




�

Силувајте го Скопје!

Силувајте го Скопје!

(Кн. 1)



�

Небојша Вилиќ

Eдиција

Текстови за уметноста
5



�

Силувајте го Скопје!

�590

Скопjе, �009

Небојша Вилиќ

Силувајте го
Скопје!

(Кн. 1)



�

Небојша Вилиќ

Изданието е подготвено за PoD дистрибуција преку
nvilic.blogspot.com

На корицата:

Шаблон за изработка на транспаренти за протестот на 
 Плоштад „Македонија“, 28 март 2009



5

Силувајте го Скопје!

Содржина

Скопје умира од невкус
 Дејан Буѓевац              �5
Јавна расправа!?
 Тина Иванова              ��
Преписка за архитектурата
 Милан Мијалковиќ             67
Анкета за изградба на црква на 
     Плоштадот Македонија
 Јовановска              8�
Скопскиот музеј со восочни фигури 
 Катарина Синадиновска            87
Вајарски фалсификати? 
 Милка Јаневска             9�

Insertum. За скулптурите на пост–излиено Скопје �05

Полугодие             ��9

Полуден ум или: Како и зошто се разболуваме    
 ментално (Еден хипотетички текст)        ��5

 Референци             ���



6

Небојша Вилиќ

 Оваа книга се напиша сама. Почесно кажано, ја 
напишаа настаните во Скопје врзани за најновите 
проекти на Владата на Република Македонија, 
Министерството за култура и Општина 
Центар. Иницијалната каписла, своевидно, беше 
отворањето на Спомен домот на Мајка Тереза. 
Потоа се случи објавата за изградба на православна 
црква на/до плоштадот „Македонија“. А потоа 
и првите вистински демократски протести на 
младите и незадоволни луѓе. 
 Реакциите коишто одекнаа, како никогаш 
досега, во македонските медиуми (барем во однос 
на архитектурата или уметноста), воопшто, 
во првиот налет, ги доживеав како уште еден, 
вообичаен, атак на новинарите кон „власта“. 
Клучен настан во овој период, за мене, беше 
објавувањето на текстот на мојот колега, 
историчар на уметноста, Дејан Буѓевац, а поврзан 
со Спомен домот на Мајка Тереза. (Буѓевац, 2009) 
Тогаш, по електронска пошта, го испратив мојот 
коментар по истиот повод. Тоа водеше кон покана 
од Буѓевац за интервју во неделникот „Глобус“.
По објавувањето на (скратената заради обемот 
верзија) интервјуто зачестија јавувањата на разни 
новинари и медиуми. Освен во две прилики/изјави, 
никогаш не одговорив на другите упатени прашања. 
 Интензивно ги следев настаните, учествував 
на вториот протест „Плоштад Слобода“ на  
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11 април (како надокнада за неучеството во првиот 
заради факултетскиот ангажман околу работата 
на „Скомрахи 2009“), но, чувствував дека моето 
вклучување во целиот овој студентски и граѓански 
бунт е недоволен.
 Летото, за време на мојот неколкумесечен 
престој во Струга, одлучив да ги одговорам 
сите неодговорени интервјуа – да си ја завршам 
„домашната задача“. Патем, дури и таму, имав 
неколку новинарски јавувања со прашања. Така и 
се создаде оваа книшка: мислејќи ја и пишувајќи ја 
(а со тоа и одговарајќи на) оваа домашна задача 
во попладневните и вечерните часови, после 
напорните утрински тренинзи со мојот велосипед 
по струшкото крајбрежје и ноќните разговори со 
струшките пријатели. 
 По враќањето во Скопје, остана само да 
ги досредам текстовите и да ја дополнам фото-
документацијата од скулптурите поставени за 
време на моеото отсуство. На 11 ноември отидов 
да фотографирам и ... дома се вратив со чувство на 
мачнина и „тегобност“, како што би рекол Сартр... 
 Заради тоа одлучив „отворањето“ на оваа 
книга да им ја отстапам на двете најуспешни 
фигуративни скулптури во Скопје. Првата ја 
посочувам како урнек за оние уметници кои 
сакаат да обликуваат фигуративно, а во духот 
на академскиот реализам, а втората како урнек 
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за оние уметници кои сакаат да истражуваат во 
најдоброто подрачје на фигуративната уметност 
вон од академскиот реализам.
 Бидејќи темата на оваа книга се наоѓа 
на почетокот на патувањето кон нејзиното 
потполно остварување (имајќи ги предвид двата 
рока: крајот на 2010 за скулптурите и 2014 за 
архитектурата), затоа и е именувана со Кн. 1. 
Тоа значи дека таа ќе има, по сè изгледа, и други 
продолженија: Кн. 2 – по 2010 и Кн. 3 – по 2014...

 А дотогаш, како одбележување на важноста 
на фактот дека и во Скопје, конечно, се случија 
јавно искажани негодувања на младите и, при 
тоа, сами спортивставувајќи му се на (чие било) 
политичко самоволие во духот на највискоте 
демократски начела, одлучив оваа книга да им ја 
посветам токму ним – на оние кои сето ова и го 
започнаа...
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... на студентите по архитектура од 
„Првата Архи Бригада“, 

на „Плоштадот Слобода“ и 
на сите други, сè уште, слободоумни луѓе во 

Градот Скопје
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на претходните страници:

Thoma Thomai Dhamo, „Gjergj Kastrioti Skenderbeu“ 
 (Toма Томаи Дамо, „Ѓерѓ Кастриот Скендербег“), �006, бронѕа
Петар Хаџи-Бошков, „Св. Климент Охридски“, �977, мермер
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Се гледа ли крајот на оваа примитивна 
транзиција во естетската и архитектонската 
физиономија на Скопје?*

Тековната конзервативна идеологија не ме убедува 
дека ова ќе има крај. Но, во определувањето на тран-
зицијата како „примитивна“ треба да се внимава 
– таа е „примитивна“ од аспект на модернистичката 
проективност и концептот moderni, но е „суштинска“ 
од аспект на предмодерните antiqui. Сè зависи од тоа 
кон која идеологија приклонувате. Додека стоев пред 
новопоставената скулптура „Шмизла“ од Димитар 
Филиповски (за мене потполно непознат автор), 
додека се згрозував од неумешноста на изработката 
на нејзината фигуративност и додека се прашував 
која комисија ја одобрила нејзината изработка, до 
мене стоеше еден постар господин, обичен граѓанин 
на Скопје, целиот восхитен од неа. Ме погледнува 

Скопје умира од невкус

Дејан Буѓевац, 15 февруари 2009

__________
* целосна верзија на интервјуто (Вилиќ, �009)



�6

Небојша Вилиќ

и убедено ми се обраќа: „Брa’о бе, Грујо, алал да ти 
е!“ Мојата „модерност“ (која ја втемелува идејата за 
проективноста од позиција на напредок) се судри 
не со можните различни естетски аспекти и вос-
приемањето на скулптурата на господинот, туку со 
неговото политизирано доживување на истата таа 
скулптура. Оттука, тоа што нас „модерните“ нè буни 
е очекувањето транзитирањето да се одвива кон по-
новото (новумот, покрај прогресивноста, е уште една 
суштинска особеност на модерниот проект), та затоа 
и нашата квалификација на тековноста како – „при-
митивна“. Но, од друга страна, пак, конзервативното 
очекување не е врзано за прогресивноста-преку-но-

Дамјан Ѓуров, Дрво, �009 
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вото, туку за зачувување и понатамошното развивање 
на вредностите преку запирање и оневозможување 
на прогресивноста во модерната смисла на зборот, 
којашто, како и да е, се врзува за гледањето нанапред 
преку претпоставување на тоа што треба да се случи, 
во спрега со целата неизвесност од новото. Да, за тоа 
треба храброст, творечкост и отворен дух. Афирма-
цијата на минатото и традицијата е само закрила за 
нехрабриот, нетворечкиот и неотворениот дух кон 
ризични промени – тоа е безбедното одење по патот 
на веќе потврдените вредности.

Димитар Филиповски, Заљубени, �009 



�8

Небојша Вилиќ

На што сме ние, всушност, сведоци кога е во 
прашање денешното обликување на „урбаниот 
пејсаж“ на нашиот град? Какви ќе бидат 
јавните, културолошките и психо-социјалните 
последици од ваквото делување? Дали имаме 
право да се чувствуваме навредени? 

Да. Јас, лично, се чувствувам навреден. Да, бидејќи при-
клонувам кон групата на оние кои и понатаму веруваат 
во модерниот (сега веќе престорен во постмодерен) 
проект. Но, погоре сакав да кажам дека постои и една 
друга група којашто верува во конзервативните идеи. 
И тоа токму во толкувањето на конзервативизмот од 
страна на македонскиот философ Бранислав Саркањац, 
во една негова скорешна колумна во „Дневник“, како 
идеологија на сочувување на минатите, а не развивање, 
додавање и градење на нови вредности. (�009) Све-
доци сме на она што Саркањац, во еден негов постар, 
извонреден политичко–философски труд именуван 
како „Идеологијата и субјективитетот“, го определува 
како „остварена идеологија“ – „ситуација во која идео-
логијата, остварувајќи се, го завршува својот процес, 
во која се поклопуваат идеологијата на оние што вла-
деат и владејачката идеологија“ (�99�: ���-�). Во оваа 
ситуација, би додал, и заради тоа што опозициската, 
спротивставувачката идеологија веќе ја изгубила 
моќта на и за позитивна корективност на владејачката 
идеологија. Нашиот, не само скопски, урбан пејзаж е 
само преслик, поточно – остварување, резултат, по- 
следица на остварената конзервативна идеологија. А 
какви или кои ќе бидат последиците? Па, не треба да 
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се биде многу умен за тоа – тие ќе бидат во духот на 
владејачката идеологија: ќе се создава вистинитост 
врз основа на владејачката идеолошка парадигма која 
веќе создава (или, како што би рекол Саркањац, која е 
веќе „делотворна“, а не само „дејствена“) субјекти на 
стварноста со не/без-проективен, не/без-нов и затоа 
не/без-прогресивен поглед на иднината и понатамош-
носта, субјекти кои схизофренично ќе талкаат помеѓу 
инструментилизираното изминато, политизираното 
сегашно и безидејното идно.

Дали на нашиот урбан, животен и културен 
контекст му се случува една систематска 
девастација, систематско себеукинување или 
се во прашање „само“ игнорантски и итри 
поединечни потреби, кои ги голтаат сите 
претходни архитектонски достигнувања и 
евентуални можни визии за Скопје?

Во првиот миг мислев дека се работи за случајни 
потези, потези од незнаење, неинформираност или 
творечка немоќ, дури и „’само‘ игнорантски и итри 
поединечни потреби“, но сега веќе согледувам дека 
се работи за – да, системско уништување преку една 
сериозна идеолошка парадигма. На сцената е стап-
ната, веќе одамна, делотворноста на идеологијата на 
конзервативизмот. Периодот на македонската нова 
вистиност за стварноста најјасно се исцртува уште 
со појавата и делувањето на првите музички групи од 
типот на „Мизар“ (прочитајте како е именуван нив-
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ниот последен албум), „Архангел“ или „Анастазија“ 
(но без албумите „Лице гори“ и „Ноктурнал“), преку 
изборот на знамето со ѕвездата од Вергина, рушењето 
на џамијата врз Климентовата црква на Имарет (де-
нешниот Плаошник) во Охрид и возобновувањето на 
истата црква, археолошко-ископувачката еуфорија, 
лакрдијата со преименувањата, дури и на авто-па-
тишта, во „Александар Македонски“ или „Филип II“, 
наградата „�� Октомври“, Милениумскиот крст на 
Водно (кој, патем, заради својата ориентација е само 
геометриска форма, а никако не и христијански крст/
симбол), воскреснувањето на фантомите на зградите 
на Македонскиот народен театар, Офицерскиот дом, 
возобновувањето на црквата на плоштадот... Архи-
тектурата на Спомен домот на Мајка Тереза на Вангел 
Божиновски, а и она самоиницијативно здружение 
на Стојан Тренчевски „Скопјанката Мајка Тереза“, се 
само – кулминација.

Зошто, наместо отворено и современо 
практицирање во решавањето на постоечките 
урбани проблеми на градот, ни се случува само 
агресивно повикување на слики од минатото 
и сценографски испразнето реанимирање на 
некогашни објекти? На што се должи ваквото 
помпезно производство на архитектонски 
историцизми во нашиот простор? 

Хм... заради погоре кажаното. Еве што напишав во една 
Интернет преписка отворена по повод отворањето на 
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Спомен домот на Мајка Тереза: 
„одамна мислев да поставам динамит под објек-
тот „спомен дом на мајка тереза“ и да го кренам 
во воздух. до тоа дереџе ме дотера мојата, веќе 
одамна неподнослива, стварност. особено кога го 
видов одличниот првонаграден проект на (чинам 
дека беа) португалците збутан во подрумските 
простории на министерството за култура, откако 
се исфалсификува конкурсот и се усвои овој, на 
нашиот вангел божиновски. и сè тоа во духот на 
гемиџиите (и „јас сум од титов велес“) и во духот 
на претходното, скорешно вмро-вско искуство 
– минирањето на џамијата врз климентовата 

Вангел Божиновски, Спомен дом на Мајка Тереза, �008/9 
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црква на имарет во охрид. колку да се продолжи 
гемиџиската традиција, не за друго. потоа сфатив 
дека за да го минирам кородираниот македон-
ски дух во целост (престорен во постоечкиот 
и претстоечкиот идеолошки тоталитаризам и 
тотал-кратија) ми треба многу повеќе од но-
беловиот пронајдок. сега ми останува да чекам 
скопје да го стрефи уште еден, уште поуништу-
вачки земјотрес којшто ќе ги поништи сите 
архитектонско-урбанистички небулози на овој 
град заедно со нивните создавачи, подржувачи 
и остварувачи. заедно и со сите нас кои не сме 
способни да го сопреме сето ова...“

Вангел Божиновски, Спомен дом на Мајка Тереза, �008/9 
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 Ре-производството или ре-анимирањето на 
архитектонските историцизми се должи или на 
многу внимателно поставена и умна стратегија или 
на потполно непознавање на идеолошките обрасци 
во историјата на архитектонската мисла. Во едно ТВ 
интервју Мирослав Грчев тоа го именуваше како „фан-
томски згради“. Јас би додал – „аватари“. Тоа што мене 
ми е интересно во сè тоа е следното: обновувањето 
на тријадата на скопскиот плоштад со старата зграда 
на Офицерскиот дом, банката и црквата. По сите де-
финиции тоа е (воз)обновување на симболите (или 
знаците) на општественото уредување на Кралството 
на СХС или, подоцна, Кралството Југославија, односно, 
нејзините три столба: војската, капиталот и религијата. 
(Пренамената на Офицерскиот дом во Гратска куќа 
не ја менува мнемоничноста и семиотиката на стара-
та зграда, особено кај „старите скопјани“.) Со други 
зборови, дали ние тоа го возобновуваме идеолошки-
от образец на старото кралство? (Не е случајно што 
зградата на театарот е од другата страна на Вардар 
– културата и уметноста и тогаш не претставувала 
стожер на монархијата.) За нечија жал, архитектурата 
не е само архитектонската форма, туку, пред сè, нејзи-
ната контекстуализација. Тоа, изгледа, или се заборава 
или се превидува или не се знае. Уште ако на тоа се 
додаде и замената на кралските коњанички скулпту-
ри на Аугустинчиќ пред Камен мост со коњаничките 
скулптури на Гоце Делчев и Даме Груев, лавовите (како 
фронтони со апотропејско значење уште од „Лавјата 
порта“ на античка Микена) на двата краја на мостот 
„Гоце Делчев“ и згора на тоа уште и мега-скулптурата 
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на Александар Македонски... Со нивното „втиснување“ 
во веќе постоечкиот различен архитектонски кодов 
амбиент создаден со: квази-неокласицизмот на фа-
садата на Ристиќевата палата, модерната линеарност 
на зградата на Стопанската и индустриска комора 
(поранешната „На-Ма“), едноставниот темен монолит 
на зградата на ЕВН, визионерската транспарентност и 
менливост на стаклените ѕидови на Гратскиот трговски 
центар, ризоматиката на покривот на и отвореноста 
кон плоштадната широчина пред зградата на „Лу-
микс“, групата на новите ултра-модерни градби од 
другата страна на плоштадот – добиваме потполна 
какофонија, кодов шум и потполна дезориентираност 

Боро Митриќески, Крсте П. Мисирков, �007 
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на пораката што (концептуално и идеолошки) веќе ја 
испраќа скопскиот плоштад. Дури тоа ќе биде порака 
којашто потполно ќе ги упропасти идните генерации. 
Тоа ќе говори за, тоа ќе ја жигоса, ќе ја запечати бези-
дејноста на времето во коешто живееме. Уште одсега 
не верувам дека идните генерации ќе бидат горди 
на таквиот еклектицизам (внимавајте – не зборувам 
за постмодерните: пастиш, цитат, рециклирање или 
палимпсест, туку за �9-вековниот, од историјата на 
архитектурата и уметноста негативно оценет збир на 
различни архитектонско-текстовни предлошки) како 
што сум јас горд на модернистичката проективност 
и визија за постземјотресно Скопје, најдобро и најв-

Томе Серафимовски, Мајка Тереза, �999 
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печатливо олицетворени во бисерот на тогашната и 
таквата македонска архитектонска мисла – Гратскиот 
трговски центар на архитектот Живко Поповски.

Дали е веќе предоцна Скопје да добие можност 
да стане град на креативни и отворени 
идентитети, град на витални и чувствителни 
просторни концепти кои би ги артикулирале 
оперативните и секојдневните потреби на 
самите граѓани?

Да, предоцна е. Но, како што би рекол Влатко Стефа-
новски со насловот на неговиот албум „Трета мајка“ 
(како постмодернистичка цитатна постапка со на-
родната јазичка фраза), и Скопје ќе има своја „трета 
мајка“ – трет земјотрес. Посакувам да го преживеам 
за да можам да видам на која идеолошка матрица ќе 
ѝ припадне задачата да го возобнови. И како ќе го 
возобнови. Најдобро би било да го преселиме и да го 
направиме одново, како што тоа го направиле старите 
скупјани во 6 век по нивниот земјотрес преселувајќи 
се на југоисточните падини на Водно.

Како историчар на уметноста, како ги 
доживувате најновите скулптурални 
„освојувања“ во центарот на градот? Поставени 
се неколку скулптури, се очекуваат на десетици 
други, а како топ приоритет на овдешната 
културна моќ се очекува поставувањето на 
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30-метарската скулптура на Александар 
Македонски? Спроти таквата скулптура, 
фонтана од која ќе „течат“ песни од Тоше 
Проески, а во близина и црква... 

Како?! Со горчина во душата, со бес во чувстата и со 
отпор во главата. Интересно ми беше повлекувањето 
паралела со скулптурата на Чарли Чаплин во Вест-
минстерскиот парк во Лондон со нашава „Шмизла“ 
во колумната на Коле Манев во „Време“. Настрана не-
говата критика дека ликовните критичари и „ликовни 
естетичари“, како што вели, не си ја вршат работата. 
Кога ликовен уметник пронаоѓа вредност во скулп-
турата на Филиповски и уште ја споредува (сосема 
погрешно и неосновано) со парковата скулптура 
на Чаплин, тогаш навистина не знам што да кажам. 
Ме смирува илустрацијата приклучена кон текстот 
– цртеж, кроки, скица (или што ли е тоа веќе) на 
скулптурата на Чаплин потпишана (но не и датирана) 
од Манев и помислувам – нормално е што уметник со 
толку лош цртеж ќе оправдува и афирмира скулптура 
со толку лоша форма.
 Но, кога би тргнал од Камен мост, веднаш би 
ги претопил: дрвото-хермафродит на Дамјан Ѓуров 
(диспропорција на фигурата и столбот, анатомијата), 
вљубениот пар (заради недоискажаноста на формата 
и преголемата издолженост) на Димитар Филиповски, 
споменикот на Мисирков на плоштадот „Пела“ на акад. 
Боро Митриќески (за да не го гледам тоа бедно кускуле 
од човек), Мајка Тереза на акад. Томе Серафимовски 
(заради дисфункционалната анатомија и гревотниот 
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изглед), „Шмизлата“, повторно на Филиповски, (заради 
искичменоста – резултат на непознавање или неумеш-
ност да се изработи фигуративност), жената на акад. 
Томе Серафимовски спроти Музејот на Град Скопје 
(заради пренагласената робусност на женското тело и 
патетичноста на нејзиното разбивање), а онаа безидеј-
на апстрактно-линерна метална форма (нема податок 
кој е авторот) (наспроти претходната) би ја исекол на 
парчиња, како и новата скулптура на Мајка Тереза во 
Спомен домот на Густав Земла [Gustaw Zemła] која би 
ја искршил уште пред и да ја постават. Додека, малото 
симпатично девојче на Гоца Каникова би го преместил 
пред самиот пешачки премин (заради тоа што таму ѝ е 

Димитар Филиповски, Шмизла, �009 
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и местото, а вака „преминува“ преку (недозволената) 
линијата за застанување на автомобилите), а „мачката“ 
на Томе Аџиевски би ја преместил врз некој тревник 
(заради тоа што воопшто не одговора на местото на 
коешто е поставена и заради тоа што истата скулптура 
совршено соодветствува (како веќе поставена) во/со 
паркот на АСУЦ „Боро Петрушевски“).
 Останатите скулптури не би ги коментирал, би-
дејќи не знам ниту какви ќе бидат, ниту каде ќе бидат 
поставени. Според досегашните најави, онаа на Жарко 
Башевски, според неговото досегашно творештво, 
уште од сега не ме убедува, Перо Кованчилиев авторски 
воопшто не гo познавам. Слободан Милошевски вооп-

Димитар Филиповски, Еееј, �009 
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што не можам да претпоставам што и како би можел 
да изработи (согласно неговото досегашно излагачко 
претставување) една таква сложена тема каква што е 
„Првото заседание на АСНОМ“. Ангел Коруновски 
ветува, врз основа на првата коњаничка скулптура во 
јавен простор во Македонија, посветена на велешките 
Илинденци во Велес, а од Антони Мазневски очекувам 
добро решение, доколку успешно го премости сери-
озно комплексното префрлување на неговата тековна 
обликовна концепција од галерискиот во урбаниот 
простор. 
 Но, би го прокоментирал главниот идеен проект: 
брендирањето на Скопје како град на јавна скулптура. 

Томе Серафимовски, Скопје 26 јули 1963–2003, �00� 
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На пешачка должина не подолга од �,5 километар да 
се постават 50-тина скулптури е рамно не на невкус, 
туку на лудост. Не разбирам – зошто? Башка, во цела 
Македонија нема 50 вајари кои имаат континуирана 
изложбена дејност преку која би можел да оценам 
кои се тие 50-тина кои би создале скулптури. Од овие 
петмина досега, како за вајар можам да зборувам само 
за Аџиевски, Каникова ја знам само како дипломиран 
студент на ФЛУ, а другите се потполни анонимуси од 
аспект на нивното изборено и докажано место на ма-
кедонската уметничка сцена. За катастрофално лошите 
скулптури со повторно разбудениот преродбенски 
национал-реализам или национал-романтизам на 

N.N., (без автор, наслов и датација на скулптурата) 
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акад. Серафимовски, не само во Скопје, туку и низ 
цела Македонија пишувам пообемна студија. Со други 
зборови, македонската сцена нема толкав авторски и 
творечки капацитет (не зборувам за број на дипломи-
рани вајари) за исполнување на толку голема порачка 
(колку и да е таа добронамерна и позитивна). И затоа 
ни се случија овие многу лоши скулптури. Како ли ќе 
биде со сите 50 – страв ми е дури и да помислам.
 Скулптурата-фонтаната-пејачката Александар 
Македонски е врв на „идијотштината“ уште со самата 
помисла. Пандан на најновиот објект на Вангел Бо-
жиновски. Се прашувам: можно ли е на толку богата, 
толку прокламирана, толку фалена македонска мината 

Густав Земла, Мајка Тереза, �007 
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и тековна култура да се роди еден ум што ќе смисли и 
објави такво нешто!!! Тоа значи критика за сите нас: не 
сме успеале ништо и никого да воспитаме со тоа што 
како култура го имаме и го создаваме. Помислувам 
дека бадијала сум ги пишувал книгите, сум ги правел 
изложбите, сум ги држел часовите. Бадијала �0 години 
ја претставувам македонската уметност во странство, 
кога дома еден локален функционер, Виолета Аларова, 
може да има толку мал интелектуален капацитет и да 
го предложи овој концепт. И тоа како компромисно 
решение?! Толку ли не се знае каде водат и како за-
вршуваат сите „компромисни решенија“? Невидено! 
Но, тоа само ми дава поттик да продолжам. Белким, 
еден ден ќе се родат и некои други клинци.

Грозданка Каникова, Девојче, �009 
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Каде е курцшлусот со целава естетика во Скопје? 
Спомнете некој позитивен пример?

Кога имате инстант или фаст-фуд концепција за кул-
тура, култура-за-еден-ден, рамковна култура, каде да 
се бара курцшлусот, ако не во погрешното толкување 
на суштината на демократијата и узурпацијата на моќ-
та на одлучување преку институциите на системот. 
Многу одамна во јавноста тоа прашање го потегна 
колегата Златко Теодосиевски, мислам дека случајот 
беше со споменикот на Мајка Тереза на акад. Сера-
фимовски. Тогаш тој пишуваше за заобиколувањето 
на законските прописи, комисиите и одлучувачките 

Томе Аџиевски, Златна мачка, �009 
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тела во решенијата за поставувањето на скулптурите и 
спомениците во јавните простори. Но, тоа е, да кажам, 
административниот аспект на проблемот. Творечкиот 
аспект мислам дека се однесува на духовната ерозија, 
пред сè, нс уметниците, а потоа и на стручната јавност 
и нејзиното непроизнесување за остварувањата на 
истите. Вината е заедничка. Имаме состојба на замол-
кнати институции, апатични критичари и уметници 
кои не сакаат да инвестираат во сопствената интелек-
туална надградба и занаетчиско усовршување. Немаме 
ангажирани, бунтовнички и борбени млади: традици-
оналните (значи – од народот смислените) културни 
урнеци од типот „тато носи – мама меси“ и „наведната 
глава сабја не сече“ не ни можат да создадат млади кои 
ќе донесат промени. Постарите само додаваат на таа 
ситуација со сопственото предавање и повлекување 
заради верувањето дека ништо не може да се смени. 
И така во круг: уметниците ги криват критичарите, 
критичарите институциите, институциите и уметни-
ците и критичарите. 
 Во тој ослободен, празен простор навлегуваат 
оние немушти и безидејни уметници (но не и авто-
ри) за кои е поважно да ја искористат можноста за 
афирмација и подолготрајно и трајно присуство (да 
повторам, без претходна изложувачка и критичка ве-
рификација), евентуално да дрпнат од финансискиот 
колач „50 скулптури“ преку шурувањето со партии-
те, отколку да се заложат за постепена изградба на 
сопствената ликовна поетика, па оттука и додавање 
на нови вредности. Како поинаку да си објаснам каде 
ја снема творечката моќ на скултурата „Св. Климент 
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Охридски“ на Петар Хаџи-Бошков пред НУБ „Св. 
Климент Охридски“ – едната од малкуте вистиниски 
творечко моќни скулптури во целата историја на 
скулптурата во Македонија. Па, ако сакате, дури и ук-
радената скулптура на Благој Чушков пред Уни банка 
на оние весели музичари е далеку пред сите овие пет 
нови поставени урбани скулптури – ако не за друго, 
тогаш сигурно заради пропорционалниот однос спре-
ма амбиентот, веселоста на поднапиените музиканти 
која го разгалува(ше) секој поминувач, дискретноста 
и ненаметливоста во појавувањето и присуството...
 И, конечно, оној кутрион и наивен градоначал-
ник Трифун Костовски (кој патем ништо не направи за 
Скопје) залудно се повикува на законската регулатива. 
Или не разбира дека тука владее тотал-кратијата или 
не разбрал на што се нафатил кога се кандидирал за 
градоначалник. А патем, заборава кога тој и што тој 
финансираше во случајот со спомениците изведени 
од акад. Серафимовски во Скопје и во неколку други 
градови низ Македонија.

Според Вас, што треба да значи јавна уметност 
во јавен простор, односно, какви се улогите на 
уметноста во урбаното планирање на јавниот 
простор?

Уметноста во јавниот, пред сè, јавниот отворен простор 
(плоштади, пешачки зони, улици, паркови) е една од 
најсложените задачи за уметникот. Постои низа од 
категории коишто делото треба да ги поседува за тоа 
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вистински и да профункционира. Во основа станува 
збор за три вида и тоа: споменична, улична и паркова 
скултура. Сите тие траба да водат грижа за темата, 
намената, локацијата и, што е најважно, просторно-
содржинската контекстуализација. Таа е, пред сè, 
нарачана уметност со однапред зададени барања (те-
матски, содржински, локациски, урбанистички итн.) 
Големината на успешноста на оваа уметност е врв на 
културното поимање на времето и просторот и на 
порачувачот и на уметникот. На пример, во Скопје 
не може да се случи посакуваната „Фонтана Треви“ 
на градоначалникот Костовски затоа што Македонија 
го нема Бернини. Поточно, Македонија не може да 

Благој Чушков, Штипските свирачи, �009 
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создаде еден Бернини, затоа што ниту е во прашање 
судирот на реформацијата и контрареформацијата 
во рамките на црквата како институција, ниту е во 
прашање верификацијата на новата капиталистичка 
форма на нестоковата размена, ниту е пак во прашање 
судирот на капиталот со монархијата или црквата. 
Искрено, од аспект на социологијата на уметноста, ние 
и добиваме уметност каква што и заслужуваме, умет-
ност која е одраз на општественоста таква каква што 
е и тоа мене не ме чуди. Затоа, понатаму, големината 
е и во капацитетот на творечкиот дух да ги спои сите 
овие сложени, на моменти и спротивставени барања 
на нарачувачот. Имено, одговорно е да се нафатите 
со создавање на уметност и нејзино поставување во 
јавен простор. Затоа и дразни леснотијата со која 
нашите уметници се нафрлуваат во и се нафаќаат за 
изработката на овие нарачки. Конечно, и во светски 
рамки мал е бројот на вакви успешни остварувања. Ова 
пак, особено важи за одговорноста за споменичната 
уметност. Уличната јавна уметност треба да го одразува 
урбаниот сензибилитет на градот, додека парковата 
би требала да внимава на спецификите на паркот како 
зачувана оаза на напуштената од градот природа.
 Оттука, клучна улога во поставувањето на умет-
носта во јавниот простор, пред сите треба да ја имаат 
урбанистите, а не како што е кај нас – политичарите. 
Токму заради фактот што оваа уметност, особено 
уличната, смета на факторот на изненадувачки топои: 
движејќи се по урбаните комуникации наидувате на 
таков еден проблесок на неочекувана уметничка сен-
зација. Погледнете како се поставени сегашниве пет 
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– тргнати на страна, како да се нужно зло, та морале 
да ги постават... Но, да не судам однапред, можеби е 
оставено место за скулптурите коишто допрва тре-
ба да се постават... како и да е – лош почеток. А со 
сите поставени скулптури – улицата „Македонија“ 
ја замислувам вака: „скопската кроасета како мртва 
природа“... 

Дали имаме јавна сфера, демократска сфера и 
културно граѓанство кое ќе успее да го сочува 
кревкиот идентитет на цивилизирано и 
креативно доживување/градење на градот, 
наспроти доминантните замислени 
архитектонски и сите останати идентитети?

Знаете, оваа многумилионска евро инвестиција ме 
потсетува на скулптурата на Роден „Бронѕено доба“ 
од �876/7. Не само заради тоните бронѕа коишто ќе 
се истопат во скулптури (а потоа некој ќе ги уновчи 
со нивното крадење и повторно претопување). Роден 
машкиот акт како се буди го именува со тој наслов 
мислејќи на бронѕеното доба (како дел од историјата на 
човештвото) како будење на човештвото. Во неговата 
импресионистичка форма вградена е проективноста 
на прогресот, новумот и вербата во времето коешто 
доаѓа. И токму затоа таа скулптура е толку многу 
парадигматична. Дали можеме да претпоставиме 
дека нашава бронѕена акција сака да ни го каже ис-
тото? Дали побронѕувањето на новото брендирање 
на Скопје навестува таква проективност? Дали е ова 
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„бронѕеното доба“ на Скопје? Според погоре кажаното 
мислам – не. Токму заради заобиколувањето на јавната 
сфера, на демократската обврска на институциите 
во одлучувањето и одговорноста на сите нас кои ја 
создаваме и одржуваме стварноста во којашто живе-
еме. Но, еден дел од одговорот на ова прашање може 
да се погледне и во делата на уметниците во рамките 
на 8 Биенале на млади во Музејот на современата 
уметност во истото ова Скопје. За такво нешто има 
основа, бидејќи насловот, поставен од кураторката 
Мира Гаќина, неслучајно е – „Идентитети“. Верувам 
дека овие млади ќе успеат да го сочуваат и понатаму 
да го развиваат и дополнуваат „кревкиот идентитет на 
цивилизираното и креативното доживување/градење 
на градот, наспроти доминантните замислени архи-
тектонски и сите останати идентитети“. Упатно е да 
го погледнат и конзервативците (за да се запрашаат 
што тоа тие прават и зошто) и прогресивците (за да се 
запрашаат каде тие во меѓувреме згрешиле и зошто). 
Верувам дека не е сè изгубено. Ова е мојот прилог кон 
ова верување.

(20 февруари 2009)
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Зошто никој од власта, од Владата или од 
одговорните, и покрај реакциите на јавноста и 
покрај критиките на стручните лица, не го зема 
во предвид јавното мислење? 

Хм... зошто? Затоа што досега, за сите овие транзи-
циски години (а и годините пред тоа) нашето јавно 
мислење не успеа да се наметне како партнер (еве, не 
мора како рамноправен партнер) на управувачките 
состави. Критиките, пак, на стручните лица, исто 
така, се покажаа како не ефективни заради тоа што се 
премногу стручни. Во овој распон на неефектуирач-
кото двојство, во овој празен простор, управувачките 
состави најдоа немушт критичар. Своевидно, за ова 
придонесува и потполното потиснување, а со тоа и 
уништување, воопшто, на било која намера нештата да 
се променат. Долгите транзициски години го направија 
македонскиот граѓански субјект безволен за сè. Како 
да се предаде соочен и притиснат од парадоксите на 
неговото општествување. Мантрите на политичарите 

Јавна расправа!?

Тина Иванова, 7 април 2009
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(брилијантно резимирани во една реплика од еден скеч 
од серијалот К–�5, во кој се разговара за тоа што треба 
да се направи за да се формира политичка партија, 
Миле Паника вели: „Ш’о, ш’o ш’о треба? Флегуеме у 
НАТО, флегуеме у Европа и името не го даваме! Толку! 
И луџето че гласа’т! Ти па си запнал – програмата, па 
програмата. Теееј... кој ти чита програма!“), лошата 
приватизација, уништувањето на економијата и да 
не набројувам понатаму, го доведоа овој наш субјект 
веќе да не се прашува ништо. „И така нема ништо да 
се смени, што и да направам“ – е највообичаеното и 
најчестото оправдување за неангажираноста. Нашата 
јавност не успеа да се преобрази во духот на новата 

Александар Ивановски - Карадаре, Случајна средба, �009 
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демократска ситуација во којашто одговорноста за сè 
во општеството се споделува меѓу сите. Нема веќе кој 
друг да мисли за нас, тоа мина. Заедно со времето на 
толку многу критикуваното „едноумие“.
 Но, кога и како сега се пројавува новото „повеќе-
умие“? Само во текот на изборните процеси во т.н. 
изборни програми. А откако ќе се „освои“ „власта“ 
започнува друга приказна. Што да очекуваме во ситу-
ација кога политичарите на „власт“ за себе велат дека 
„владеат“ со земјава? Искрено, ако некоја од политич-
ките партии која до сега победила на изборите ја има 
експлоатирано во толкава мерка изборната програма, 
тоа е оваа на ВМРО-ДПМНЕ. И за тоа треба да им се 

Александар Ивановски - Карадаре, Без наслов, �009 
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оддаде признание. Најсилниот аргумент против крити-
ките за кои прашувате е токму тоа повикување (може 
слободно да се парафразира): „Што се чудите, па тоа 
го има во стоте чекори на преродбата во изборната 
програма која ја изгласавте вие! И што сега се правите 
дека не знаете зошто го правиме сè ова?“. Но, во овие 
и вакви аргументирања политичарите не се искрени 
или доследни до крај, бидејќи при тоа изумуваат дека 
таа програма ги нема освоено потребните 5�% за да 
биде до толку легитимна. Ако на тоа се додаде дека 
партиското гласачко тело гласа не заради програмата, 
туку заради партијата и ако се додадат сателитските 
партии кои, пак, воопшто не ги интересира програмата 

Бранко Јакшиќ, Семејство, �009 
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на победничката партија, туку само коалицирањето со 
неа (погледнете колку парадоксално беше бранењето 
на Законот за абортус и убедувањето за негова потреба 
од страна на Лилјана Поповска, претседателката на 
ДОМ!?), тогаш навистина сериозно може да се про-
блематизира легитимноста на изборната програма со 
која Владата ги брани своите остварувања.
 Токму заради вакви ситуации, системот на де-
мократското управување го има додадено, пред сè, 
делувањето во рамките на невладиниот и граѓански 
сектор и, како следно, јавните дебати, дискусии, раз-
мени на мислења. Тие се во принцип, надокнадувачки 
(компензаторски) инструменти на секоја победнич-

Еден од транспарентите од протестот „Плоштад Слобода“, 
�� април �009 
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ка изборна програма, а од друга страна, што е уште 
поважно, поправни (корегирачки) инструменти на 
истата таа програма. Особено ова стапува на сцена 
кога победничката политичка партија почнува да ја 
остварува изборната програма. Зошто? Па, токму за-
ради фактот дека за таа програма гласаат триесетина 
посто од населението. Што е со другите 70%? Кој е 
интересот на овие вториве? Имаат ли право тие, по 
втор пат, да го кажат своето мислење? Занемарувaњето 
на остатокот на гласачи/граѓани кои не се активисти 
и симпатизери на победничката партија, кои оста-
нуваат скратени за легитимното граѓанско право да 
го разговараат, барем, тоа што го засега севкупниот, 

Од протестот „Не го силувајте Скопје!“, �8 март �009 
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општиот и заедничкиот јавен интерес, го покренува 
механизмот на незадоволство кое во периодов се 
пројавува сè погласно. 
 Во оваа смисла, јавноста сега реагира. Реагира 
и тоа сè почесто и сè погласно. Како резултат, или 
подобро да кажам – како последица на ваквиот иг-
норантски и самобендисан однос на Владата, како 
последица или на лошото толкување на демократијата 
или, пак, на посакувањето на автократијата, се случи 
скопскиот „плоштад“. Неубедливото објаснување на 
Владата, дека организаторите, „Првата Архи Бригада“ 
(а подоцна и здружението „Плоштад Слобода“) се 
изманипулирани од опозицијата, говори уште по-
веќе за заслепеноста во сопственото, кусогледоста и 
одбивањето да се слушне другиот. А што е тоа ако не 
– симптом на автократија? 
 Оттука, тоа што е многу важно е квалитативно-
то, но и квантитативното поместување нанапред на 
јавната свест и разбирањето на важноста на јавното 
мислење. Преку сè позачестеното пројавување и на 
јавната (ре)акција, мислам дека македонскиот, не по-
литичко-партиски, туку граѓански субјект почнува да 
ја учи и осознава функционалноста и на демократската 
граѓанска одговорност и на можноста од ефектуирање 
на напорите вложени во градењето и создавањето на 
јавното мислење, а преку него и на јавната свест.

Што треба да се стори? 

Случувањата околу скопскиот „плоштад“ сериозно 
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треба да ја натера Владата да ги преиспита сопстве-
ните, не толку одлуки (ако не и нив), колку разбирања 
за системот на демократското управување. Зошто? 
Заради две работи, врзани една за друга: Владата, и не 
само оваа туку и сите идни влади, мораат да прифатат 
јавна дебата, дискусија, размена на мислења. Ако не го 
сторат тоа, сè почесто ќе им се случуваат ваквите „пло-
штади“. Тоа е јасно и нема враќање назад. И Слободан 
Милошевиќ ја потцени улогата и присуството на „ко-
пиљаците“ од „Отпор“. Знаеме како заврши, особено 
кога наместо во државните институции „странските 
инвестиции“ нагрнаа во „Отпор“. 
 Значи, од една страна, не треба да се претерува и 

Од протестот „Не го силувајте Скопје!“
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со прашување на јавното мислење (кое кај нас сè уште е 
само терен за испуштање на „пробни балони“) и да ни 
се случи, пак, синдромот „љубљански референдуми“. 
(Во еден период, пред неколку години љубљанската 
јавност бараше гратски, локален референдум за сене-
што, дури и за тоа дали дуќаните да работат до �� или 
до ��:�0 часот.) Но, кога се работи за вакви капитални, 
историско нужни и општествено важни проекти, без 
размена на мислења на многу широко поле, ниту еден 
политичар не смее да помисли, ниту од позицијата, 
ниту од опозицијата. И тие кампањи мораат да траат 
долго, ако треба и со месеци. Сè дотогаш додека ста-
вовите и мислењата и на јавноста и на „владејачите“ 

... и контра-протестот, �8 март �009 
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не се приближат до најблиското можно место. Заради 
тоа што не се работи за тоа, кога се вакви проекти во 
прашање, не е важно ни на колкумина од нас денес тие 
ни се допаѓаат или не, туку за тоа што тие остануваат 
и за генерациите кои доаѓаат: јавната дебата по вакви 
прашања е дебата за иднината, а не за сегашноста. Се 
надевам дека сите одговорни инстанци ќе го земат ова 
предвид.
 Затоа сакам да нагласам дека протестот на студен-
тите по архитектура на �8 март, заедно со нив и сите 
слободоумни млади луѓе, се првиот јавен протест во 
најдобрите традиции на демократијата случени кога 
било во историјата на Република Македонија (мислам 

Зоран Костовски, Македонија, �009 
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и на онаа пред �99�). Тоа е толку важен настан (бидејќи 
претходните слични имаа сериозна партиска и поли-
тичка заднина, особено оној за високото образование 
на Албанците) што ја изместува (само)перцепцијата 
на Македонецот како „Трпе“. Новите генерации, ако 
веќе ние самите не можеме да се подмладиме, мораат 
да се подржат во тоа, во нивниот напор да го оства-
рат своето право на глас и јавно го искажат своето 
мислење. Зарем и понатаму со тие флоскули дека зад 
секој протест мора да стои опозицијата? Зарем по-
литичариве толку нè сметаат за малоумни па мислат 
дека може било кој до толку да нè манипулира? Зарем 
мислат дека македонскиот граѓанин не може, дека не 

Томе Бундовски, Жена што медитира, �009 
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е кадарен да мисли? Знам само дека мислат дека не 
треба и не смее да мисли!!!

Иако е сега доцна, скулптурите сигурно нема 
да се тргнат, но, сепак, пред нешто друго да се 
направи, треба ли да постои јавна дискусија?

Па, Владата да сакаше да разговара, тоа ќе го направеше 
уште пред сè и да започне. Знаете, прашањето не би 
требало да биде дали „треба да постои јавна дискусија“. 
Се разбира дека – мора! Не дали треба, туку – мора! 
И тоа затоа што тоа е уште еден задолжителен демок-

Антони Мазневски, Космо-интеграла, �009 
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ратски инструмент во остварувањето на изборната 
програма на секоја политичка партија. Прашањето 
би требало да биде: како да ја натераме Владата да ги 
организира јавните дискусии? При тоа, тие никако 
не смеат да бидат pro forma, туку суштински. А под 
суштински подразбирам организаторот да го вгради 
мислењето на јавноста, професионалците и, зошто да 
не – опозицијата. Значи да го дополнам прашањето: 
како да ја натераме Владата да ги организира и оства-
рува ефектите, заклучоците и резултатите од јавните 
дискусии? Сè друго ќе биде само квази-демократич-
ност во општеството во коешто живееме и на кое му 
мислиме само најдобро.

Грозданка Каникова, Риба, �009 
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Скулптурите се веќе одобрени, направени, дадени 
се за тоа пари, но се поставуваат на чудни 
локации, никнуваат како печурки, луѓето дури 
и се плашат од нив. Коe е Вашето мислење како 
историчар на уметноста?

За квалитетот на досега поставените скулптури како 
и за несоодветноста на местата за нивно поставување 
веќе се изјаснив. [В. „Скопје умира во невкус“ во оваа 
книга.] Но, да, накусо да повторам: најголемиот дел 
од нив се со многу лош квалитет, најчесто безидејни 
и најголемиот дел од нив се на потполно погрешни и 
нефункционални (за самите скулптури) места. Сите 

Владо Павлески, Крик, �009 
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заедно, пак, се, некако, како да се тргнати настрана. 
Ова последново е и најиритирачко: прашањето кое 
си го поставувам е: зошто воопшто ги поставуваа? 
А, од друга страна, не ме ни чуди – во толкавата 
(колку што е) пешачка зона на централното гратско 
подрачје физички нема место сите да се постават, а 
при тоа тие самите, меѓусебно, да не си конкурираат. 
Во јавноста имаше изнесени мислења дека никој не 
е против оплеменувањето на урбаниот простор со 
скулптури, дури и јас самиот тоа го мислам, но, вакво 
неразбирање на суштината на урбаната скулптура и 
вакво безразложно натрупување на толкав голем број 
на едно толку мало место, едноставно е неразбирливо! 
Да, како што во една прилика ќе каже еден член на 

Елена Дуковска, Чистач на чевли, �009 
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жирито, Гоце Наневски, (Гроздановска Димишковска, 
�009: ��) треба да се остави време и да се види како 
скулптурата ќе профункционира и ако тоа не се случи 
да се премести, но ние тука не зборуваме за тоа. Тука 
станува збор за неразумен концепт на целиот проект. 
И тоа од неколку причини. Дозволете ми сосема накусо 
да го образложам ова.
 Како прво, во конкурсот стои дека предноста 
ќе се даде на млади и неафирмирани автори. Тоа е 
најголемата сопка на оваа идеја. Како тоа да им се даде 
таква голема шанса (скулптура во јавен простор) на 
непроверени автори? Па, еден куп докажани автори 
во македонската модерна и современа уметност (еве 
нека биде и само вајарска) не дојдоа до таква можност. 

Грозданка Каникова, Набљудувач, �009 
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А зошто, одговорот е јасен. Затоа што не беа добри, не 
беа квалитетни и, згора, што е доблест, тие добрите 
автори се занимаваа со прашања од универзална, а 
не од националистичка вредност. А за ова не смееме 
никого да обвиниме – ниту властите (коишто беа така 
настроени), ниту уметниците (кои беа така воспиту-
вани).
 Како второ, во печатот се наведува дека пора-
нешните „власти“ (се мисли на оние републички од 
времето на СФРЈ, но и на овие во поновата историја 
на Република Македонија) не направиле ништо по ова 
прашање. Синкир, на оваа Влада и падна во аманет тоа 
да го исправи. Но, зошто тоа беше така, одоговорот е 
следен: социјалистичките „власти“ подигаа грандиоз-

Ристо Станковски, На кафе, �009 
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ни спомен-обележја од типот на спомен-костурници на 
паднатите борци од НОВ и Револуцијата (на пример, 
во Велес, Кочани, Кавадарци, на гробиштата Бутел 
во Скопје, „Македониумот“ во Крушево) или на по-
единечни настани и личности („На Мечкин камен“, 
Крушево, „Гоце Делчев“ во Струмица и Скопје), голем 
број фрески од монументален карактер (во скоро цело-
то творештво на Борко Лазески и сл.). Како аргумент 
за оваа инстант-кампања за надополнување на пред-
социјалистичка Македонија се вели дека се заборавени 
цела низа на дејци и настани пред Втората светска вој-
на. Само неинформираност и незнаење може ова да го 
каже. Или е, можеби, нешто друго во прашање? Една од 

Сашо Саздовски, Бесконечна циркулација, �009 
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најважните специфики на монументалното творештво 
во македонската модерна уметност (до средината на 
осумдесетите години на �0 век) е токму, политички 
и идеолошки за тоа време, дозволата во рамките на 
спомен-обележјата на НОВ и Револуцијата, македонс-
ката епопеја опеана дали низ фреските, мозаиците или 
арехитектонско-скулптуралините проекти секогаш да 
започнува со Илинденското востание. Кого ние тука 
лажеме? Знам кого: oној ист народ којшто, додека ја 
изучуваше книгата по историја во основно и средно 
училиште, не гледаше што има како репродукција на 
настаните, оној народ кога одеше по местата на маке-
донската историја, наместо да ги гледа и проучува овие 

Сашо Саздовски, Енергетски трансфер, �009 
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споменици, киснеше по кафани и бегаше од часовите 
по историја на отворено. Тие се сега најгласни дека 
нема ништо од тој период. Тоа, едноставно, не е точно. 
Тоа што е точно е следното: да, сите тие меморабилии 
ја немаат патетиката на новопројавениот национал-
романтизам изразен преку фигуративната (немушта 
и катастрофална, од обликовен аспект) скулптура.
 Како трето, да се вратиме на првиот коментар за 
конкурсот, „сериозноста на авторите гарантира дека ќе 
бидат поставени современи и квалитетни скулптури, 
кои Скопје ќе го стават во редот на метрополите“ ќе 
изјави Елизабета Канческа Милевска, министерот за 
култура, по повод промицијата на новите скулптури. 

Синиша Новески, Жена со гитара, �009 
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За парадоксот на оваа изјава ќе посочам два момента. 
Првиот е врзан за елементите/критериумите на/во 
објавениот конкурсот: „оригиналност, иновативност, 
постигнатите квалитети во рамнотежа со околниот 
амбиент и видот, карактеристиките и својственоста 
на применетите материјали“. А вториот, пак, содржан 
во најавата на проектот, кога истиот министер за кул-
тура ќе изјави дека „шанса ќе им се даде на помладите 
автори“. Да поедноставам: како може да се очекува од 
млади и неафирмирани автори едновремено да бидат 
и сериозни!? Тука не зборувам за нив како сериозни 
личности, бидејќи претпоставувам дека министерот 
мисли на сериозни како автори. Тоа, особено кај нас, 

Златан Трајков, Тешкото, �009 
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не секогаш е случај. А според досега изведените и пос-
тавени скулптури, само за малкумина можам да кажам 
дека се сериозни и како личности и како автори. 
 Како четврто, мојата основна забелешка е след-
ното: како можел некој да помисли да им овозможи 
афирмација на млади и недокажани автори преку 
изведба на нивни остварувања во бронѕа (да потсетам, 
таа, после мозаикот, е најскапата вајарска техника) и 
уште, згора на тоа, тие скулптури да бидат поставени 
во јавниот отворен простор? Токму ова е најсоодветен 
пример за вонсистемско делување: идејата на млади 
и неафирмирани да им се даде можност за прв пат, 
пред сè, пред стручната јавност, да го сторат тоа со 
скулптури во јавен простор и тоа во бронѕа!!! Тоа 
е, едноставно, неразбирливо, вон здравиот разум е! 
Па не е ова финансиска поддршка (во истиот износ 
којшто е сосема доволен) за прва или втора самостојна 
изложба во Младинскиот културен центар (каде што 
и треба да биде првото пројавување!!!)!? Како да Ви 
кажам: тоа е како на штотуку дипломиран историчар 
на уметноста, нека е и со најдобар успех од студиите, 
да му дадете �0 000 денари хонорар за да напише Оп-
шта историја на уметноста во три тома, да го платите 
печатењето на книгата и тоа во целост во колор, да 
ја дистрибуирате низ цела Македонија и при тоа из-
давач да биде Македонската академија на науките и 
уметностите!? Зарем не беше подобро, зарем не беше 
поисплатлива инвестиција за овие млади луѓе, но и за 
државата, овие пари да им беа дадени за откуп, за по 
три самостојни изложби (да го заслужат местото на 
сцената) или (како најдобро) да им дадеа стипендии за 
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постдипломски студии или за усовршување тука или 
во странство. Мислам, или барем јас не сум слушнал, 
некаде во светот да се направи вакво нешто!
 Во оваа смисла, мислам дека и двете страни се 
виновни. Првата, министерството за култура, коешто, 
воопшто, и се сетило на вакво нешто, а и втората, 
младите автори, кои толку несамокритички влетале 
во оваа „шанса“. Тоа не го мислам јас, како личност 
и човек од областа, туку тоа го покажуваат и самите 
остварувања. Погледнете само со каква неодговорна 
леснотија влегле младиве во овие нарачки. Толку мно-
гу  е очигледно нивното непознавање на историјата 
на уметноста. Затоа и нивните скулптури се вон од 

Зоран Тошевски, Балерина, �009 
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историскиот контекст како методолошка структура 
на творењето: убедувањето е како цел свет да почнува 
од нив! Конечно, не е точно дека на уметникот му е 
сè дозволено, како што не е ни оправдување дека се 
тоа млади уметници. Но, ова требаше да го знае по-
рачувачот. Младите автори се одговорни само пред 
историјата на уметноста, а тука Владата нема да може 
да им помогне. Сакам да нагласам дека повеќето од 
младите автори можат да сметаат на помошта од оваа 
Влада изразена преку, смешните, �0 000 денари хонорар 
– за млад уметник кому никој ништо не му дава тоа 
е премногу. Но, свесни ли се за штетата којашто оваа 
Влада им ја нанела на нивното незнаење, неинвести-
рање, безидејност и некреативност? На повеќето од 
нив ќе им требаат повеќе од три самостојни изложби 
во иднина, за да го поправат лошиот впечаток којшто 
го создадоа со овие лоши скулптури.
 Како петто, дали давањето предност на младите 
значи дека на постарите им е дадена „задност“? Како 
оваа попара од конкурс и избор да се разбере, ако не, 
повторно, вонсистемски? Како да го толкувам присус-
твото на, навистина сериозните автори какви што се 
Томе Аџиевски, Антони Мазневски, па дури и Сашо 
Саздовски? Дали фактот дека нивните скулптури се и 
најдобрите (со извесни забелешки за местоположбата) 
треба да ги „покрива“ неискусните и немушти млади? 
Барем да беа доследни на еден од принципите: или 
млади или сериозни автори. Вака се случи дека мла-
дите се за ситните нарачки (и хонорари), а постарите 
за големите нарачки (мислам на скулптурите од типот 
на Делчев, Карев итн. на Плоштадот „Македонија“)!? 
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(А и тоа не е така, бидејќи: и во малите имаме стари 
автори, и во големите нарачки имаме млади автори, 
особено Стефановска и тоа, токму, на круцијалниот 
проект – скулптурата на Александар Македонски!?).

Но, честа на сопствената професија се брани и отпосле. 
После сите овие пројавени критики во јавноста оче-
кувам доблест, барем од некои од авторите, сами да ги 
повлечат своите решенија од конечното остварување 
на скулптурите во овој проект. Дури не е предоцна.

(27 април 2009)

Ристо Станковски, Маски, �009 
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 Почитуван професоре,

Успеав да се „ослободам“ од ново настанатите случу-
вања и градби [во Скопје] квалификувајќи ги како 
обиди за замачкување на вистинските проблеми и 
како „end of politics“. Ако секој е уметник (архитект) 
и сè е уметност (и архитектура) тогаш сè е политика и 
секој е политичар. Не–уметноста е уметност. Не–по-
литичарот води не–политика. Сè си е легитимно со и 
кај професионалните аматери.
 Туку, кои се вистинските проблеми? Кој е вис-
тинскиот непријател?
 Каде треба да настане вистинскиот конфликт 
[clash] за нешто да се промени? Планирана vs. нефор-
мална архитектура, православие vs. муслиманство, 
власт vs. јавен простор, американска амбасада vs. луна 
парк, американска амбасада vs. археолошки простор 
Кале, Александар Македонски vs. илегален транспорт, 
Македонци vs. Албанци, МНТ vs. „Скендербег“, мо-

Преписка за архитектурата

Милан Мијалковиќ, 27 април 2009
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дерно vs. конзервативно, Роми vs. албански капитал, 
корумпирана власт vs. самоорганизација ... нов vs. 
заборавен град?
 Сè е тоа во зоната на потенцијалниот конфликт, 
но, како до конфликтот? Како преку радикална демок-
ратија, односно, преку архитектура на дисензус да се 
дојде до решение? 

Ако нешто насетивте би ми било од голема помош. 

Ваш 
 Милан Мијалковиќ

�9 август �009

 Драг Милане,

Вашата теза дека преку конфликт може или треба да се 
дојде до промена ми се чини интересна. Ќе се обидам 
да „нафрлам“ некои размисли со очекување дека ќе 
бидат од помош за Вашиот истражувачки проект.

Во Вашето писмо посочувате на неколку точки во 
„зоната на потенцијалниот конфликт“. Тие се, да ка-
жам, општи места кои со себе ниту содржат/носат, 
ниту произведуваат методологија за ефектуирање на 
посткофликтно подобрување, што, мислам, е Вашата 
намера. Зарем поимот којшто го употребувате – „ар-
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хитектура на дисензус“ во себе не ја содржи токму 
конфликтноста како нејзина суштинска категорија и 
diferentia specifica? Терминот „дисензус“ (и неговиот 
квалитативен опонент „консензус“) секако дека про-
излегува од речникот на политичкото и тука би можел 
да воочам методолошки апарат: начин на одлучување 
без заедничко прифаќање, одобрување. Тоа, пак, значи 
дека во рамките на барањето на конфликтноста ќе 
треба да се навлезе и во сферата на политичкото, кое-
што пак, во рамките на демократското, се остварува 
со или преку идеолошкото. Е, тука сега се влегува 
во подрачјето на најтешко менливото: како, не да го 
смениме идеолошкото (тоа се прави или на избори 
или со бунт, борба, револуција), туку како во него да 
го инфилтрираме конфликтното како најдобар можен 
творечки двигател? 
 Прашањето е уште покомплексно бидејќи се 
судира со една специфична новонастаната ситуација 
во Македонија, или барем во Скопје. Сè додека раз-
мислуваме за „урбаната мафија“, тука се работите 
едноставни, јасни и чисти, иако, на рамништето на 
квалитетот, остварувањата се најчесто многу лоши 
и за иднината погубни. Но, феноменот којшто го 
проживуваме е оној во којшто државата влегува во 
урбанизмот и идеолошки–проективно пенетрира во 
полето на јавниот интерес и одлучува – дисензусно, 
да не кажам самоволно! Со целото разбирање дека 
зад некои проекти мора да стои токму таа (не може 
некоја „ГГ“ фирма да порачува и инвестира објект на 
Македонската филхармонија, на пример, заради тоа 
што сопственикот е љубител на музиката и има пари), 
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но тоа што ја дразни јавноста е дека во изборот на тие 
објекти (односно, кои објекти да се градат) не се поаѓа 
од севкупниот национален интерес, туку, пред сè, од 
тесно партискиот (i.e. идеолошкиот) интерес. 
 Најразбирлива, како пример, во оваа смисла е 
порачката на Музејскиот комплекс „Македонска борба 
– Музеј на ВМРО и Музеј на жртвите од комунизмот“ 
на авторот Зоран Јордановски. Дури и тоа не би било 
толкав проблем сè до моментот кога ќе се погледне 
архитектонското решение на/за таа институција: нај-
благо речено, неразбирлив национал–романтичарски 
дух, типичен за неколку објекти во Скопје од пред 
Втората светска војна. Но, да не Ве залаже помислата 
на постмодернистичката цитатна постапка! Овие 
постари објекти ги спомнувам како примери од  пе-
риодот во којшто тогашната (кралско)југословенска 
архитектонска мисла се кршеше помеѓу: модернитетот 
(Драго Иблер, Заводот за социјално осигурување на 

Зоран Јордановски, Музејски комплекс „Македонска борба“, �008/�0 
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трудот (денешна Гратска болница) од �9��–5), ди-
гестираниот неокласицизам (Ристиќевата палата од 
�9�6) и национал–романтизмот или фолклоризмот 
(зградата на денешниот Црвен крст, �9�0–5). Или, ако 
сакате, уште поочигледна конфликтност произлезена 
од борбата меѓу овие архитектонски убедувања е онаа 
помеѓу Офицерскиот дом (национал–романтизам) 
од �9�9 и Народната банка (модернитет) од �9�0, од 
спротива, од истиот период. Истото тоа, како deja vu, и 
денес му се случува на Скопје: Владата ќе го обновува 
национал–романтизмот (без да помисли или знае дека 
тоа е национал–романтизмот на српските архитекти 
од пред војната кои се повикуваа на возобнова на 
архитектонското наследство од црквите од рашката 
(византиска) и моравската (поствизантиска) стилска 
група) олицетворен во Офицерскиот дом (којшто 
треба да биде Гратска куќа [sic!]), а од спротива, при-
ватниот капитал, на местото на некогашната Банка, 
гради ултра–модерна зграда со комерцијално–услужни 
содржини!
 Поинаку кажано, проблемот на конфликтнос-
та би го лоцирал во две компоненти врзани за овие 
државни нарачки: содржините на новонарачаните 
објекти и изборот (доколку до него воопшто и се 
дојде) на предлозите за нивно обликување. Ова има, 
исто така, две страни врзани за безидејноста на ова 
наше време (или, можеби, заради нив ова време го 
квалификуваме како безидејно): возобновување на 
стари срушени објекти и навраќање на старите архи-
тектонски обликовни наративи. (Тука ќе морам да го 
изземам проектот за новата зграда на Македонската 
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филхармонија.) Тоа може да значи само регрес и во 
двете ситуации. Еве што би рекол здравиот ум или 
што тој, во рамките на системот на знаењето, претпос-
тавува: „Нарачките во уметноста [архитектурата] се 
отаде доблеста на нарачателот; тие, без оглед на тоа 
дали се јавни, на повик или по покана, стануваат са-
мосвојна творечка одлука, во секоја смисла – како за 
уметниците, така и за нивната поширока средина“. 
(Иванов, �009: 5�) Очигледно е дека тука Иванов 
застанува зад слободата во творештвото без разлика 
што станува збор за нарачана уметност. Или барем 
така би требало да биде. Но, тоа што се случува е дека 
со нарачката за возобнова на стари објекти, значи не 

Виктор Михајлов, Концертна сала за Македонската филхармонија, �009 
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на содржини, туку објекти – нивно преповторување, 
Владата во својата нарачка ја ограничува творечката 
слобода – неприкосновеното право на секој автор. 
Згора на тоа, со изборот, или претпочитувањето на 
старите архитектонски обликовни наративи, таа секако 
дека упатува на или испраќа порака за дефинирано и 
затворено, но и минато архитектонско писмо. Со тоа 
се создава позиција за одбрана или претпочитање 
на изградба на нови вредности врз сочувувањето на 
вредностите низ веќе изготвени, минати архитектон-
ски форми и мисли, а таквиот став се определува како 
конзервативен. 
 Затоа не можам, а да не ја спомнам споредбата 
меѓу двата нови археолошки музеи, оној во Атина и 
оној во Скопје. Во тековниот ривалитет помеѓу Гр-
ција и Македонија, еве како оваа приказна завршува: 
атинскиот музеј го проектира Бернард Чуми [Bernard 
Tschumi], а нашиот Слободан Живковски, досегашни-
от (успешен) дизајнер на ентериери, главно кафулиња. 
Но, за мене тоа не е толку проблематично, што се од-
несува барем до проектантите (иако е симптоматично 
што принципот „зошто странец кога си имаме наш“ 
се случи и со поништениот конкурс за Спомен куќата 
на Мајка Тереза во Скопје), колку што е неразбирливо 
тоа што Владата избира проект за Археолошки музеј 
(плус Уставен суд и Архив [sic!]) којшто е пријавен како 
конкурсен труд за Гратската куќа на плоштадот!? Ова 
може да биде или, како што велите Вие, еnd of politics 
или politics of the aesthetics, како што би рекол Рансијер 
[Jacques Rancière], што, во еден преносен превод би го 
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нарекол како „идеологизација на естетското“.
 Вашата синтагма еnd of politics ќе ја разберам само 
како „узурпација на подрачјето на јавниот интерес“. 
Но, можен ли е „консензус“ по прашањата на/од јав-
ниот интерес? Тоа е она што оваа Влада го заборава: 
дека е можен. И токму заради тоа оваа Влада се пос-
тавува со самоволие и потполно неодговорно токму 
спрема јавното и јавноста. Во вакви случаи (или за 
вакви инвестиции) не поминува оправдувањето или 
изговорот дека „сè тоа било во програма на партијата 
за собраниските избори“ и дека Владата го остварува 
тоа за што добила мандат. Изборот беше легитимен, 
но таа програма ја подржале триесетина проценти од 

Слободан Живковски, Археолошки музеј, Скопје, �009/�0 
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населението!!! И тука е, во тоа е стапицата на демок-
ратското одлучување. Односно, заради тоа и постојат 
и други демократски инструменти преку или со кои се 
расправа за вакви капитални објекти кои би можеле 
да зрачат со идеолошки набој, односно да се спречи 
токму тоа. А нив, оваа Влада ги одбегнува. Таа поста-
пува, односно, одлучува и владее (како што тие самите 
велат, а не управува, како што треба да велат) само по 
сопственото убедување темелејќи го и оправдувајќи 
го тоа што програмата победила (била избрана) од 
мнозинството граѓани – што е флоскула, која што 
Владата, како мантра, ја повторува како одговор на 
сите критики и напади на оние кои не се произнеле (а и 

Бернард Чуми, Археолошки музеј, Атина, �009 
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не само тие) позитивно за нивната изборна програма. 
Требаше само да отворат јавни дебати и од тоа да на-
прават само подобро и толку. Но, во една автократија 
другиот глас, гласот на другиот се толкува само како 
непријателство и напад. И затоа се сложувам со Вас 
и Вашата синтагма, бидејќи кога полето на јавниот 
интерес ќе се престори во поле на личен, сопствен, 
едно-партиски или едно-идеолошки интерес, во тој 
миг умира политичкото – полето на јавниот интерес, 
она поле коешто се однесува на и за сите, а не само на 
и за припадниците на управувачката партија.
 На ова место би сакал да Ви упатам неколку на-
знаки и за она „идеологизација на естетското“, коешто 
го придодадов на Вашата синтагма. Во што се состои 
таа? Да го земеме примерот на новиот Археолошки 
музеј во Скопје. Имено, тоа е зграда во која ќе бидат 
сместени уште и Архивот на Република Македонија и 
Уставниот суд на Република Македонија. Овој објект 
(или барем, сега за сега, проектот за него) има фасада 
на антички грчки храм. На влезот во второто десетле-
тие на �� век нашиот проектант, односно нарачувач, 
и понатаму смета дека фасадата на музеј и понатаму 
треба да има фасада на грчки храм! Како да сме во 
периодот на неокласицизмот од �8 и �9 век!? Зошто, 
се прашувам? Но, потоа ми доаѓа одоговорот: па 
тука ќе биде и архивот, а архивата е дел од системот 
на историската свест и историското мислење родени 
токму во антиката, со откривањето на линеарното 
писмо, како што би рекол Флусер. (Fluser, �005: 9-��) 
Згора, нашето Уставно право, најверојатно во многу 
нешта се темели врз римското право, што, повторно, 



77

Силувајте го Скопје!

е антика. Така, со оваа тројна тафтологија му се дава, 
му се испраќа недвосмислена порака (а во традицијата 
на рано средновековната Biblia pauperum) на нашиот 
демократски, наднационален, граѓански субјект како 
да е тој – неписмен! Но, овој објект има и, несомнено, 
политичко делување. Така, политиките на естетското 
се однесуваат на остварувањето на една од неговите 
темелни функции – пројавувањето и постоењето во 
просторот на јавното со цел да го исполни полето на 
јавниот интерес. Тоа што овој Музеј го прави, всуш-
ност, е недвосмислено продирање на идеолошкото 
токму во овој, во тој простор, тоа поле на јавното и 
јавниот интерес (политичкото) и тоа преку задржу-
вањето на веќе одамна немуштиот говор на антиката 

Бернард Чуми, Археолошки музеј, Атина, �009 
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(или античката архитектура).
 Но, сево напишано, секако, не ја решава Вашата 
дилема, не дава одговор на Вашите прашања: „Сè е 
тоа во зоната на потенцијалниот конфликт, но, како 
до конфликтот? Како преку радикална демократија, 
односно, преку архитектура на дисензус да се дојде до 
решение?“ Затоа повторно и накусо ќе се вратам на 
нив.
 Хм, како? Критички и катахрестички.
 Но, пред да преминам на критиката, би сакал да 
се запрашам: дали во ова, сепак, има некој систем, без 
разлика дали нам ваквото Скопје со ваквата архитек-
тура, ни се допаѓа или не? Изгледа дека ќе мораме да 
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се сложиме дека Скопје или неговата архитектура од 
секогаш живеело/а „конфликтно“! И, да, тоа изгледа 
схизофрено. Во потполна смисла на зборот. Конечно, 
се прашувам, можно ли е, воопшто, Скопје да биде 
поинакво? Може ли самото да се произведе онака 
како што неколкумина од нас сакаат? Да потсетам, 
и Тангеовиот проект за постземјотресно Скопје не е 
спроведен докрај, а и тоа што е спроведено е делумно 
и изменето... Сакам да кажам дека до конфликтот не 
може да се дојде заради тоа што самата архитектура или 
архитектонска мисла и, конечно, архитектонско–урба-
нистичка државна политика (кога се гледа во целина) 
– внатре во себе е конфликтна, поседува конфликт во 
себе, та оттука, заради него и опстојува.
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Оттука, драг Милане, најверојатно ќе треба тековната 
скопска ситуација само да ја толкуваме, критички 
да ја толкуваме, а не да ја менуваме. Бидејќи, за да ја 
смениме ќе треба да ја рушиме, преградуваме, допол-
нуваме, да не кажам да ја – „уништиме“. А тоа, ќе се 
сложите и Вие, ниту е можно, ниту, пак, е пожелно. 
Затоа ќе треба да ја толкуваме. Најточно: ќе треба да 
изградиме некој, некаков наратив којшто внатре кон-
фликтноста на/во самата архитектонско–идеолошка 
мисла ќе произведе самоукинување пред уште истата 
и да се оствари. Некој, некаков – критички наратив. 
Ако за ништо друго, тогаш барем за идните порачки 
и идните архитектонско–урбанистички решенија во 
овој град.

Со почит,

 Небојша Вилиќ
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Почитувана Г–ѓо Јовановска,

еве го мојот одговор – сосема накусо:

Уште еден од фантомските проекти на оваа Влада, 
после идејата за „возобнова“ на Офицерскиот дом 
– како Гратска куќа, ова е логична и консеквентна 
линија за конзервативизмот во македонското опш-
тество, а оттука и култура. Аргументот дека сите ев-
ропски градови имаат по една црква не држи по две 
линии:

 �. Црквите во европските градови (аргумен-
тот на Владата) никогаш не се наново (или од темел) 
подигнувани во постоечкото урбано јадро (освен 
некои во Германија уништени за време на бомбар-
дирањето на сојузниците во Втората светска војна, 
и оние во Полска. Но тоа било правено – непосредно 
по истата таа војна, а не денес, после 50–тина годи-
ни). Светот оттогаш досега ја има Нотр Дам де От 

Анкета за изградба на црква на 
Плоштадот Македонија

Јовановска, 17 март 2009
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[Notre Dame de haut] во Роншан [Ronchamp] на Кор-
бизје [Le Corbusier], на пример.
 �. На веќе постоечки комплексен и проблема-
тичен простор (судирот на архитектонските концеп-
ции помеѓу монолититот на зградата на ЕВН и ризо-
матиката на зградата на Лумикс) уште да се додаде 
архитектонски објект на црква и тоа како возобно-
ва, нагласувам – како возобнова, а не како современ 
архитектонски приод кон црковната архитектура, е 
своевидна конечно дефинирана пропаст на македон-
ската (или барем скопската) архитектонска и урбана 
мисла – но, не на архитектите, туку на државниот по-
литички врв!!!

Проект за црквата на Плоштадот во Скопје, �009 
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Зошто го велам ова: токму заради тоа што црквата, 
дури и ако веќе еднаш била на тој простор (ако раз-
бирам добро) тогаш е уште еден фантом. Пред сè, и 
во меѓувреме, скопскиот плоштад е дефиниран со 
неколку чисто модернистички згради/објекти (меѓу 
другото – референтни за историјата на македонската 
архитектура) кои, оттука, го дефинираат и идеолош-
киот/проектниот/модерниот предзнак на решени-
ето овој град да биде модернистички обмислен. На 
ова се надоврзува и општата стратешка определба 
на градот по �96� година (земјотресот) да е репер-
на точка на модернистичката архитектонска мисла. 
Обновувањето на овој тип објекти (а тука секако 

Ле Корбизје, Нотр Дам де От, Роншан, �950–�
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спаѓа и „аватарската“ појава на Народниот театар 
како спротивност на новиот Еврејски музеј) само 
ја продолжува агонијата на македонското урбанис-
тичко планирање и концепција (или идеја за градот) 
започната уште од приватните инвестициски зафати 
на капиталните и помалку капиталните објекти на 
новата македонска архитектура, а толку многу кри-
тикувани и од самите архитекти. Ценам дека со овие 
чекори сега веќе и самата „држава“ го легитимира (со 
ваквите идеи и, за жал, можни остварливи проекти) 
урбанистичкиот и архитектонскиот „транзиционен“ 
хаос случен во последниве десетина години. Веќе не 
можеме да зборуваме и да ја обвинуваме само „урба-

Зградите на ЕВН и на „Лумикс“ 
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ната мафија“ (уште еден аватар зад кој се кријат не 
само лакомите инвеститори, лошите урбанисти и не-
писмените архитекти, туку и сериозни делови од вр-
вовите на државната администрација одговорни за 
тоа) како виновник за состојбите во архитектурата!!! 
Кон тоа сега се приклучува и Владата, i.е. државата 
во пакет со својата безидејност и немуштост да се 
справи со времето во коешто го обмислува и гради 
градот/в!!!

Некому, очигледно и заслепено, не му се допаѓа 
Скопје да биде проектирано со слика (којашто само-
то ќе ја изгради) на урбана концепција која инспири-
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ра идни урбани субјекти, туку која ќе тапка во едно 
место на коешто ќе биде покажан само безидејниот и 
безкреативниот – талкачкиот обид од овој град да се 
направи нешто повеќе од тоа што некогаш бил – да 
неинспирира поглед напред заради самозадоволу-
вањето на суетата дека некогаш било нешто (со осо-
бено сомнителен квалитет).

Ако толку повикуваната потреба за потврдувањето 
на идентитетот на овој град не гледа напред, погле-
дот назад сигурно дека нема да направи ништо по-
веќе отколку затапување на чувството дека ова опш-
тество воопшто се движи напред.

(18 март 2009)
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Оправдана ли е одлуката на Министерството 
за култура за зголемување на бројот на восочни 
фигури за повеќе од двојно – од 40 на 105 во 
Музејскиот комплекс „Македонска борба – Музеј 
на ВМРО и Музеј на жртвите од комунизмот“? 
(Новите 60 фигури значат нов милион евра 
државни пари.) 

Па, колку тоа плус државни пари чини, во моментов, 
иако е важно, не е пресудно, ниту пак суштинско за 
она што сакам да го кажам. Ниту, пак, сакам да ја 
коментирам одлуката на Министерството за култура 
повеќе од двојно да се зголеми бројот на восочните 
фигури. Но, тоа што сакам да го прокоментирам е 
дека Министерството за култура се јавува не само 
како нарачател на изведбите, туку и како нарачател 
за изборот на личностите за кои и ќе се прават овие 
скулптури.
 До овој случај мене не ми е позната праксата една 
музејска институција својата колекција да ја создава 

Скопскиот музеј со 
восочни фигури 

Катарина Синадиновска, 16 јуни 2009
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преку друга некоја институција, во случајов Минис-
терството за култура на Репиблика Македонија. За 
волја на вистината, не ми е познато дали овој Музејски 
комплекс „Македонска борба – Музеј на ВМРО и Музеј 
на жртвите од комунизмот“ е воопшто основан, дали 
е воопшто регистриран и дали е воопшто институција 
и тоа од национален карактер, значи национална 
установа. Во јавноста имаше голема реакција околу 
идејата, се расправаше во Собранието и најверојатно е 
донесена одлука за негово основање. Да претпоставиме 
дека е и регистриран и дека е од национален интерес, 
односно дека е национална установа (според Законот за 
култура). Тоа што дополнително не ми е познато е: кој 
е директор, кои се членови на управниот одбор, члено-
ви на извршниот одбор и, конечно и најважно, кои се 
кустосите во овој музеј. Токму во оваа последна ставка 
мојата намера наоѓа место за критика. Тоа, поинаку 
кажано значи: кој го прави изборот на личности, кој 
ја прави колекцијата, кој ја каталогизира и кој решава 
за поставката, изложувањето на скулптурите.
 Во досегашната пракса на музејската дејност, 
кустосите, преку своите музејски установи, а на го-
дишниот конкурс за финансирање, му приложуваат на 
Министерството за култура барање за средства за от-
куп или нарачки на дела. Работата на Министерството 
се сведува исклучиво на обезбедување на средствата 
за задоволување на ова барање и одредување на нив-
ниот износ врз основа на мислењата и препораките 
на советниците и комисиите за музејска и галериска 
дејност при Министерството. И толку е од него. Само 
кустосите се оние кои знаат што и зошто им треба во 
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колекцијата, односно поставката. Во музејската струк-
тура, неколкуте степени на кустоски звања (односно, 
нивната хиерархиска поставеност) е основната струк-
турна шема на компетенции и одговорности. Затоа, во 
случајот на овој музеј, кустосите предложуваат, а врз 
основа на нивното знаење, проценка и вреднување, 
кои личности треба да бидат изработени во восок и 
како и каде да бидат изложени. Бидејќи станува збор 
за музеј од областа на историјата, тоа би бил историски 
музеј. Заради специфичноста на историската област, 
тој е, едновремено, и специфичен музеј – Музејски 
комплекс „Македонска борба – Музеј на ВМРО и Музеј 
на жртвите од комунизмот“. Значи, кустосите треба 
да се историчари од потесната област – национална 
историја од �0 век. Но, што да се прави кога во слу-
чајот на овој наш нов музеј кустосите се заобиколени 
и што за тоа е формирана, најверојатно, надворешна 
стручна (а не партиска, се надевам) комисија која го 
составила списокот? 
 Поинаку кажано, имаме ситуација на создавање 
на музеј (а тоа се случува не со формирање на збирката, 
што не е предуслов, туку со проектирање на збирката) 
пред уште да се формираат и организираат музејските 
тела. Тоа е ситуација на заобиколување на објективис-
тичкиот и објективниот преглед на некои историски 
мигови. Тоа отвора простор системот на знаењето да 
се замени со системот на манипулирањето. А тоа, пак, 
фрла огромно тешка сенка врз суштината на каракте-
рот на оваа институција – историски музеј...
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Притоа, јавноста не беше информирана за 
новата одлука, ниту со конференција за медиуми, 
ниту со соопштение, па ние новинарите случајно 
на веб страната на Бирото за јавни набавки 
видовме дека имало нов тендер за нови 60 фигури.

Тоа што не е одржана конференција за печат, што значи 
дека јавноста не е информирана за новата одлука, тоа 
е голема грешка или пропуст на службите на Минис-
терството. А, можеби и не е, можеби намерата била 
таква. Но, како и да е, постапката е зачувана – барем 
тендерот е објавен преку Бирото за јавни набавки. Тука 
Министерството, процедурално, е чисто. Останува 
ускратувањето на информирањето на јавноста, а тоа 
само фрла непотребен сомнеж во транспарентноста на 
носењето и остварувањето на одлуките на владините 
институции. Знаете, и понатаму некои постапки се во-
дат вака, а со цел да се избегнат реакциите од јавноста. 
Толку ли не се научивме на основните принципи на 
демократското управување? Мислеа ли дека нема да се 
дознае или играа ли на картата дека кога ќе се дознае 
веќе ќе биде доцна, па ќе има помалку реакции или 
дека реакциите нема да можат да ефектурираат. Тоа 
многу дразни.

Каков е Вашиот став, воопшто, за ваквите 
музеи? Можете ли да направите некоја 
компарација со останатите земји, каде имаме 
вакви музеи и сл.?
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Едно се музеите со восочни фигури, друго се исто-
риските музеи, а сосема трето се историските музеи 
со восочни фигури. Првите припаѓаат во таканарече-
ните забавно–едукативни музеи. Во нив се поставени 
скулптури на познати и важни личности од општата 
историја, но и популарни забавувачи. Погледнете кој 
сè не сега поставува скулптури на скоропочинатиот 
Мајкл Џексон. Усовршувањето на техниката на изра-
ботка на овие скулптури е доведено на многу високо 
рамниште и човечки е да посакате да застанете покрај 
некоја важна историска личност, особено ако не сте 
имале прилика тоа да го сторите додека тој бил жив. 
Тие се привлечни за разни генерации на публика и 
затоа повеќето од нив функционираат, пред сè, врз 
комерцијална основа. Историските музеи, пак, се 
сериозно важни институции за систематизирање и 
вреднување на минатото, односно за историзација на 
минатото. Затоа нив ги основа државата и се нацио-
нални установи од највисок ранг. Историските музеи 
со восочни фигури, во оваа смисла, се само историски 
музеи кои во својата збирка имаат и восочни фигури 
како реконструкции на ликовите на важните и значај-
ни личности од историјата. Тоа значи дека некои, не 
сите, музеи во својата поставка вклучуваат и восочни 
фигури, но тоа е само како дополнителна илустрација 
или понуда на повеќе информации за посетителите. 
Привлечноста на техниката и нејзиното усовршување, 
навистина остава незаборавен впечаток при посетата 
на тие музеи. 
 Во нашиот случај, иако не ми е познат списокот 
на личности кои ќе добијат своја восочна фигура, ста-
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нува збор за личности од историјата на Внатрешната 
македонска револуционерна организација и оние кои 
се жртви на комунизмот заради застапување на некоја 
специфична и важна национална кауза, или барем така 
претпоставувам.
 Оттука, Музеј на ВМРО може да гради само 
политичката партија ВМРО–ДПМНЕ, како носечка, 
и сите други фракционирани политички партии со 
префиксот ВМРО. Значи ли тоа дека, кога еден ден 
ќе дојде, на пример, на власт Либералната партија 
тие ќе имаат легитимно право со државни пари да 
подигнат Музеј на либералната партија, без разлика 
што на македонската политичка сцена постојат само 
од осамостојувањето на Република Македонија? В 
ред, ВМРО е многу повеќе од политичка партија, тоа 
е движење. Но, зарем тоа не значи дека СДСМ може 
да покрене иницијатива и да го основа, да кажеме, 
Музејот на социјализмот и жртвите од бугарските 
окупациски сили и балистичко–качачките банди во 
Втората светска војна?

(19 јули 2009)
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Неделникот „Фокус“ во последниот број објави 
дека неколку скулптури поставени во центарот 
на Скопје се плагијати на веќе поставени 
скулптури во неколку светски метрополи. Што 
мислите, до кој степен или колку еден автор 
може да „позајми“ од друг, а тоа да не е плагијат?

Вашето прашање е нормативно и точните податоци 
треба да се проверат во постоечкиот Закон за автор-
ски и сродни права или во Авторската агенција на 
Република Македонија или во било која друга агенција 
или фирма која се занимава со заштита на авторските 
права или интелектуалната сопственост.
 Во основа, или поточно во уметноста, понекогаш 
авторските линии се многу тенки и преминливи. И тоа 
не е ништо ново. Многу често едно дело инспирира 
друго или е реакција на него и тоа ја води развојната 
линија во уметноста одамнина. Згора на тоа, во ова 
поодминато време на постмодерната, прашањата за 
оригиналноста, инвентивноста, уникатноста се веќе 

Вајарски фалсификати? 

Милка Јаневска, 16 август 2009
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одамна надминати. Со ставот дека сè е дозволено да се 
рециклира, ремиксира, преработува, презема и слични 
обликовни постапки уметноста ги прошири своите 
граници. И само во оваа смисла не би бил во можност 
да ја одредам точната граница со чиешто преминување 
едно уметничко дело се јавува како плагијат. Освен 
кога совпаѓањата се недвосмислени, и во обликовната 
и во идејната постапка. Но тогаш тоа веќе станува 
реплика. А во денешнинава, доколку уметниковата 
намера е да направи реплика на некое/нечие дело, тој 
тоа го има како легитимно право, при тоа со обврската 
да го нагласи, спомне потеклото или преземеното, 
односно, преземеното мора да биде препознатливо, 

Наташа Божарова, Просјак, �009 
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да има препознатливост во преземеното авторство.
 Оттука, написот на новинарката Љубица 
Гроздановска Димишковска именуван како „Скоп-
ските споменици се плагијат на познати скулптури 
од светските плоштади!?“ (�009: ��–5) можам да го 
протолкувам само како уште еден обид за една тенден-
циозна и скандалозна приказна во духот, политиката 
и стратегијата на неделникот „Фокус“. Со ова не сакам 
да ги бранам домашните автори, бидејќи во поголем 
дел од нив или, поточно, нивните скулптури не за-
служуваат ниту најмал посериозен осврт (заради тоа 
што не нудат ниту една причина за анализа, освен 
како дел од еден несовмесен, неразумен, безразложен 

Тимоти Шмалц, Просјак, �005 
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и непотребен проект на Министерството за култура). 
Со ова сакам да се осврнам на работата и од тоа про-
излезената одговорност на новинарите во јавноста, а 
како учесници во еден сериозен дел од создавањето 
на јавното мислење. Затоа написот на Гроздановска 
Димишковска ќе го употребам како појдовна точка 
во анализата на одговорноста на новинарите или 
новинарството како професија во создавањето и 
градењето на јавното мислење. А зошто токму овој 
текст, а не некој друг, некој од изобилието на „про-
изведени“ новинарски текстови? Едноставно заради 
тоа што тој се однесува или и го допира, и повеќе од 
тангенцијално, мојот занает, оној на историчарот на 
уметноста и ликовниот критичар.

Уште на самиот почеток би сакал да изјавам дека 
посочените скопски скулптури, без разлика колку 
тие споредбено личат, сепак, не се плагијат на посо-
чените! Очигледно е непознавањето на Гроздановска 
Димишковска на некои основни принципи во умет-
ничкото обмислување и уметничкото обликување. 
Но, со ред.
 Скулптурата „Просјак“ на Наташа Божарова 
од �008 (и покрај двете грешки во именувањето и 
датирањето: на скулптурата стои годината �008, на 
плочката со легендата �009; просјак во англискиот 
превод на плочката е homeless – што е бездомник) 
освен со положбата на телото (седната машка фигура 
со вкрстени нозе) нема ништо друго заедничко со 
посочената скулптура „Просјак“ на Тимоти Шмалц 
[„The Beggar“, Thimoty Schmalz] од �006 поставена во 
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Отава, Канада. Дупката на десната испружена рака на 
просјакот од Отава недвосмислено упатува на Исус 
Христос, што самиот автор, според натписот, и го 
кажува. Скопскиот просјак има испружена лева рака, 
многу долга брада и неговата слаба физичка состојба и 
слабост е дури и пренагласена. Така, иконографскиот 
приказ на истата тема е сосема различна, а иконолош-
ката уште повеќе: додека во Отава е недвосмислено 
прикажан Исус, тогаш скопскиот просјак е излезен 
од, веќе поодамна и во Скопје присутна, културата 
на стриповската „готика“.
 Скулптурата „Дрво“ на Дамјан Ѓуров од �009, 
навистина, композициски потсетува на скулптурата 

Рајчел Дирена, Жена, �006 
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„Прегратка – духовите на природата“ на Рaјчел Дирена 
[Rachel Direnna] од �007 и тука може да се зборува за 
преземање или случајно совпаѓање. Но само толку. 
Антропоморфијата (женското тело) на Дирена преми-
нува во крошна од дрво, дури и од делот на главата; 
андрогинијата кај Ѓуров произлегува, се формира од 
спирална гранка, додека крошната од суви безлисни 
гранки се формира само од рацете.
 Скулптурата „Бик“ на Дарко Дуковски од �009 
нема апсолутно никакви допирни точки со скулп-
турата „Наплатувачки бик“ на Артуро ди Модика 
[„Charging Bull“, Arturo Di Modica] од �989 поставен 
пред њујоршката берза, освен што е – бик (мотивско 
рамниште). 

Артуро ди Модика, Бик, Њујорк, �989 
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 Скулптурата „Музичари“ на Благој Чушков од 
�009, пак, од авторката на натписот е определена само 
како „повеќе или помалки ја има во многу земји, но 
сличноста помеѓу сите вакви скулптури е очигледна“ 
(sic!)!!! Ова не заслужува коментар.
 Најнесовмесна е споредбата на скулптурата 
„Заљубени“ на Димитар Филиповски од �009 со една 
друга поставена некаде во САД (не е посочено каде) 
за којашто авторката на написот приложува само 
фотографија не посочувајќи го авторот, насловот и 
годината на скулптурата, освен што наведува дека е во 
САД. Ниту еден наведен квалификатив не е споредбен: 
„важна е забележителната сличност помеѓу нашите 

Дарко Дуковски, Бик, �009 
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и скулптурите низ светот до тој степен што добивате 
впечаток дека ги правел еден ист автор“; „има многу 
сличности“ (!?) (но не се наведени кои); „потполно 
идентична или со мали измени, но со задржана главна 
тема и стил како нашиов, само поголем и поразјарен“ 
(!?); „повеќе или помалку ја има во многу земји, но 
сличноста помеѓу сите вакви скулптури е очигледна 
(sic!)!!! Крунскиот дел на анализата е следниот: „Раз-
ликата е во тоа што странските автори ги поставуваат 
своите дела каде што најчесто се одржуваат музички 
настани, со цел скулптурата да го обележи просторот и 
на граѓаните да им даде асоцијација дека тој простор е 
резервиран за музика, за забава, за дружење.“ На крај, 
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еве го завршниот удар: „Поставувајќи ги фактите на 
маса, истражувајќи на Интернет, како и објавувајќи 
ги фотографиите на скулптурите ’близначки‘ и водејќи 
се од паролата ’една слика заменува �.000 зборови‘, ’Фо-
кус‘ се сврте кон познавачите на вајарската уметност 
кај нас со цел да се разјасни нишката на сличности“. 
(Сите подвлекувања Н.В.)
 Ќе го преповторам наводов со мои коментари: 
„Поставувајќи ги фактите на маса [ништо од напи-
шаното не се докажа како валидна споредба, а камо 
ли „факт“], истражувајќи на Интернет [на Интернет 
може само да се пребарува, но не и да се истражува, 
заради тоа што медиумот сè уште не признаен како 
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веродостоен], како и објавувајќи ги фотографиите 
на скулптурите ’близначки‘ [најверојатно, наместо 
„објавувајќи“ се мисли на „пронаоѓајќи“ или „посочу-
вајќи“] и водејќи се од паролата ’една слика заменува 
1.000 зборови‘ [в ред, само што �.000 не се пишува 
со точка, туку со растојание помеѓу � и 0, лекторски 
пропуст], ’Фокус‘ се сврте кон познавачите на вајар-
ската уметност кај нас со цел да се разјасни нишката 
на сличности [па се наведуваат: Елизабета Канческа 
Милевска (тековен министер за култура), Владимир 
Величковски (историчар на уметноста), Милош Коџо-
ман (сликар), Митко Хаџи–Пуља (архитект), Гоце 
Наневски (вајар) и Чедомир Васиќ (сликар); од сите 
наведени најкомпетентни изјави можат да дадат само 
Величковски (бидејќи има магистрирано на темата 
македонска современа скулптура) и Наневски (бидејќи 
и самиот е вајар); сите други немаат легитимитет за 
давање вредносни судови]“.
 Понатаму написот преминува од помпезната 
најава за плагијат во насловот (кој завршува со „!?“) и 
набројувањето на „непобитните“ докази за плагијат-
ството кон анализа за проектот на Министерството за 
култура сè со цел да се проблематизираат неколкуте 
основни критериуми во конкурсната постапка за 
скулптурите („оригиналноста, иновативноста, постиг-
натите квалитети во рамнотежа со околниот амбиент 
и видот, карактеристиките и својственостите на при-
менетите материјали“), префрлајќи се на споредбата 
со сличниот белгратски проект за на крај текстот да 
заврши со нејасен (та затоа и неутрален) став на ав-
торката за целиот проект на Министерството.



�0�

Силувајте го Скопје!

Тогаш, навистина се прашувам – зошто е овој текст, 
воопшто, објавен? Единствено можам да прифатам 
дека текстот е резултат на замаецот којшто против 
серијата проекти на Владата, а преку Министерството 
за култура, започна со отворањето на Спомен домот на 
Мајка Тереза – кога чашата со небулози се преполни и 
кога јавноста, конечно, се спротивстави. Овој напис е 
очигледен и добар пример на аматеризам (како после-
дица на скандализирачкото новинарство) во којшто, 
како што би ракол Иванов, е присутно „искуството 
без знаење“. Доколку Гроздановска Димишковска 
навистина поаѓа од професионални побуди, тогаш со 
време нека ја менува професијата, но доколку, пак, тоа 
го прави од побуди на интерес, тогаш нека продолжи 
да објавува во „Фокус“. Тоа е и така и така неделник 
на којшто не му се верува.

(20 август 2009)
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Insertum
За скулптурите на пост–излиено Скопје

(За време на пишувањето на овој текст, пред авторот, 
како инспирација, стои бројот � (�06) од февруари �009 
на полското списание Arteon отворено на страниците 
8–9. На нив е репродуцирано делото „Claude Gate“ од 
�00� изведено во високополиран некородирачки челик 
на британскиот уметник со индиско потекло Аниш Ка-
пур [Anish Kapoor] поставено во Милениумскиот парк 
во Чикаго (САД), како соработка меѓу Градот Чикаго и 
Галеријата Гледстоун [Gladstone Gallery].)

Едноставно, самото правење на список на сите по-
одамна поставени и скоро поставени скулптури во 
центарот на Скопје ќе одземе непотребно голем про-
стор. Затоа, тие нека бидат поделени на две групи: 
„мали“ – оние коишто ги поставува општина Центар 
и „големи“ – оние коишто ги поставува Министерс-
твото за култура. Бидејќи нивниот број постојано се 
менува (а, главно, се зголемува) нека тој се заокружи 
на 50 вкупно. Малите, главно, се изведени од нај-
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млади автори, големите од поопитните (колку да не 
се каже – постарите). Тоа што е впечатливо е односот 
на форматите на овие две групи скулптури: малите 
се во природна големина, додека големите (заедно 
со постаментите) се огромноформатни. Иако сите 
се финансирани од Министерството за култура, 
како да се сака да се каже кој-е-кој во овој проект: 
на малата општина малите скулптури, на државата 
големите. Првите се микро-наративи, вторите се 
макро–наративи. Но, од големите се издвојува една: 
таа ја надминува категоријата на макро-наратив и 
преминува во еден (и според големината и според 
местоположбата) мега-наратив – онаа посветена на 
Александар Македонски во средиштето на плоштадот 
„Македонија“. Тој е епицентралната фигура во целата 
оваа толпа на темнопатинирани бронѕени фигури кои 
како сеништа талкаат низ центарот на градот, низ 
средиштето на државата. 
 Но, нека е и така. Тоа што постојано се прашувам 
не е ниту самата идеја за овој проект, ниту изборот на 
важните личности, ниту изборот на комисијата ток-
му за овие и вакви предлог-решенија на уметниците. 
Тоа што се прашувам е: зошто тоа треба (или мора) 
да биде фигуративна уметност/скулптура? На целата 
наша модерна и постмодерна скулптура како да ѝ се 
спротивставува ова тенденциозно враќање кон ака-
демскиот реализам, актуелен уште во и за средината на 
�9 век (но не и во Македонија). На тоа додавам: барем 
да се извајани како што треба! Но, од друга страна, на 
кое претходно искуство, исто така се прашувам, би се 
надоврзале сегашниве наши вајари, а во рамките на 
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фигуративната скулпторска мисла во Македонија од 
овој вид? Одговорот е: во огромен дел на сите понови 
споменични остварувања на академик Томе Серафи-
мовски. Дали е Серафимовски „виновен“ за враќањето 
на наративната фигурација на преродбенските и важни 
личности од македонската историја? Каде тоа наеднаш 
го снема неговиот модернизам, барем оној (или онаков) 
од скулптурата посветена на земјотресот во Скопје, 
а пред некоја година поставена наспроти Музејот на 
Град Скопје? Хммм? Одоговорот се крие, како претпос-
тавка, во замената на (или откривањето на) новите 
финансиери (спонзорите) на овие скулптури. Ако 
се погледне поодблиску (на самите бронѕени плочки 

Тодоровски, Рацин, �96� – Серафимовски, Рацин, �005
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додадени на скулптурите) ќе се прочитаат имињата 
на следните од нив: Ристо Гуштеров („Св. Кирил и 
Методиј“, Охрид, �990), Трифун Костовски („Мајка 
Тереза“, Скопје, �999; „Кочо Рацин“, Велес, �00�; „Мил-
тон Манаки“, Битола, �00�) и Зоран Зелениковски (Св. 
Климент, Охрид, �005). Чудно, најголемите бизнисмени 
во најновата Македонија!? Оттука, дали Серафимов-
ски само ја остварил нивната желба скулптурите да 
бидат фигуративни (со што го „продал“ сопственото 
модернистичко кредо) или, пак, било обратно (со што 
го потврдил истото кредо или направил компромис 
со цел само да ги излие и постави скулптурите)? Како 
и да е, тоа што ми е мене најважно е катастрофално 

Серафимовски, Милтон Манаки, �00�; Св. Кирил и Методиј, �990
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лошата изведба на фигурацијата: изместени колкови 
на Мајка Тереза, подигнатиот задник и листовите на 
Манаки, нозете, особено десната на Рацин... за Се-
рафимовски, очигледно постои само облека, а дека 
под неа постои некое тело/телесност, тоа или не го 
интересира или не го познава. (Затоа е поуспешен во 
„Св. Кирил и Методиј“ и во „Св. Климент“, затоа што 
нивните сакоси и наметки паѓаат вертикално, што е 
добро решение за неумешноста на овој автор да об-
ликува фигуративно). (За вметнувањето „корења“ по 
секоја цена и каде им е и каде не им е место во сите 
овие скулптури, во некоја друга прилика.) Тоа не се 
брани и не може да се брани со „авторска слобода“ 

Тодоровски, Св. Климент, �96� – Серафимовски, Св. Климент, �005
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или „визија“ и слични одбрамбени оправдувања.
 Покрај овие лоши скулптури, на располагање 
на младите уметници им стојат уште неколку: Иван 
Мирковиќ со „Ослободителите“, Скопје, �9�8; Лојзе 
Долинар со „Никола Тесла“ пред Електро-техничкиот 
факултет во Скопје, �950; Бранко Конески со „Гоце Де-
лчев“ во Струмица, �97�-5 и онаа на Љубомир Далчев 
во Скопје, �9�6/7; Димо Тодоровски со „На Мечкин 
камен“ во Крушево, �968 и „Кочо Рацин“ во Велес (пред 
гимназијата), �96�; Петар Хаџи-Бошков со „Св. Кли-
мент Охридски“ во Скопје и уште некои други помали. 
Очигледно е во овој кус и нафрлен преглед дека само 
скулптурата на Мирковиќ и делумно на Долинар се во 

Далчев, Гоце Делчев, �9�6/7



���

Силувајте го Скопје!

духот на академскиот реализам (согласно принципите 
на социјалистичкиот реализам од тој период), односно 
дека само тие би можеле да бидат некои урнеци не 
само за младите, туку и за постарите. Но, се прашу-
вам, ако ги немало урнеците за фигуративна уметност, 
тогаш зошто не се свртеле кон остварувањата кои не 
се фигуративни, а во македонската јавна пластика ги 
има, и токму како спомен обележја, и тоа низ цела 
Македонија? Тука би парафразирал една честа изрека, 
но и мислење, коешто вели: „апстракција слика тој 
што не знае да црта.“ Та оттука, ако веќе не знаат да 
обликуваат фигуративно, тогаш зошто не обликуваат 
апстрактно? Каде е тука конфликтот?

Долинар, Никола Тесла, �950; Конески, Гоце Делчев, �97�-5
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Во оваа смисла размислувајќи и погледнувајќи кон 
„скулптурата“ „Claude Gate“ на Капур се прашувам: 
како тоа нашава Влада и конкретно министерот за 
култура, според нејзините изјави во јавноста, сметаат 
дека Скопје ќе стане „светски град на скулптурата“ без 
ниту еден светски познат (па нека е и непознат) автор 
и, згора на сè, со скулптури на потполни анонимуси и 
ликовно неуки млади и невешти постари автори. Како 
тоа Министерството за култура мисли да го „продаде“ 
на светската уметничка берзанска мапа – мене не ми 
е јасно!?
 Зошто, и затоа и се прашувам и, едновремено, 
не можам да си верувам, зошто со тие девет милиони 

Тодоровски, На Мечкин камен, �968
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евра не се платеше еден Капур за нашиот центар да 
биде посетен не само од нашите возобновени и на-
ционалистичко затруени сограѓани, туку и со уште 
толку многу странци кои ќе сакаат да се сликаат со 
ова ремек-дело на Капур и тоа во центарот на Скопје? 
Зошто? Затоа што не смее да биде остварен регуларно 
избраниот проект за Спомен домот на Мајка Тереза 
на Хорхе Марум [Jorge Marum] од Португалија, туку 
тоа мора да биде некој „наш“ – нашиот Вангел Божи-
новски (а каков ќе биде проектот – тоа не е важно). 
Затоа што наместо Милениумски парк, како во Чикаго, 
ние правиме Милениумски крст, затоа што наместо 
рефлектирачка сфера од најнов не’рѓосувачки тех-

Хорхе Марум, Спомен дом на Мајка Тереза, �008
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нолошки материјал на Капур, нашиот ум е сè уште 
во форматот на фигуративната бронѕа на ’рѓосаниот 
националистички ум. Затоа! Е така „светски град на 
скулптурата“, жалам, ниту се станува ниту се бидува, 
ниту, пак, вакви „современи и квалитетни скулптури, 
објекти ... Скопје ќе го стават во редот на метрополите“ 
(Елизабета Канческа Милевска)! Сè што Скопје полека 
станува е само „светска паланка на скулптурата“. 
 И толку.

(4 август 2009)
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Полугодие

Како истекува времето се чини дека проектот око-
лу поставувањето на новите „мали“ скулптури во 
централното гратско подрачје влегува во финишот 
на неговото прво полугодие. Имено, ако најавата на 
Владата (преку извршниот субјект – Општина Центар) 
е дека поставувањето на сите 50 скулптури (и „мали“ и 
„големи“) треба да се заокружи со декември �0�0, тогаш 
�7-те веќе поставени „мали“ скулптури го означуваат 
периодот за првите полугодишни оценки.
 Во оваа пригода ќе употребам еден одамна 
заборавен начин на вреднување на уметничките оства-
рувања, кои најсликовито ќе го покажат карактерот и 
успешноста на овој проект. Така, ќе се повикам на едно 
искуство од македонската уметничка историографија, 
како едно од најдобрите критичарски искуства, свое-
врмено објавувани во додатокот на дневниот весник 
„Нова Македонија“ – „Екран“. 
 Веќе подолго време настојував да обезбедам 
простор за тековна ликовна критика во македонскиот 
дневен печат, но, уредниците на весниците се покажаа 
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незаинтерецирани за тоа. (Така се случи да го отворам 
сопствениот блог.) Основната намера ми беше да му 
се вратам на успешниот обид на Ладислав Баришиќ 
да ги оценува со оценки тековните ликовни настани и 
изложби кои се протегаа во периодот од �98� до �986 
и тоа во оценувачки распон од „-“ до „+++++“. (Бари-
шиќ, �000: ���-���) Поточно, намерата ми е да дадам 
оценки за досега поставените скулптури и за средната 
вредност на проектот „Скопје - град на скулптурата“ 
во оваа фаза.
 Иако се чини дека за уметноста се скоро невоз-
можни броеви оценки, произлегува дека токму таквиот 
начин е највпечатлив, особено за љубопитноста на 
уметниците во исчекувањето на вреднувањето на 
нивните дела. Се чини дека само текстуално-толку-
вачкиот пристап не е доволен или, барем, не е доволно 
видлив и ефектуирачки. Ова особено е важно за 
долгиот период во кој тековната ликовна критика во 
дневниот печат сосема замре, та оттаму, како да се 
изгубија можностите за споредбеното вреднување на 
ликовната продукција кај нас.

Тоа што овој напор го прави дополнително отеж-
нувачки е специфичноста на вреднувата материја. 
Од една страна, станува збор за порачка на вајарски 
остварувања, а од друга што тие остварувања треба 
да бидат поставени во јавниот отворен простор. 
Специфичноста се состои токму во сложеноста на 
оценувањето заради вториот критериум. За таа цел 
ќе дадам дополнителни објаснувања за начинот на 
оценувањето.
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 Категориите, според кои е направено оценување-
то, се следните: 
 I – изборот на темата: ова е еден од важните кри-
териуми бидејќи станува збор за урбана скулптура, 
односно, скулптура којашто треба да го одразува или 
отсликува урбанитетот (квалитативната димензија 
на гратското живеење); во оваа смисла треба да се 
разбере високата оценка на скулптурата „Шмизла“ 
на Филиповски и ниската оценка на „Тешкото“ на 
Трајков. Просекот од �,88 упатува на погорно-средно 
рамниште на разбирањето на уметниците за суштината 
на урбанитетот.
 II – обликување: овој критериум се однесува 
на начинот на обликувањето и изведбата во однос 
на соодветноста на темата; ако се земе предвид дека 
од �7 скулптури само 6 се апстрактни форми, додека 
останатите се фигуративни, од просекот од �,�8 во-
очливо е дека уметниците навистина имаат проблем 
со фигуративното обликување; овој критериум суш-
тински влијаеше на оценката од петиот критериум 
– уметничката вредност на делото.
 III – местоположба: во проект каков што е овој, 
важна компонента е и местоположбата, односно, соод-
ветноста на местото на поставувањето на скулптурата; 
тоа  е така заради потребата да се води сметка и за 
околниот простор, но и за односот на скулптурата со 
него и со реперните точки околу него; така, на пример, 
скулптурата „Маски“ на Станковски, иако има високи 
оценки за темата (театар) и обликувањето, средната 
оценка ја добива заради поставеноста пред Театарот 
за деца и младинци, при што постигнува спротивен 
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(застрашувачки) ефект кај детската публика. И, во-
општо, средната оценка од �,�� говори за делумната 
успешност на поставувањето и контекстуализацијата 
во однос на околината на овие скулптури;
 IV – уметничка вредност: ова е најважниот кри-
териум во ова оценување токму заради тоа што тој 
го одразува степенот и рамништето на актуелноста 
на уметничките размислувања и изведби и е темелен 
критичарски суд; просечната оценка од �,59 говори за 
ниското уметничко рамниште на досега поставените 
скулптури во целост;
 V – вредност на делото во просек: ова би прет-
ставувало заклучна оценка за секое поединечно дело, 
имајќи ги предвид сите посочени критериуми (од I-
IV); како и секој статистички просек, и овој параметар 
дава, на изглед, задоволувачка оценка.
 Но, штом се погледне просечната вредност од 
овие поединечни просеци, тогаш вредноста �,�7, може 
да изгледа солидна, но, секако, дека е под задоволу-
вачкото рамниште на успешноста на овој проект во 
целина во оваа фаза. Со тоа, а во духот на Баришиќ, 
оценката за проектот „Скопје – Град на скулптурата“, 
во оваа фаза, ја има оценката:
      +++

(14 ноември 2009)
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Полуден ум
или: Како и зошто се разболуваме – ментално?

(Еден хипотетички текст)

Во мојот занает има едно правило: за делата се суди 
откако ќе се создадат. Тука влегуваат, иако неостварени, 
и проектните предлози на уметниците, урбанистите 
и архитектите, но не и нивните проектни намери. За 
тоа дали се пишува и анализира проектната намера 
(како неостварена) повеќе пати се развија жестоки 
расправи во мојот кабинет со колегите драматур-
зи од Факултетот за драмски уметности во Скопје 
– Маја Стевановиќ и Русомир Богдановски. Oсобено 
по објавувањето на моето интервју во неделникот 
„Глобус“. И покрај сè тоа, се одлучив да го напишам 
овој текст и да ја објавам оваа книшка. Особено по 
обелоденувањето на фотографиите во дневниот печат 
од скиците и макетите на скулптурите коишто треба 
да бидат поставени на скопскиот плоштад, а веќе се 
во постапка на леење. Информациите за нивните 
димензии дополнително помогнаа во градењето на 
замислената слика на центарот на Градот по нивното 
поставување, до крајот на декември идната година. 
Тоа во мене повторно предизвика немир. Затоа, овој 
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текст е само една претпоставка за тоа како ќе изгледа 
Скопје откако ќе се постават сите, и „мали“ и „големи“, 
скулптури. 

***

Доаѓам од средба со еден пријател во бавчата на Драм-
ски театар. Ми се жали дека има некои чудни проблеми, 
дека нешто му се случува, иако внимава на здравјето, 
исхраната, кондицијата. „Не знам што ми е, ама не ми 
е убаво“, ми вели, „не е на арно“. Му велам дека едвај 
чекам да дојдам дома и почнам да ја читам „Читачот“ 
од Шлинк, како би можел да го прочитам интервју-
то со него во месечникот „Лајф“, за, конечно, да го 
изгледам истоимениот филм – филм за којшто цело 
Скопје (или барем уметничките и интелектуалните 
кругови веќе со месеци развиваат тези во спонтани 
муабети). Го велам тоа едновремено знаејќи дека нема 
ни да ја допрам книгата. Евентуално би ја погледнал 
корицата. Нешто ме притискаше и мене. За несреќа, 
а со намера да се избавиме од тешките и непријатни 
мисли, почнав да му ја раскажувам случката од вчера 
[N.B. 9 април] со колегите–студенти од Факултетот 
за ликовни уметности. Му ги пренесувам, од нив 
дознаените, полу–трач информации за проектот 
„Скопје – Град на скулптурата“, односно за тоа кој 
и како добил на конкурсот, кој кому уште треба да 
доисплати, како „посредниците“, по нечиј налог, ги 
зголемувале димензиите на од авторите понудените и 
слично. „Дури и како такви [скулптурите]“, му велам, 
„сериозно се замислив дека, всушност, проектот, от-
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како ќе се оствари до крај, може навистина да стане 
– ’феноменален‘.“ При тоа, му признавам дека тогаш на 
премиерот и на министерката за култура јавно ќе им се 
извинам за мојата критика на проектот во интервјуто 
во „Глобус“ и ќе признам дека сум бил слеп за нивнoто 
визионерство и што, воопшто, сум се посомневал во 
тоа и што, згора, сум се дрзнал тоа да го критикувам. 
По куса пауза исполнета со тишина и двајцата раз-
бравме дека нешто друго нè мачи, дека нешто друго 
е причина за оваквите наши необјасниви ментални 
состојби: без збор разбравме, само погледнувајќи се, 
дека нè мачи севкупната неразумност на најновата 
архитектура и најновите скулптури во центарот на 
градот и, особено, постапките и начинот на нивното 
остварување. Кафето не го ни допивме. Си заминавме 
дома со наведнати глави, молкум...

***

На враќање дома, вчера [N.B. �6 април], по часовите на 
Факултетот за ликовни уметности, на семафорите на 
„Партизанска“ се сетив на една случка од Венеција �005 
година. Во таа пригода, колешката Аделе Ајзенштајн 
[Adele Eisenstein] ми го опишуваше делот од паркот, на 
крајот од Будимпешта, во кој се поместени (наместо 
да се претопат) сите скулптури од социјалистичкиот 
реализам од цела Унгарија [Memento Park]. Скоро и 
да не можев да ја замислам (иако се обидував) сликата 
на надреалност, вонвременост и трансцендентност на 
атмосферата во паркот. Ме убедуваше дека такво нешто 
не само што не сум можел да видам никаде во светот, 
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туку и дека, воопшто, не сум ни кадарен да замислам. 
Нејзиното воодушевување од тоа криптична парковна 
атмосфера скоро и да се префрли на мене.

***

Го замислувам „побронѕеното“ или „пост–излиеното“ 
Скопје [да нема забуна: овие поими се замена за по-
долгиот, иако посоодветниот: „тон бронѕа+мермер по 
квадратен сантиметар пешачка зона во ценатрот на 
Скопје“], доцна навечер, таму некаде догодина пред 
Нова година. Ми се создава една виртуелна слика: ше-
там јас, излегувајќи од темнината на левата страна на 
Вардар и преку Камен мост се впуштам во осветлениот 
плоштад „Македонија“. (Гледам елка нема.) Пред да 
стапнам на него, подигам поглед и ме блеснуваат силно 
осветлени скулптури, едни многу големи, други многу 
помали. Mе застрашуваат двата моќни постамента, 
подигам глава и некаде високо на мулиња седат (а би 
требало да јаваат) Делчев и Груев. Поминувајќи го тој 
теснец ја здогледувам моќната скулптура/фонтана на 
Александар Македонски. Забележувам дека не можам 
да ја видам Ристиќевата палата. Вртам поглед налево 
– црква. Ја заобиколувам и ме „удира“ Карев, кој ја за-
сенува зградата на Собранието. Вртам поглед на лево, 
а таму хоризонталата на Асномовци – како ѕид којшто 
го затскрива/покрива целиот Гратски трговски центар 
и Жена паркот. Како се движам по пешачките улици, 
до мене доаѓаат само слики на скулптури: еднаш не 
ги догледувам заради височината и преосветленоста, 
еднаш ги допирам, а најчесто се судирам со нив. За-
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бележувам дека во градот, во неговиот центар нема 
веќе фасади, нема веќе згради, дека од скулптурите 
тие не можат да се видат – дека тоа не е веќе град. Во 
него останала само една толпа на темнопатинирани 
бронѕени фигури кои како сеништа талкаат низ цен-
тарот на градот, низ средиштето на државата. 

***

Вечерва, кога ќе се вратам дома, на Аделе ќе ѝ напишам 
писмо. Во него ќе ѝ кажам дека не само што сега можам 
да го замислам нејзиниот парк, оној во Будимпешта, 
туку и дека сега таа не ќе може да замисли како е, не 
да се има на маргините на градот, туку да се живее 
во такво надреално, вонвремено и трансцендентно 
окружение – какво што е моето окружение во цен-
тарот на градот, во Скопје. И дека тоа нема да биде 
само имагинација на мојата забеганост...

***

„Читачот“ на Шлинк го прочитав. Сепак. Но тоа не се 
случи во Скопје, туку далеку од неговиот центар – во 
Струга. Благодарение на живеечката мултиетничкост 
на овој град, на впечатливата клима и на добрите и при-
јатни, неозлобени стари, но и новостекнати пријатели, 
се случи, во изминативе 6� дена, да ги напишам или 
довршам сите овие текстови во оваа книга. Со нив-
ното завршување, во мене како да се ослободи некоја 
нова волја. Помислив: „Своето го сторив – кажав што 
мислам. Ако оваа книга успее некого да замисли или 
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поттикне на критика (на мислечкото рамниште), или, 
пак, некого да ги преиспита своите желби, одлуки и 
решенија (на извршното рамниште), тогаш ќе успеам и 
јас (на творечкото, и пред сè, делотворното рамниште). 
Ако не успеам, ќе жалам што не сум успеал. Но, ако не 
се обидев, ќе се срамев што не се обидов...“ А потоа се 
прашав: „Како да го најдам мојот пријател од бавчата 
на Драмски театар и да му кажам дека ова не е книга 
каква што јас треба, мора и умеам да напишам, книга 
на мојот објективен, непристрасен и научнички ум, 
туку дека таа е резултат, последица на еден ум во едно 
вакво неразумно и безразложно општество и време, 
последица на еден, заради тоа – полуден ум...“...

(10 април - 5 септември 2009)

Мементо парк, Будимпешта
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