницира на било 
кој и било каков начин. А дали теоријата тоа ќе го 
толкува како возвишена комуникација или дискому-
никација, мислам дека тоа паѓа во вода со овие нови 
технологии.

Вие веќе го допревте терминот нате терминот нае терминот натерминот наерминот нат на на 
интерактивната комуникација заедно сотерактивната комуникација заедно соерактивната комуникација заедно сотивната комуникација заедно соивната комуникација заедно сота комуникација заедно соа комуникација заедно со 
Вашиот одговор за „Иконата на сребро“т одговор за „Иконата на сребро“ одговор за „Иконата на сребро“та на сребро“а на сребро“ 
и комуникацијата од другата страната од другата странаа од другата страната странаа странатранарана 
со публиката, односно оние кои што гота, односно оние кои што гоа, односно оние кои што гото гоо го 
покренуваат тој процес. Не знам дали воопштот тој процес. Не знам дали воопшто тој процес. Не знам дали воопштотој процес. Не знам дали воопштоој процес. Не знам дали воопштотоо 
има потреба да почнеме да објаснуваме што етреба да почнеме да објаснуваме што ереба да почнеме да објаснуваме што ето ео е 
интеракција или интерактивна комуникација,теракција или интерактивна комуникација,еракција или интерактивна комуникација,терактивна комуникација,ерактивна комуникација,тивна комуникација,ивна комуникација, 
бидејќи сите наши комуникации се базираатте наши комуникации се базираате наши комуникации се базираатт 
врз споделување на некоја сфера или простор. Воподелување на некоја сфера или простор. Вооделување на некоја сфера или простор. Вотор. Воор. Во 
оваа модерна ера, да кажам во индустријата,тријата,ријата,та,а, 
овој простор се прави електронски, т.е. етор се прави електронски, т.е. еор се прави електронски, т.е. етронски, т.е. еронски, т.е. ет.е. е.е. е 
електронски, и веќе резултира со сосема некоитронски, и веќе резултира со сосема некоиронски, и веќе резултира со сосема некоитира со сосема некоиира со сосема некои 
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други сфери, создавање на сосема други сфери: 
таканаречената интерактивна телевизија,аканаречената интерактивна телевизија,та интерактивна телевизија,а интерактивна телевизија,терактивна телевизија,ерактивна телевизија,тивна телевизија,ивна телевизија,телевизија,елевизија, 
CD–ROMот, видео игрите каде што, велат,т, видео игрите каде што, велат,, видео игрите каде што, велат,те каде што, велат,е каде што, велат,то, велат,о, велат,т,, 
ако интерактивност е споделување на сфера,терактивност е споделување на сфера,ерактивност е споделување на сфера,тивност е споделување на сфера,ивност е споделување на сфера,т е споделување на сфера, е споделување на сфера, 
простор каде што чујно и аудио го прифаќаметор каде што чујно и аудио го прифаќамеор каде што чујно и аудио го прифаќамето чујно и аудио го прифаќамео чујно и аудио го прифаќаме 
другиот, дали телефонските разговори, нашитет, дали телефонските разговори, нашите, дали телефонските разговори, нашитетелефонските разговори, нашитеелефонските разговори, нашитете разговори, нашитее разговори, нашитетее 
разговори, тогаш оваа нова технологија натогаш оваа нова технологија наогаш оваа нова технологија натехнологија наехнологија на 
интерактивна комуникација создава едентерактивна комуникација создава еденерактивна комуникација создава едентивна комуникација создава еденивна комуникација создава еден 
претходно дизајниран процес којшто е вотходно дизајниран процес којшто е воходно дизајниран процес којшто е вото е воо е во 
релација човек-машина, покренување на пред тоатоаоа 
дизајниран процес којшто е исто и претходното е исто и претходноо е исто и претходното и претходноо и претходнотходноходно 
детерминиран, секако. Колку оттуѓување има,терминиран, секако. Колку оттуѓување има,ерминиран, секако. Колку оттуѓување има,ттуѓување има,уѓување има, 
дали ќе се оттуѓиме со овие нови сфери коиштоттуѓиме со овие нови сфери коиштоуѓиме со овие нови сфери коиштотоо 
ги создава новиот телекомуникациски систем ит телекомуникациски систем и телекомуникациски систем ителекомуникациски систем иелекомуникациски систем итем ием и 
новите медиуми?те медиуми?е медиуми?

Мислам дека кога ги немавме овие нови технолгии не 
бевме помалку оттуѓени. Сега нема да бидеме отуѓе-
ни бидејќи ќе бидеме сами со себе, ќе имаме кому-
никација со другиот во нас, останувајќи во рамките 
на нашето тело (на тело мислам како духовно). Не 
оттуѓува. Не знам, оттуѓува во смисла дека одзема 
време за комуникација со други, меѓутоа прашањето 
може да се постави во една друга смисла, што оваа 
технологија или интерактивност, кои нови полиња 
ги отвора, на пример, за комуникација. Скептик сум 
во квалитетот на полињата коишто таа ги отвора. 
Скептик во смисла на даденоста однапред која Вие 
пред малку ја спомнавте. Сепак, оваа комуникацис-
ка интерактивност се базира врз основа на неколку 
дадени опции (тоа во една прилика го спомнувам по 
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повод „Иконата на сребро“) дека лажно е мислењето 
или верувањето дека компјутерот може сè или дава 
безброј можности. Напротив, многу повеќе ограни-
чува отколку што дава. Е сега, дали тука субјектот 
ќе се најде оттуѓен или не? Мислам дека не е повеќе 
оттуѓен отколку во седумдесеттите години или во 
времето на ладната војна кога се појавија цела низа 
на уметници како од Америка, така дури и во Евро-
па. Страв ми е да помислам колку тие биле оттуѓени 
кога биле приморани да ги направат сите тие дела ко-
ишто ги направиле. А ако почесто се листа тоа што се 
случува на Интернет, особено преку електронската 
пошта, тоа што ќе се види е, напротив, еден крик за 
комуникација. За мене беше непојмливо колку луѓе-
то комуницираат преку електронската пошта, преку 
Интернет, колку тие пишуваат. Често пати забеле-
жувам дека дури се пишуваат и ординарни глупости 
само за да бидат напишани, само за да се комуници-
ра. Е сега, ако го земеме тој човек кој некаде живее 
во својата социјална околина или во својата урбана 
средина кој не може да седне и да се напие едно пиво 
или едно кафе со својот пријател (како што ние тука 
секојдневно го правиме) и на кого му е дадена мож-
ност сега со цел свет да комуницира, дали е тој чо-
век оттуѓен или не е? Јас верувам дека не е оттуѓен и 
мислам дека е тој поблиску. Дали таа комуникација 
„лице в лице“ може да се замени со комуникацијата 
„монитор в монитор“, тоа е веќе една друга ситуација 
која е специфична за нашето време. 



�9

Интервјуз_�

... но двете комуникации функционираат,те комуникации функционираат,е комуникации функционираат,т,, 
сепак…

Апсолутно.

… и даваат резултати без разлика дали ет резултати без разлика дали е резултати без разлика дали етати без разлика дали еати без разлика дали ети без разлика дали еи без разлика дали е 
само сетилната сфера во прашање, т.е. аудиотилната сфера во прашање, т.е. аудиоилната сфера во прашање, т.е. аудиота сфера во прашање, т.е. аудиоа сфера во прашање, т.е. аудиот.е. аудио.е. аудио 
сферата, или пак видео сферата, што велам, сота, или пак видео сферата, што велам, соа, или пак видео сферата, што велам, сота, што велам, соа, што велам, сото велам, соо велам, со 
оној нов телекомуникациски систем, виртуелнателекомуникациски систем, виртуелнаелекомуникациски систем, виртуелнатем, виртуелнаем, виртуелнатуелнауелна 
реалност, со Интернет. Сепак, без разлика штот, со Интернет. Сепак, без разлика што, со Интернет. Сепак, без разлика штотернет. Сепак, без разлика штоернет. Сепак, без разлика штот. Сепак, без разлика што. Сепак, без разлика штотоо 
велиме вештачка, меѓутоа, реално постои и натачка, меѓутоа, реално постои и наачка, меѓутоа, реално постои и натоа, реално постои и наоа, реално постои и натои и наои и на 
крајот има резултати и функционира.т има резултати и функционира. има резултати и функционира.тати и функционира.ати и функционира.ти и функционира.и и функционира.

Па, можеби тука и самата уметност ќе најде свое мес-
то. Во една прилика веќе говорев дека не можам и 
со многу тешко срце го изговарам ова „уметност“ во 
новата технологија. Меѓутоа, сега пак се враќаме на 
една утопистичка улога на уметноста воопшто: дека 
можеби преку уметничките кодови ќе биде потешко 
препознатлива…

... ќе се обидат после со други симболи тоа да го…т после со други симболи тоа да го… после со други симболи тоа да го…тоа да го…оа да го…

… меѓутоа, повторно уметноста ќе го најде своето 
место пренесувајќи ги уметничките кодови преку 
пораките кои можат да се контролираат на она вер-
бално рамниште и на визуелно рамниште доколку се 
бараат слики кои можат да се пренесуваат. Дали тоа 
ќе биде уметност и како тоа ќе изгледа, зборувавме 
во една Ваша друга емисија, и со што тоа ќе го име-
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нуваме, тоа е едно сосема друго прашање. Бидејќи 
уметноста отсекогаш комуницирала со публиката. 
Пред малку ја слушнав Вашата колешка кога го пра-
ша Роберт Јанкулоски колку луѓето комуницираа со 
неговиот проект и мислам дека Роберт добро одго-
вори: исто толку многу, колку што и за други излож-
би. А јас би кажал дека уште повеќе комуницираат со 
овој тип технологија отколку со претходните видови 
на уметничко делување, особено ако се земат некои 
изми од апстрактната уметност, и така натаму и така 
натаму. Тоа веќе беше еден дебел ѕид за пробивање, 
за разбирање, а особено пак за концептуалната умет-
ност каде што се бараше особено голема претходна 
теориска подготовка. Во оваа смисла, значи „умет-
носта“ повторно ќе исплива и повторно ќе го задржи 
оној изолиран остров одреден само за оние малку 
души коишто ќе сакаат да бидат спасени. 

И покрај тоа што бевте скептик, сепак натоа што бевте скептик, сепак наоа што бевте скептик, сепак нато бевте скептик, сепак нао бевте скептик, сепак нате скептик, сепак нае скептик, сепак натик, сепак наик, сепак на 
крајот, со последната реченица веќе покажуватет, со последната реченица веќе покажувате, со последната реченица веќе покажуватета реченица веќе покажуватеа реченица веќе покажуватетее 
надеж...
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Дигиталната уметност во 
Македонија

Стојан Синадиновски, ноември 2002

Податливоста и интересот за дигиталнитетливоста и интересот за дигиталнителивоста и интересот за дигиталнитета и интересот за дигиталнитеа и интересот за дигиталнитетересот за дигиталнитеересот за дигиталнитет за дигиталните за дигиталнитеталнителнитетее 
технологии за уметниците во Македонија?ехнологии за уметниците во Македонија?тниците во Македонија?ниците во Македонија?те во Македонија?е во Македонија?

Дигиталните технологии како податливост навидум 
нудат многу и со нивната појава се случи познатиот 
феномен на „фасцинација од прв поглед“. Многуми-
на помислија дека тоа е она кое што ќе го одредува 
светот од сега па натаму и дека во нив се содржи сев-
купната иднина на уметноста и културата. Се разби-
ра, дигиталноста како технолошки феномен со сите 
негови аспекти не смее да се потцени, но дигитал-
носта како општествен феномен е нешто што многу 
тешко може да се препознае. Имено, „фасцинацијата 
од прв поглед“ е онаа за која што сите ние се залепив-
ме во миговите кога ги искусувавме нејзините први 
и навистина многубројни можности, но требаше да 
помине период да се разбере и тоа дека таа не е и се-
можна. Насекаде во светот, па и кај нас првичната 
фасцинација од медиумот (технологијата) ја замени 
истражувањето на нејзината суштина. А таа покажа 



8�

Небојша Вилиќ



8�

Интервјуз_�

дека таа (дигиталноста) е само една од можните. Не 
ми се убеделиви оние кои денес се колнат во апсо-
лутноста на медиумот, технологијата. Но, сериозно 
ме замислуваат оние кои дигиталноста како општес-
твен феномен ја препознаваат во низата на пројави 
во рамките на општественото. 
 Оттука, сметам дека уметниците во Маке-
донија ја одболуваа таа прва болест. Денес тие се 
покритички настроени кон самите можности на ди-
гиталноста и како технолошки и како општествен 
феномен. Поточно, или од друга страна, уметници-
те мораа да ја отстапат дигиталноста на оние кои и 
ја создадоа. Погледнете, онаму каде што се очекува 
уметноста да се пројави се наидува на, скоро во сите 
случаи, на проекти кои што се, пред сè, бази на пода-
тоци на ИТ. Се прашувам дали интересот на уметни-
ците во Македонија се изгуби некаде помеѓу првич-
ната возбуда и конечното разочарување?

Како еден од првите кои го промовираа развојотте кои го промовираа развојоте кои го промовираа развојотт 
на технологиите и, воопшто, електронскитетехнологиите и, воопшто, електронскитеехнологиите и, воопшто, електронскитете и, воопшто, електронскитее и, воопшто, електронскитето, електронскитео, електронскитетронскитеронскитетее 
уметности и нивните тенденции во светот,тности и нивните тенденции во светот,ности и нивните тенденции во светот,ти и нивните тенденции во светот,и и нивните тенденции во светот,те тенденции во светот,е тенденции во светот,тенденции во светот,енденции во светот,тот,от,т,, 
како го оценувате досегашниот развој нате досегашниот развој нае досегашниот развој нат развој на развој на 
уметностите во Македонија кои ги користаттностите во Македонија кои ги користатностите во Македонија кои ги користаттите во Македонија кои ги користатите во Македонија кои ги користатте во Македонија кои ги користате во Македонија кои ги користаттататт 
дигиталните технологии ?талните технологии ?алните технологии ?те технологии ?е технологии ?технологии ?ехнологии ?

Пред сè, моите обиди за оваа промоција се врзани за 
можноста во рамките на тогашниот Сорос Центар за 

Кристина Божурска, Полиптих, �008 
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современи уметности да се истражи еден медиум и 
неговите можности онолку колку што овозможува-
ше нашиот буџет и колку што можеше македонскиот 
уметник да навлезе во неговата суштина. Поточно, 
во рамките на Центарот тоа беше задача на колега-
та Мелентие Пандиловски и тој е придвижувачот на 
повеќето проекти кои што беа реализирани во овој 
период, а и подоцна. Мојот интерес тогаш се сврте 
кон теориското обмислување на дигиталноста, са-
кајќи и настојувајќи во оваа заедничка спрега да им 
овозможиме на македонските уметници повеќестран 
пристап кон дигиталноста. Денес, од растојание од 
осум години и во однос на нашиот вложен напор, 
можам да кажам дека не сум задоволен од тоа како 
понатаму се развиваа тенденциите на овој вид умет-
ност во Македонија. Или, да бидам пообјективен, со 
неа се случи она што се случи и со скоро сите класич-
ни уметнички дисциплини: дигиталноста стана само 
помошна алатка за остварување на уметничките кон-
цепти кои се, во основа, вон од дигиталноста како 
медиум. Мислам дека, и покрај мојот голем ентузија-
зам, дигиталноста како феномен во обата смисла не 
најде соодветно место или интерес кај уметниците. 
Мислам дека не се исцрпеа можностите на оваа тех-
нологија во нејзините крајни опфати. Сепак, биду-
вајќи свесен и објективен, дигиталните технологии 
се производ на високо развиените индустриски опш-
тества, а нашето не е такво (и покрај енормниот број 
на квалитетни програмери). Како такви тие бараат 
и високи стандарди кои што го условуваат нејзино-
то, пред сè, создавање (што во оваа фаза на дигитал-
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носта подразбира – експериментирање во сите мож-
ни насоки) и нејзиното остварување. Дигиталноста 
колку и да е едноставна играчка, таа е едновремено 
и премногу скапа, а со самото тоа и недостапна. От-
тука, не се сомневам во капацитетите на македон-
скиот уметник, туку се сомневам во недостапноста 
до целиот комплексен (технолошки) систем којшто 
е врзан со неа, а којшто нашите институции од об-
ласта на уметноста не можат да го обезбедат, дури и 
сегашниот Центар за современи уметности и покрај, 
верувам, големите напори коишто тимот ги прави. 
Знаете, не е доволно да се направи само итересен ди-
зајн на веб-страницата или �D анимација. Сè дури 
не се навлезе во суштината на медиумот, тешко дека 
ќе очекувам квалитетно уметничко остварување. 
Ефектите од големиот број на атрактивните (и моќ-
ни) софтверски подршки и алатки (коишто најчесто 
манипулираат со фасцинацијата од сликата, но ни-
како не и со нејзината концептност) се само дел од 
приказната за демократизацијата на творечкиот чин 
како врвен дискурс за спознанието на светот и при-
родата. А тоа е далеку од уметност (или од она што ќе 
треба поинаку да биде именувано, а е во рамките на 
човековата творечка потреба и нужност).
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Затскриеното секогаш иритира

Катерина Богоева, февруари 2001

Во врска со веќе направената размена ната размена наа размена на 
уметнички дела од страна на Уметничкататнички дела од страна на Уметничкатанички дела од страна на Уметничкататрана на Уметничкатарана на Уметничкататничкатаничкататаа 
галерија „Скопје“, размислувањата се движат вота се движат воа се движат вот во во 
различни насоки. Едно од нив е и дали пред да биде 
извршена размената беше потребно да се отворита беше потребно да се отвориа беше потребно да се отворитребно да се отвориребно да се отворитворивори 
некој вид јавна расправа или, пак, постапката,тапката,апката,та,а, 
според Вас, не е невобичаена?

Ќе се оградам од некои изјави, бидејќи не сум ги ви-
дел ниту купените ниту, пак, продадените дела, но 
затоа би сакал само принципиелно да дадам свој ко-
ментар. Во основа сум против ваков тип на размени, 
без разлика какви се светските искуства. Против сум 
заради тоа што аргументот дека тоа се дела од втора 
и трета категорија сам по себе не е доволен, а мојата 
најголема забелешка не е тоа што се вратени маке-
донските автори, туку тоа што се дадени странски-
те, односно делата на југословенските автори. Прво, 

Ѓорѓе Јовановиќ, дел од проектот Свиракус, �008 
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сметам дека најдомаќински се работи ако не се про-
дава ништо од куќата, второ, самата набавка на дела-
та не е спорна и можеби би требало да се вратат назад 
делата, но мора да се најдат пари за откуп. Тоа е мојот 
конечен став и без разлика дали Министерството за 
култура има или нема пари. Доколку се нема пари, 
тогаш тоа може да го остави за некоја друга прилика. 
Јас не сум од непосредната музејска пракса, но знам 
дека и порано имало иницијативи да се вратат дела-
та. Тоа е делумно во ред, меѓутоа не го разбирам ова 
чистење на другите дела коишто не се од македонски 
автори, без разлика дали станува збор за национал-
ната поставка во Даут Пашиниот амам или, пак, од 
друго место. Згора на тоа, мислам дека можеби е ред 
да се разговара со Музејот на современата уметност 
(во Скопје) којшто има југословенска колекција и 
тие да го дадат своето мислење за делата, дали ќе ги 
примат таму, ако им се веќе на терет во депоата на 
Галеријата. За ваков начин на размена јас не сум, би-
дејќи добивате позначајни дела, меѓутоа, отуѓувате, 
без разлика дали тие дела се квалитетни или колку се 
квалитетни. Знаете, понекогаш стои името на умет-
никот кое на некој начин е гаранција или показател 
дека имаме нешто од странски автори во земјата. На 
страна политиката на Даут Пашиниот амам и Наци-
оналната поставка, сите тековни тенденции, поли-
тички и економски, одат кон една регионализација, 
просторно поврзување со другите региони, а токму 
тие дела се нешто врз коешто ние ќе ја градиме таа 
соработка. Како ќе правите регионална соработка со 
национална колекција? Самиот термин „национална 
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поставка“ ми е сомнителен, не знам, не го разбирам 
доволно. Дали тоа значи само македонски автори 
или автори државјани на Македонија? Што се сака 
да се каже со него? Со оваа пракса ќе се наруши една 
можност да се поврземе со регионот, кој е наша суд-
бина и стратешка определба. Бидејќи немаме ника-
ков друг избор, сметам дека отуѓување, испраќање 
или размена на делата не води никаде. Ништо не сме 
направиле ако така почнеме, без разлика дали ќе има 
совети, одбори, комисии за оваа работа. Знам дека 
музеите и депоата имаат полош квалитет на слики, 
но и тоа е национално богатство, без разлика кој е и 
од каде е авторот, така што, во принцип, сум против 
ваква пракса на размена. 
 Сосема друга е приказната за луѓето со кои се 
вршела размената. Не се сомневам во компетенции-
те на колегите од Македонија кои ги процениле де-
лата, нивната вредност, што треба да се замени и со 
што, меѓутоа, вака излегува дека целата гужва што 
се направи е поради многуте непознатици. И тоа, за 
жал, кај нас е пракса. Во право сте кога велите дека 
можеби требаше да се отвори јавна расправа, да се 
слушнат мислењата, за, едноставно да не се најдеме 
во ситуација сега да се правдаме, да аргументираме 
отпосле. Лоша е, лоша, праксата.

�еакциите за размената на делата почнаате за размената на делата почнаае за размената на делата почнаата на делата почнааа на делата почнаата почнааа почнаа 
по истапувањето во јавноста на еден одтапувањето во јавноста на еден одапувањето во јавноста на еден одто во јавноста на еден одо во јавноста на еден одта на еден ода на еден од 
македонските галеристи и неговата забелешкате галеристи и неговата забелешкае галеристи и неговата забелешкати и неговата забелешкаи и неговата забелешката забелешкаа забелешка 
за целиот процес на т.н. мистифициранат процес на т.н. мистифицирана процес на т.н. мистифициранат.н. мистифицирана.н. мистифициранатифициранаифицирана 
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трансакција и забелешката дека на ваков начинрансакција и забелешката дека на ваков начинта дека на ваков начина дека на ваков начин 
се руши и пазарниот принцип на продажбата нат принцип на продажбата на принцип на продажбата ната наа на 
уметничките дела.тничките дела.ничките дела.те дела.е дела.

Тоа со пазарот е едно комплексно прашање, прашање 
за вреднувањето на уметничкото дело преку пазарот. 
Тоа е пракса во светот, меѓутоа, пазарните вреднос-
ти се други од естетските вредности. Не секогаш па-
зарните се поклопуваат со естетските вредности на 
уметничкото дело. Уметничкото дело веќе одамна е 
стока за размена на вредности зад која се кријат и 
големи износи, разни други, понекогаш и илегални 
постапки, така што таа светска пракса нам ни е мно-
гу далеку. Ништо не значи ако се каже дека едно дело 
на Кондовски вреди �00 000 германски марки. Кој го 
потврдува ова? Јас можам да кажам дека чини �00 
000 германски марки, меѓутоа, пазарот ќе каже кол-
ку навистина чини, врз основа на куповната моќ, од 
една страна, без разлика колку ние бараме и мислиме 
дека тоа дело вреди. Мерењето на оваа размена која 
сега е направена според пазарни критериуми е многу 
релативна работа. Ниту се тие дела (оние коишто се 
вратени) дадени на пазарот, па да видиме колкава е 
нивната вистинска пазарна вредност, ниту пак дела-
та на македонските автори во Белград не знаеме како 
стојат на пазарот. 
 Верувам дека тие српски автори имаат поголе-
ма пазарна вредност во Белград отколку македон-
ските, како и македонските тука, но, вие немате еден 
заеднички пазар каде што ќе ги ставите делата па да 
видите дали размената е еквивалентна. Тој пазарен 
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момент кај нас е многу проблематичен, токму зара-
ди фактот што кај нас не постои вистински пазар на 
уметнини. Во Скопје има галерии, меѓутоа, тоа не е 
доволно и не може да стане збор за пазар на умет-
нички дела. Зад тоа не стои ниту менаџерски тим, 
ниту пазарна политика, ниту стратегија која е повр-
зана со институциите преку критичарите, преку тие 
што пишуваат во дневни весници, па сè до самата 
положба на тој што ја продава таа слика. Така што, во 
оваа смисла, аргументацијата со пазарните вреднос-
ти и мерењето на оваа размена за мене е спорадична 
и спорна работа, во секој случај се мерат дела кои се 
од исклучителна важност за историјата на македонс-
ката ликовна уметност, за тој период од пред Втората 
светска војна. Тука сега малку се изместуваат крите-
риумите околу таа проценка. Понекогаш не треба да 
се праша дали нешто чини ако таа работа или дело 
има важност, а овие дела за нас имаат важност. Овие 
дела не сум ги видел, но, според нивните наслови, го-
дините кога се насликани, од хронолошки аскпект се 
важни затоа што се рани дела од триесеттите. Веру-
вам дека истите не биле изложувани доволно. Ние не 
можеме да оцениме колку и имаме.
 Ние имаме едно дело од Пикасо во нашата сре-
дина, но не можеме да знаеме колку тоа чини, освен 
што можеме да претпоставуваме. На кој пазар би го 
изнеле ова дело или делото на Мартиноски, Димо То-
доровски или, пак, Надежда Петровиќ, па да видиме 
која е таа пазарна вредност. Не би темелел став, ниту 
пак аргументација врз основа на пазарните вреднос-
ти на овие дела токму од овие причини.
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Македонија е мала земја и на овој простор сотор соор со 
години се говори за поставување на работитетавување на работитеавување на работитетитеитетее 
на вистинското место, а местото се менува.тинското место, а местото се менува.инското место, а местото се менува.то место, а местото се менува.о место, а местото се менува.то, а местото се менува.о, а местото се менува.тото се менува.ото се менува.то се менува.о се менува. 
Каде ги гледате причините за повторувањето нате причините за повторувањето нае причините за повторувањето нате за повторувањето нае за повторувањето наторувањето наорувањето нато нао на 
грешките?те?е?

Ќе повторам, грешката е во скриените игри. Се раз-
бира дека за секој чекор што го прави некоја инсти-
туција не треба да се дава отчет, но за вакви чувстви-
телни работи секако дека мора. Комисијата можеби 
немала предвид дека ќе се случат сите овие реакции, 
но требала да има предвид дека затскриеното секо-
гаш иритира. Од друга страна, тој договор со прива-
тен галерист (!?) раѓа нови и дополнителни сомнежи. 
Сè тоа ја доведува оваа случка на ниво на немил на-
стан.
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Уметноста и фалсификатите

Александар Писарев, март 2004

За проблемот на фалсификатите индикативнат на фалсификатите индикативна на фалсификатите индикативнатите индикативнаите индикативнате индикативнае индикативнативнаивна 
може да биде и неодамнешната размена ната размена наа размена на 
уметнички дела од Уметничката галеријатнички дела од Уметничката галеријанички дела од Уметничката галеријатничката галеријаничката галеријата галеријаа галерија 
„Скопје“ со некои колекционери од Белград, 
како една друга можност за „протурање“ нат за „протурање“ на за „протурање“ натурање“ наурање“ на 
фалсификати. Што Вие мислите за тоа?ти. Што Вие мислите за тоа?и. Што Вие мислите за тоа?то Вие мислите за тоа?о Вие мислите за тоа?те за тоа?е за тоа?тоа?оа?

Фалсификатите не се „протураат“ само преку при-
ватните галерии и меѓу колекционерите. Тоа може да 
се случи и кога зад тоа стојат сериозни институции 
(и во смисла на музеи и во смисла на лиценцирани 
проценувачи). Бидејќи кај нас државата сè уште нема 
изградено систем за издавање на лиценци за проце-
нување на уметнички дела, останува фактот дека 
стручњаците и познавачите на опусите на одредени 
автори можат да дадат само мислење, но не и гаран-
ција. А тоа не е еднакво со лиценцираниот процену-
вач. Неколку државни институции имаат право (да 
го наречеме - лиценца) да издаваат потврди, но, спо-
ред мене, тие би биле валидни единствено доколку се 
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поткрепени и со извештаи за направените детални 
анализи (коишто подразбираат дури и лабораторис-
ки анализи: старост на платното, боите, хемиските 
состави итн.). Значи, во вакви услови гаранциите се 
темелат врз реномето на институцијата (и нејзиниот 
печат) или, пак, на проценувачот. 

Во споменатата размена имаме, неспорно, 
мислења на стручњаци и познавачи (членовите на 
комисијата) на опусите на авторите чии дела се раз-
менуваат, но, колку што јас знам, се немаат напра-
вено детални експертизи во погорната смисла. Ова 
е особено важно не само за вреднувањето/процену-
вањето на авторството (што е предмет на проценка-
та), туку, пред сè, за аргументирањето на позицијата 
во размената, а, конечно, и за отчетот пред јавноста. 
Уште повеќе, аргументацијата која се темелеше врз 
споредбените проценки за „пазарните“ вредности, 
како што беше во овој случај, остро ја критикував во 
изјавата за полемиката по повод овој случај која што 
ја покрена „Утрински весник“ (�� февруари �00�, 
стр. ��). Оттука, а без овие дополнителни анализи, 
паѓа извесна сенка врз оваа размена (во смисла дека 
е можно да се „протурил“ некој фалсификат). И за-
тоа, непочитувањето на познатите и нужни институ-
ционални принципи во случаи на вакви размени на 
уметнички дела (сепак се работи за „државни пари“) 
се покажува (а понекогаш и потврдува) како подат-
но за манипулација. Посакувам тоа да не е случај со 
оваа размена.

Зени Балажи, Поезија, �008 



9�

Небојша Вилиќ



9�

Интервјуз_�

Зошто уметниците од Македонија не гото уметниците од Македонија не гоо уметниците од Македонија не готниците од Македонија не гониците од Македонија не готе од Македонија не гое од Македонија не го 
употребуваат видеото толку многу? Дали одтребуваат видеото толку многу? Дали одребуваат видеото толку многу? Дали одт видеото толку многу? Дали од видеото толку многу? Дали одто толку многу? Дали одо толку многу? Дали одтолку многу? Дали одолку многу? Дали од 
финансиски или од некои уметнички причини?тнички причини?нички причини?

Па, релативно е да се каже дека македонските умет-
ници не го употребуваат видеото толку многу! До-
колку се пресмета вкупниот број на видео оствару-
вања, или подобро кажано - присуството на видео 
медиумот (било како видео уметност, видео инста-
лација или видеото како дел од инсталацијата) во 
споредба со другите видови и медиуми за уметничко 
изразување и вкупниот број на уметници (се разби-
ра, тука мислам на квалитетните дела и добрите и 
референтни автори) тоа би зазело сериозен процент 
од ��-�0%. Овој процент се однесува на периодот од 
последните �0 години, откако видео продукцијата 
стана важна за уметничкото изразување. Во смисла 
на можна пообемна продукција, во право сте дека 

Видео и перформанс

Дајен Маккарти, ноември 2001

Далибор Тренчевски, Монолит 2. Сезановите фисиски 
 инкубатори (второ поглавје��, �008/9 
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тоа можеби се должи и на финансискиот аспект, но 
сметам дека тоа е, пред сè, од технички причини (не-
достаток или недостапност до техничката опрема). 
Посериозно и пообемно присуство на видеото за-
почна после �99� кога Сорос центарот за совреме-
ни уметности - Скопје набави техничка поддршка 
во опрема за продукција и претставување на видео 
уметноста. Но, од друга страна, можеби сте во право 
кога велите дека за тоа се можни и некои причини 
врзани за самите уметници: се чини дека за поголем 
дел од нив видеото не се покажа доволно провокати-
вен медиум во којшто би се обиделе да се испробаат 
и да творат. Од трета страна, во истиот тој период на 
�99�/� Центарот овозможи работа и продукција и во 
полето на дигиталните уметности, со што некои од 
уметниците кои порано работеа со видеото се префр-
лија во ова поле. Како било, сметам дека видео про-
дукцијата во македонската современа уметност не е 
скромна или мала. Конечно, видеото не е единстве-
ниот референтен медиум за уметничко изразување 
денес. Од некоја четврта страна, скромниот број на 
видео уметнички обликувања се должи и на надок-
надувањето или вклучувањето (многу често) на ви-
деото како медиум во инсталациите. Тука состојбата 
е малку поинаква и бројот е многу поголем.
 Причината за ова недоволно присуство на ви-
део уметност и видео продукција во Македонија, 
исто така, може да се лоцира и во недоволната сора-
ботка на ликовните уметници со другите професии 
од продукцискиот тим, што е една важна состојка на 
видеото. Најсериозните во оваа смисла се секако Жа-
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нета Вангели и Александар Станковски. Во неколку 
нивни видео продукции вклучени се професионал-
ци од своите области (кои, пред сè, поттекнуваат од 
филмот): актери, режисери, сниматели, монтажери, 
продуценти. Останатиот дел, всушност, го разби-
раат видео медиумот во неговата демократизирана 
верзија: со купување на видео камера за снимање 
(најчесто со помош на пријатели или самостојно) и, 
во последно време, компјутер за монтирање и режи-
рање и сè прават сами. Според мене, ова не е идејата 
за видеото како уметност. Од друга страна, дипло-
мираните студенти од филмските оддели на Факул-
тетот за драмски уметности во Скопје не се довол-
но или многу заинтересирани (или се многу, многу 
ретко) за видеото како можност за нивно уметничко 
творештво. Тие, сепак, сакаат да снимаат на �� мм.
 Да бидам можеби уште потврд во оваа куса 
анализа, не се работи за тоа колку многу е присут-
но видеото во македонската тековна уметност, колку 
што јас наоѓам многу малку добри и успешни видео 
остварувања. 

Можете ли да ми посочите некои од нив? Штоте ли да ми посочите некои од нив? Штое ли да ми посочите некои од нив? Штоте некои од нив? Штое некои од нив? Штотоо 
мислите за Ирена Паскали? Толку многу сумте за Ирена Паскали? Толку многу суме за Ирена Паскали? Толку многу сум 
слушнала за неа.

Па, покрај веќе спомнатите Вангели и Станковски и 
нивните, пред сите, „долгометражни“, целовечерни 
видео-филмови, би ги издвоил и Борјан Зафировски 
(кој доаѓа од Факултетот за драмски уметности) кој, 
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иако е филмски режисер, создаде неколку добри и 
ветувачки видео-есеи и куси филмови во дигитален 
формат. Тука би ги вредил и раните видеа на Вен-
ко Цветков од �98�/�, потоа „�9��“ од �99� на Нада 
Прља и „Автопсихоанализа“ од �00� на Дијана То-
миќ-Радевска и некои видео остварувања на Искра 
Димитрова (кои повеќе приклонуваат кон уметнич-
ка видео документација на нејзините перформанси). 
Видео остварувањата на Паскали не ги вреднувам 
високо, без оглед што сè почесто нејзините дела учес-
твуваат на разни светски фестивали. Повеќето нејзи-
ни остварувања го содржат проблемот на техничката 
реализација на замислите, кои, од своја страна, исто 
така, се проблематични.

Перформансите се чини, исто така, не се баште се чини, исто така, не се баше се чини, исто така, не се башто така, не се башо така, не се баштака, не се башака, не се баш 
многу успешни. Во еден Ваш текст („Art �it��текст („Art �it��екст („Art �it��т („Art �it�� („Art �it�� 
r�lation“ at t��� „�nd of t��� C�ntury“�� укажувате нате нае на 
некои од причините. Што сега мислите за тоа?те. Што сега мислите за тоа?е. Што сега мислите за тоа?то сега мислите за тоа?о сега мислите за тоа?те за тоа?е за тоа?тоа?оа? 
Сè уште е истата причина или сега пронаоѓатете е истата причина или сега пронаоѓатее е истата причина или сега пронаоѓатетата причина или сега пронаоѓатеата причина или сега пронаоѓатета причина или сега пронаоѓатеа причина или сега пронаоѓатетее 
некоја друга?

Недоволното постење на перформансите (на пер-
формативните уметнички изразни форми) во Маке-
донија се должи на повеќе причини. Но, тие што ги 
има, што се оствариле, не значи дека се и неуспешни. 
Напротив. Тие се дури и поуспешни од видео оства-
рувањата. Како прво, во Македонија не постои долга 
традиција или пообемно искуство во перформатив-
ната пракса. Оние од раните седумдесети години на 
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�0 век, какви што се оние на двојките Милош Коџо-
ман и Драгољуб Бежан и Симон Шемов и Никола 
Фидановски и оние на Симон Узуновски, во времето 
на своето појавување не беа прифатени од уметнич-
ката средина, па така скоро и да замреа. Сè уште во 
македонската историографија не е расчистено зошто 
ова се случило. Перформансите на Петре Николоски 
и хепенинзите на Групата „Зеро“ и поединечните на 
нејзините членови од осумдесетите години на истиот 
век повеќе се однесуваа како составни елементи на 
нивните поголеми проекти, отколку што беа само-
стојни изведби. Перформанси во вистинската смис-
ла на зборот се случија дури кон крајот на осумдесе-
тите и почетокот на деведесетите во творештвото на 
Искра Димитрова и во средината на деведесетите на 
Нора Стојановиќ. Најскорешните, оние на Групата 
„ОПА“ и уште неколку други случајни не ме убеду-
ваат во нивната длабока структура на перформанс.
 Од друга страна пак, театарот во Македонија 
има долга, богата традиција и силно влијание. Иако 
е и понатаму модерен, делумно и модернистички, 
чудно е некако како и зошто од таму не се пројавија 
некои реакции или остварувања во рамките на пер-
формансот, согласно фактот што перформансот го 
содржи аспектот на театралноста. Можеби театарот 
ја надокнадува, ја пополнува, ја остварува потребата 
од перформативноста... Но, на ова место, театрални-
от аспект на перформансот, парадоксално, е повеќе 
и почесто прифатен не во самата пракса на перфор-
мансот, туку во онаа на инсталацијата. И тука маке-
донската уметничка продукција е силна, но тоа не е 
од интерес за ова прашање.
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Еден романски уметник ми рече еднаш:тник ми рече еднаш:ник ми рече еднаш: 
„Прекинав со перформансите затоа што нете затоа што нее затоа што нетоа што неоа што нето нео не 
сакам повеќе да бидам квалификуван, определен 
како уметник кој доаѓа од Исток“. Што мислитетник кој доаѓа од Исток“. Што мислитеник кој доаѓа од Исток“. Што мислитеток“. Што мислитеок“. Што мислитето мислитео мислитетее 
за Македонија?

Не разбирам зошто го наведувате овој исказ на ро-
манскиот уметник!? Неговото објаснување дека зара-
ди перформансот тој не сака да биде препознаен, оп-
ределен, протолкуван како уметник од источна Евро-
па е најглупавото нешто што досега сум го слушнал! 
Ниту перформансот е исклучиво источноевропска 
уметничка пракса (иако е обемна), ниту пак запад-
ноевропската критика смета дека во Источна Европа 
е најзначајна и најквалитетна перформанс праксата. 
А кога би можел да го прашам овој уметник, би го 
прашал следново: а од каде тој мисли дека доаѓа ако 
е уметник од Романија? Затоа, не мислам дека во овој 
исказ се наоѓаат причините или аргументите за ма-
лиот, скромниот интерес на македонските уметници 
за перформансот.

Зошто на Македонијато на Македонијао на Македонија ѝ требаше толку многутребаше толку многуребаше толку многутолку многуолку многу 
време, во споредба со Србија или �рватска, датска, даска, да 
скокне кон концептуалниот тренд? Само зарадитуалниот тренд? Само зарадиуалниот тренд? Само зарадит тренд? Само заради тренд? Само зарадитренд? Само зарадиренд? Само заради 
тоа што земјата беше толку многу изолирана,оа што земјата беше толку многу изолирана,то земјата беше толку многу изолирана,о земјата беше толку многу изолирана,та беше толку многу изолирана,а беше толку многу изолирана,толку многу изолирана,олку многу изолирана, 
како што слушнав за време на моето патување,то слушнав за време на моето патување,о слушнав за време на моето патување,то патување,о патување,тување,ување, 
како последна земја од екс-Југославија? Дали е 
тоа причина за доцнењето, ако зборуваме заоа причина за доцнењето, ако зборуваме зато, ако зборуваме зао, ако зборуваме за 
осумдесетите и деведесетите?тите и деведесетите?ите и деведесетите?те и деведесетите?е и деведесетите?тите?ите?те?е?
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За ова прашање може да се напише цела една кни-
га! Ако прашувате за концептуалната уметност во 
седумдесетите, не е сосема коректно да се каже дека 
немало настани и дела. Соња Абаџиева пред четири 
месеци курираше една изложба насловена „Концеп-
туалниот дискурс во македонската современа умет-
ност“, проследена со книгата „Идеа-тека“, во Музејот 
на современата уметност во Скопје... и вистината е 
дека македонската уметност никогаш (во тој период) 
не била земена сериозно токму заради извесни по-
литички и гео-стратешки причини. Се разбира оваа 
пракса не беше од видот на изворниот концептуа-
лизам, како што никогаш не беше ниту во другите 
делови на тогашна Југославија. Тогашната историо-
графија не зборува за концептуален дискурс, туку за 
„нова уметничка пракса“ (како официјален термин 
употребен да го опише ова движење). И тоа беше в 
ред, бидејќи и имаше разлики...
 Но, што се однесува на пост-концептуалната 
уметност од деведесетите, се случува токму спротив-
ното: македонската уметност од оваа провениенција 
е далеку пред онаа и од Србија и од Хрватска, особе-
но во првата половина и средината на деведесетите. 
Така што, за кој период прашувате?

Кои се специфичностите на уметноста вотите на уметноста воите на уметноста воте на уметноста вое на уметноста вотноста воноста вота воа во 
Македонија? Ги има ли? Како гледате на новатате на новатае на новататаа 
уметничка продукција? Има ли навистина новитничка продукција? Има ли навистина новиничка продукција? Има ли навистина новитина новиина нови 
промени?
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Сосема накусо. Не може да има специфичности, 
бидејќи целата уметност, општо земено, во целиот 
свет има повеќе или помалку исти специфичности. 
Тоа што можам да кажам е што е тука најприсутно. 
А тоа е, секако, интересот на уметниците за малите 
наративи раздвоени во неколку правци: приватни 
наративи (како дискурс на индивидуалното), колек-
тивни наративи (како дискурс на заедницата) и кри-
тички наративи (како дискурс на уметничкиот свет, 
сегашноста и општественоста). Сите тие не сметаат 
на специфичностите на специфичните медиуми или 
уметнички дисциплини, туку поскоро на нивното 
мешање и претопување. Тоа се должи на поинаквото 
разбирање на улогата на уметникот денес: онаа која-
што е втемелена во и се однесува на друштвеното ок-
ружување.

Како ја гледате улогата на уметници какви штоте улогата на уметници какви штое улогата на уметници какви штота на уметници какви штоа на уметници какви штотници какви штоници какви штотоо 
се Жанета Вангели на македонската уметничката Вангели на македонската уметничкаа Вангели на македонската уметничката уметничкаа уметничкатничканичка 
сцена? Кој вид на развој ќе ѝ даде нејзинототоо 
творештво?ворештво?тво?во?

Творештвото на Вангели најрадикално ја воведува и 
ја втемелува пост-концептуалната уметност на ма-
кедонската уметничка сцена. Не би можел да кажам, 
или, барем, сè уште не би можел да кажам дека таа 
повлекува вид на струење, движење или, пак, дека 
непосредно влијае врз некои од помладите, но таа 
секако дека отвори нова страница во разбирањето 
на уметноста, особено, преку концептуализацијата, 
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преку нејзината контекстуализација. Таа ја воведе 
потребата од контекстуализација во уметничкото 
обмислување на стварноста и уметничката продук-
ција, нешто што може да се сретне сега во делата на 
повеќе млади автори.

Како сега гледате на рецепцијата нате на рецепцијата нае на рецепцијата ната наа на 
македонската уметност надвор од земјата,та уметност надвор од земјата,а уметност надвор од земјата,тност надвор од земјата,ност надвор од земјата,т надвор од земјата, надвор од земјата,та,а, 
мислам после Вашиот текст во каталогот зат текст во каталогот за текст во каталогот затекст во каталогот заекст во каталогот зат во каталогот за во каталогот заталогот заалогот зат за за 
изложбата „A���r t��� �all“? Што мислите зата „A���r t��� �all“? Што мислите заа „A���r t��� �all“? Што мислите зато мислите зао мислите зате зае за 
големите изложби какви што се оние на �енете изложби какви што се оние на �енее изложби какви што се оние на �енето се оние на �енео се оние на �ене 
Блок или �аралд Зееман?

Овие изложби, повеќе или помалку, предизвикаа 
специфична дебата меѓу македонските уметници, 
како што предизвикаа и во другите балкански умет-
нички сцени, воопшто. Сосема накусо: овие излож-
би се многу важни за да се сврти светското внимание 
кон уметничката продукција во регионот. Од друга 
страна, пак, тие повторно ги потврдија пежоратив-
ните стереотипи за Балканот. (Од оваа група на из-
ложби би ја издвоил „In search of Balkania“, Грац �00� 
на Роџер Коновер, Еда Чуфер и Петер Вајбел.) Како 
и да е, бидејќи светот на уметноста функционира на 
овој начин, мислам дека треба да ја искористиме да-
дената можност да се претставиме, без разлика кол-
ку оваа можност ќе трае. Тоа што сега останува да се 
направи е ние, од регионот, да поставиме една кри-
тичка дебата на ваквите претставувања (во смисла, 
не да ги отфрлиме во потполност, туку критички да 
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ги преиспитаме и да ги претставиме нашите ставо-
ви). Без ова второво, изложбите од овој тип ќе бидат 
само губиток за нас.
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За младите уметници

Ивана Васева, јануари 2008

Како ја оценувате ликовната продукција нате ликовната продукција нае ликовната продукција ната продукција наа продукција на 
младите уметници?те уметници?е уметници?тници?ници?

Според тоа колку студенти годишно дипломираат 
на Факултетот за ликовни уметности во Скопје (во 
просек околу ��), мислам дека младите уметници 
малку создаваат: премалку (дури и први самостој-
ни) изложби на толку многу дипломирани студенти. 
(Но, при ова, не треба да се изуми дека на студии по 
ликовни уметности кандидатите се пријавуваат од 
разни причини и потреби.) Работата се усложнува 
во оној момент кога од таа мала продукција треба 
уште и да се издвои нешто што во себе содржи „по-
натамошен минимум творечки потенцијал“. И кога 
на крај сè ќе се сведе на еден заеднички именител, се 
доаѓа до заклучокот дека „продукцијата на младите 
уметници“ не само што е скромна, туку и дека многу 
малку ветува. Но, на ова место морам да разлачам 
една важна состојка во проценката на продукцијата 
на кој било млад уметник. Пред сè, од младиот умет-
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ник (тука мислам барем на првата самостојна излож-
ба после завршувањето на додипломските студии) не 
очекувам веднаш да постигне висок квалитет, било 
на обликовно, било на идејно рамниште. Бидејќи тоа 
се случува многу ретко (од искуство можам да кажам 
- еден на неколку генерации), тоа не би смеело да 
биде темелниот критериум во неговото оценување. 
Но, тоа што очекувам и сметам дека треба да го има 
е секако содржењето (во неговите први пројавувања) 
на „понатамошниот минимум творечки потенцијал“. 
Дозволете ми ова да го појаснам малку поопширно. 
 Младиот уметник (а под млад уметник подраз-
бирам уметник со до две самостојни изложби), по 
завршувањето на образовниот процес, се сретнува 
со првото и најтешкото прашање поставено пред 
него: што сега? (што да творам сега?) и тоа е едно од 
најсложените прашања во кариерата на еден умет-
ник. Се претпоставува дека имплицитното потпра-
шање „како да творам?“ е разрешено уште во текот 
на студирањето и дека техниките и техничките мож-
ности за материјализирање на идејата се апсолвира-
ни. Значи, прашањето сега е „што“? Заради тежината 
на прашањето и одговорноста пред, сега веќе, струч-
ната јавност, младиот уметник најчесто се решава 
својата прва изложба да ја организира со дела од 
дипломската работа, бидејќи таа е под менторската 
закрила, бидејќи менторот се јавува како гарант за 
успешно и квалитетно материјализирање на идејата. 

Снежана Неделковска, Креирано од... Произведено од... 
 Изработено од... направено во Кина, �008 
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Оттука, најголем број на млади уметници и ја „за-
вршуваат“ својата кариера уште и не започнувајќи 
ја - после ваквата прва изложба, многу ретко се ох-
рабруваат да продолжат, сега веќе самостојно. Само 
малкумина се одважуваат да тргнат во неизвесното 
и несигурно подрачје на самостојното уметничко 
творештво. Заради тоа, „понатамошниот минимум 
творечки потенцијал“ означува дека во делото/дела-
та на младиот уметник се содржат барем состојките 
на јасна идеја (неа мора да ја има) и остварлив тех-
нички приод (којшто не мора да биде и остварен во 
тој момент). Тоа подразбира дека со понатамошната 
разработка на идејата и усовршувањето на технич-
ко-технолошките аспекти на занаетот ќе се оствари 
нивната потполност во една заокружена и дефини-
рана уметничка структура. 
 Но, изложувачката пракса на младите уметни-
ци најчесто го потврдува спротивното од ова. При-
родно е кај младиот уметник да има нестрпливост 
во првото објавување на неговото творештво, но таа 
нестрпливост најчесто создава избрзаност и недо-
волна темелност. Сликовито кажано - тие, најчесто, 
закажуваат термин за самостојна изложба уште пред 
делата да бидат и создадени!? Истрајноста во и ма-
котрпноста на творечкиот процес како да недоста-
суваат кај скоро сите млади уметници во изминативе 
десетина години. На ова се надврзуваат и набрзина 
преземените можности на, сега веќе не толку многу 
новите технолошки медиуми. Но, при тоа се изуму-
ва дека тие (медиумите) не можат да ја надокнадат 
и доработат не докрај истражената идеја. Главното 
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настојување како да е: максимум ефект со минимум 
влог! И на ова место многумина се лизнуваат, многу-
мина грешат.
 Во последните пет години, откако сум ангажи-
ран како надворешен соработник на Факултетот за 
ликовни уметности во Скопје, имам прилика поод-
блиску да го следам студискиот развој на младите 
уметници. За жал, поразителни се резултатите од 
пројавениот интерес и покажаното (не)знаење и тоа 
не само по предметната програма историја и теорија 
на уметноста, туку и по другите. Тоа треба да значи 
дека недоволно се вложува ниту во сопствената ис-
ториско-теориска надградба, ниту пак во технолош-
ко-обликовната. А тука, токму во високообразовни-
от процес, се стекнуваат основите за здрав и втеме-
лен идејно-обликовен творечки процес за понатаму. 
Со други зборови, се потценува можноста до крај 
да се истражат и научат постапките за јасен и кому-
никативен однос на авторот со делото, а оттука и со 
јавноста, под раководство на менторот/наставникот. 
Младиот уметник многу малку вложува во себе и 
тоа во периодот во којшто има најповеќе и време и 
услови тоа да го стори. А тоа, секако, се одразува и 
на квантитативниот и на квалитативниот аспект на 
понатамошната продукција кај младите уметници.

Дали имаат можности слободно и креативно,т можности слободно и креативно, можности слободно и креативно,ти слободно и креативно,и слободно и креативно,тивно,ивно, 
пред сè, творечки, да се развиваат во вакватворечки, да се развиваат во вакваворечки, да се развиваат во вакват во ваква во ваква 
средина како што е нашата?то е нашата?о е нашата?та?а?
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Нашата средината е „измислена“ за создавање и на 
дела и на кариера, особено за млад уметник. Мислам 
дека воопшто не треба да се разговара за тоа дали 
„слободно“ можат да се развиваат, бидејќи слобод-
носта ја извојуваат самите уметници и никој неа не 
може да им ја одземе. Но, едно треба да биде сосе-
ма јасно: слободата на уметничкото творештво се 
извојува само со работа, само со творење. Од друга 
страна, нашата ликовна сцена е толку мала, што на 
младиот уметник му треба само мал напор (просле-
ден со огромен личен влог) и тој веднаш ќе биде „ви-
ден“ или препознаен од стручната јавност. И ова го 
тврдам сосема одговорно. Убеден сум дека ниту еден 
млад уметник не е „пропуштен“ од страна на струч-
ната јавност, доколку тој, во своите први објавувања 
(изложби) го има, го содржи „понатамошниот мини-
мум творечки потенцијал“. Оваа средина, сметам, не 
обесслободила ниту еден творечки напор. Тоа што 
ме плаши, а често и се случува, е мислењето, дури и 
изјавите на младите уметници, дека не можат да на-
предуваат, дека за нив нема место, дека критиката не 
ги посетува и не ги вреднува нивните изложби и сл. 
Се плашам дека зад тоа стои сопствената несигур-
ност, но и сигурноста дека во истражувањето не се 
успеало, па вината се префрла на други. Мојот став е 
дека ниту една идеја, ниту еден вложен напор и ниту 
едно остварување на таа идеја и тој/таков напор не 
може да биде незабележана, ниту дека нема да донесе 
признание.
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Дали  имаат доволно поддршка, простор,т доволно поддршка, простор, доволно поддршка, простор,тор,ор, 
средства за правилно да созреваат?тва за правилно да созреваат?ва за правилно да созреваат?т??

Не знам на каква поддршка мислите, но на каква и да 
е поддршка да мислите младите уметници ја имаат: 
од институционална до финансиска. Најсвеж при-
мер за тоа е последниот двоброј на списанието „Го-
лемото стакло“ (��/��, �008-9) со тематот посветен 
на младите уметници: стотина страни посветени на 
нивното творештво и изложби. Колку што ми е мене 
познато, толку многу страници за млади уметници 
никогаш досега нема отстапено ниту едно списание. 
Од друга страна, изложбени простори има, дури и од 
повеќе. Пред сè, тука е галеријата на „вечниот дом на 
млади“ - Младинскиот културен центар. Во оваа га-
лерија своите кариери ги започнале поголемиот број 
сега водечки македонски уметници. Иако галеријата 
и нејзината уредничка Зорица Лојпур Богдановска 
годишно организира десетина изложби, мислам дека 
галеријата (и, воопшто, просторот на МКЦ) не е до 
крај искористена. Тука се и Културните центри „Точ-
ка“ и „ЦК“, а од скоро и „Art Institute“ - новиот умет-
нички центар во зградата на Републичкиот геодетски 
завод. Колку повеќе треба за млад уметник? Сосема е 
друг проблемот со настојувањето за изложување во 
другите етаблирани (национални и гратски) устано-
ви. Не разбирам од каде императивот таму и да се 
изложува по секоја цена? Секое добро дело, да пов-
торам, не останува не видено!
 Понатаму, што се однесува до критиката, ко-
нечно во македонскиот критичарски и кураторс-
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ки простор сè поголемо учество има една група на 
помлади. Поточно, никогаш во овој простор немало 
толку многу млади критичари кои ја проследуваат 
најновата, па и најмладата, уметничка продукција. А 
тоа е пресудно во односите на една уметничка сцена: 
секоја генерација на уметници треба да има своја ге-
нерација на критичари. Барем за почеток.
 Тоа се потврдува и со организацијата на Биена-
лето на млади на Музејот на современата уметност 
во Скопје. Оваа установа (мислам на Биеналето) е 
секако најважната за афирмацијата на младите умет-
ници. Веќе со децении се покажува и потврдува неј-
зината важност и значење. Особено важна состојка 
е соработката на младите куратори и критичари со 
младите уметници и тоа без супервизија на „постари-
те“ (доколку тука не се земат интервенциите на про-
фесорите за приклучување на некој свој поранешен 
студент). Тука е и изложбата и наградата „Денес“ за 
млад уметник на Центарот за современи уметности. 
Оваа награда е од особена важност бидејќи не само 
што овозможува престој во Соединетите американ-
ски држави, туку, што е за мене уште поважно, што 
овозможува учество на заедничката регионална из-
ложба на сите добитници на наградата - значи, место 
каде младиот уметник може самиот да се спореди со 
или покрај своите врсници.
 И, конечно, најчувствителното прашање: фи-
нансиите. Знаете, никогаш младиот уметник немал 
пари, тоа секогаш кај нас значело и самоинвестирање. 
Најчесто се тоа родителите, барем на почетокот, но, 
кога од нив не може да се очекува, македонската сце-
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на покажала дека уметниците се снаоѓале. И да се 
разбереме - занимавањето со која било професија 
бара, пред сè, самофинансирање, сопствен финан-
сиски влог. Често пати слушам колку недостатокот 
од пари е главниот изговор за лошото дело. Сметам 
дека нема лошо дело заради недостаток на пари, туку 
заради недостаток на идеи! Барем во историјата на 
уметноста (онаа која студентите не сакаат да ја про-
учуваат) постојат голем број на примери за ова. Ко-
нечно, на млад уметник му е доволно само место за 
изложување (коешто, како што спомнав погоре, веќе 
го има). Каталог, може, но не мора да има. А и еднос-
тавен деплијан е доволен, доколку во него се помес-
тат најважните податоци (куса биографија и список 
на дела со димензии и техника). Значи, финансиски-
от дел, поделен на дел за создавање на делото и дел 
за негово претставување, воопшто не треба да бидат 
теми на младиот уметник, а особено не треба да бидат 
причина за нетворење. Знам и верувам дека е тешко 
и не сакам да звучам лицемерно и арогантно, но тоа е 
дел од системот. Исто како што тоа е дел од системот 
и на Запад. Младиот уметник некако и може да дој-
де до некои средства, но, зарем на младиот критичар 
не му се потребни исто толку средства за набавка на 
книги, за посета на Венециското биенале, за хартија, 
тонер, компјутер? Значи, сите поаѓаме од иста пози-
ција - на немање пари. Од друга страна, знаете, има 
професии кои финансиски резултираат со една завр-
шена работа (шверц на еден шлепер цигари), но има 
и онакви кои резултираат многу подоцна. Нашата 
професија е една од овие вториве. И затоа треба да 
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се издржи до крај и да се вложува. И тоа не само во 
пари, туку во она најтешкото и најнеизвесното - во 
себе и во своето творештво.

До каде се творечките продукции на нашитетворечките продукции на нашитеворечките продукции на нашитете продукции на нашитее продукции на нашитетее 
млади уметници во однос на светските?тници во однос на светските?ници во однос на светските?тските?ските?те?е?

Па, тука некаде се. Годинава имавме прилика на два 
пати да видиме други млади и да ги споредиме со 
нашите млади: Фестивалот за современи уметнос-
ти „АКТО �“ (август) во Битола и Медитеранското 
биенале на млади (септември) во Скопје. Доколку 
се придржувам кон единствената категорија спом-
ната на почетокот, онаа за „понатамошниот мини-
мум творечки потенцијал“, одговорно и задоволно 
можам да кажам дека нашите уметници, ако не по-
широко, тогаш секако во регионот, се на приближно 
исто рамниште со нивните врсници. И тоа е важно 
да се нагласи. Единствената разлика меѓу нив, која 
излегува од рамките на овие две изложби, е недовол-
ната посветеност, малата агресивност и незаинтере-
сираноста за секојдневието на нашите млади. А тоа е 
веќе поголема и посериозна забелешка и проблем на 
нашата млада сцена.

(1 ноември 2009��
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