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ДЕЦАТА ОД ЧАЈЏИЛНИЦАТА „ГАЛЕРИЈА 7“

Што се случува со урбаниот дух на македонската метропола

пишува: СВЕТЛАНА ПОП-ДУЧЕВА

фото: НИКОЛА ЈАКИМОВ

Дилемата супкултура или мејнстрим е исто како на менито да ви се понуди кавијар или
зелка, затоа што кавијарот оди со шампањ, а зелката со ракија.

Тристан Цара, водачот на авангардното движење дадаизам, во своето главно дело
„Седумте манифести на дадаизмот“, објавено 1924 година, би ви рекол: дадаизмот
настана од потребата да се постигне апсолутен морал, од длабокото чувство дека
човекот, кој е во средиштето на творечкиот дух, мора да ја потврди својата надмоќ во
однос на осиромашеното спознавање на човечкото битие, мртвите нешта и лошо
стекнатите добра. Дадаистите заговараа побуна, апсурд, нихилизам и отфрлање на
сите традиционални вредности. Со нив започнува супкултурализацијата во светот.
Скопје е дел од таа приказна. Има повеќедецениски континуитет на авангардните и
алтернативните андерграунд-движења, бидејќи, и покрај паланечкиот изглед, сепак е
град во кој уметноста е спиритуален дом на многу супкултурни творци.

КОРЕНИ Денешната субверзивна мисла, која пред се' е израз на младешкиот дух и
енергија за промена, секогаш во потрага по идеалното и различното, подоброто и
совршеното, има длабоки корени. Во разговор со повеќе сведоци на тоа време се
потврдува дека почетоците на субверзивната мисла во градот се инспирирани од
мајските студентски протести во Париз, Франција, во далечната 1968 година (за кои
Бернардо Бертолучи го сними филмот „Сонувачи“ - „The Dreamers“), кои ќе повлечат
низа други последователни протести и настани и во тогашната СФРЈ. Во тоа време, во
Македонија се печати првото демократско гласило „Фокус“, иницирано од група млади
интелектуалци: браќата Алјоша и Исо Руси, Александар Чомовски, Русомир
Богдановски, Владимир Куновски, Слободан Унковски, Владимир Милчин, Илинка
Петрушевска, Владо Шопов, Константин Танчев и многу други. Само по неколку броја
„Фокус“ е затворен, односно е окарактеризиран како премногу субверзивен за
ригидниот комунистички систем. Во исто време креативната енергија од градот,
особено кај младите театарџии, се собира околу проектот „Свети Никита Голтарот“ на
Владимир Милчин, која патем истражува во сферите на интракултуралноста - еден од
атрибутите на постмодерната, за подоцна да се пресели и вдоми во театарската
работилница при Естетичката лабораторија на Филозофскиот факултет и претставите
на „Зелената гуска“. Младиот отворен театар, како што напиша во една пригода
Љубиша Никодиновски-Биш, претставува континуитет на театарот на „Свети Никита
Голтарот“ и претставите на „Зелената гуска“. 

ДВИЖЕЊЕ Во 1984 година, во самиот почеток на дезинтеграцијата на процесот на
социјализмот, во Словенија се формира движењето „Neue Slowenische Kunst“, во кое
членуваат култната група „Laibach“, сликарите обединети во групата „Irwin“ и театарот
„Scipion Nasice Sisters“. „Neue Slowenische Kunst“ претставува уметничко-политичко-
цивилно движење кое се јавува како отпор на тогашниот политички систем -
социјализмот и државноста на СФРЈ. Денес, членовите на култното алтернативно
движење се насекаде во светот, распространети на територијата на државата НСК,
каде што уметноста е единствена религија и светост. По повеќедецениското постоење,
членовите на НСК на прашањата дали нивните дела се националистички или го
исмејуваат национализмот, дали се државни или противдржавни, бидејќи си
поигруваат со симболите на тоталитарните екстремни национализми, десните со
рускиот болшевизам, за кои Славој Жижек вели дека се „инконзистентна агресивна
комбинација помеѓу сталинизмот, нацизмот и идеологијата на крв и почва“, одбиваат
да дадат јасен и недвосмислен одговор. Во текстот „Зошто ’Лајбах‘ и НСК не се
фашисти“ на погоре именуваниот филозоф, културен теоретичар и критичар, Славој
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Жижек, пишува дека значењето на НСК и на „Лајбах“ треба да се гледа во контекст на
„заднината на конститутивната тензија меѓу Законот на јавното, пишаното и
суперегото“. Како и да е, „Neue Slowenische Kunst“, групата „Ирвин“, а особено
музиката на „Лајбах“, покрај другото, се револуционерно движење што влијае врз
изградбата на ставовите на повеќе супкултурни и алтернативни движења на Балканот.

МАПА Во исто време, независно од движењето во Словенија, во Скопје, поточно во
Старата чаршија, во чајџилницата „Галерија 7“ на Адил Карахасан, спонтано се собира
уметничката алтернатива. Се дискутира за теоријата на уметноста, литературата,
музиката, филозофијата, археологијата и политиката, а како резултат на таа
интеракција, тогашните студенти на Академијата за ликовна уметност спонтано ја
создаваат групата „Зеро“: Александар Станковски, Синиша Цветковски, Тања
Миљовска, Ибрахим Беди, Игор Тошевски, Мишо Весовски, Златко Трајковски и Перица
Георгиев, која остави многубројни дела - цел опус, според некои критичари,
најкапиталните дела на македонската уметност од тоа време. Дваесет години подоцна,
на неодамнешната изложба на групата „Ирвин“, под наслов „Was is Kunst in Macedonia“,
која се одржа во просториите на мултимедијалниот центар „Мала станица“, каде што
беа прикажани прилепските икони од 17 век и руската авангарда на Казимир Малевич,
влегоа во мапата на уметниците од Источна Европа „East Art Map“, во издание на
„University of the Art“ во Лондон, во над илјада страници (книгата сама по себе
претставува своевиден уметнички артефакт, се разбира, покрај теориското значење).
Во уметничката мапа на творци од Источна Европа по Втората светска војна - редовно
заобиколуван период од историчарите на уметноста од западноевропска
провиниенција - со што групата „Ирвин“ ја исправа и оваа историска грешка, во делот
„Macedonian Art Stories“, како најинтересни автори кои твореле во тој период по избор
на кураторот д-р Сузана Милевска се издвоени: Томо Шијак, Симон Шемов, Анета
Светиева, Александар Станковски, Жанета Вангели, Игор Тошевски, Славица
Јанашлиева и групата „Зеро“.

КРЕАТИВЕН ОТПОР Клучните години на конституирањето на постмодерната (во
светски рамки) се токму 80-тите години на минатиот век. „Во тоа време во Скопје
дејствуваше уметничка групација составена од уметници, писатели и филозофи која

создаваше на маргините на
општествениот мејнстрим, а нивните
креации и идеологија не беа широко
промовирани и прифатени“, вели
Александар Станковски-Рембрант.
Сепак, тие оставаат траги во
македонската уметност, воедно,
поставувајќи ги темелите на
постмодерната во неколку уметнички
рода: ликовната уметност, видеоартот,
поезијата, литературата и теориската
литература. „Оваа епизода на
македонската уметност, продолжува
Станковски, извира од едно креативно
филозофско јадро на млади и
експериментално ориентирани
уметници и интелектуалци кои беа
позиционирани и локално (Старата
чаршија) и глобално (светот). Не
паметам друг феномен во пишаната
историја на уметноста, се разбира,
покрај Кабарето на дадаистите, каде
што се собрала толку креативна
енергија на толку мал простор како
што беше во 80-тите години во
чајџилницата ‘Галерија 7’ во Старата
чаршија во Скопје. Ова место, воедно,
беше и главен штаб на оваа

уметничко-идеолошка мрежа, која своите краци ги фрлаше од Москва до Гетеборг,
преку Амстердам и Париз до Лондон, Рим и Берлин, од Њујорк до Сан Франциско, па
се' до Токио и Осака“. 

Главната стратегија на оваа генерација млади луѓе била промовирање отвореност,
номадизам, аисторичност и отпор кон академско-бирократскиот начин на означување,
при што Александар Станковски ја нагласува и деструктивната улога на македонскиот
културен естаблишмент од тоа време, пред се', кон делата на групата „Зеро“, но и кон
другите ентузијасти од „Галерија 7“.

КОНТРАПУНКТ Денес блогерите се сметаат за новите гуруа на современата
субверзивна мисла и андерграунд-филозофија. Дел од нив се нарекуваат урбана
герила, кои, како што вели Дерида, се „одговорно анархични“ и кои најдобро се
изразуваат преку порталите во блогерскиот простор - остро и поткопувачки -
парчосувајќи ја глупоста на мејнстримот. Тие се само дел од многуте супкултурни
движења на андерграунд и алтернативната сцена. Овие млади луѓе, полни со енергија,
се антипод и контрапункт на јавното мислење, коректор на колективното несвесно и се
залагаат за прочистување и проветрување на вредностите на политичкиот и
културниот естаблишмент. Нивната цел е осветлување на темните ходници на
колективната и јавната зачмаеност, постојана критика на мејнстримот, поткопување на
веќе установените кодекси, стереотипи, флоскули, предрасуди, прочистување на
просторот, како што велат тие, од „смрдеата на затапеноста и глупавоста“.

Познавачите на овој феномен велат дека блогерите се чисти во својата интенција за
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дејствување, ослободени од лукративното, посветени на уметноста и човечките
вредности и, главно, гравитираат и комуницираат околу неколку урбани места:
културниот центар „Точка“, галеријата „Прес ту егзит“ со „Проџект спејс“ (ангажирани
околу новите визуелни уметности), кафулето „Лудница“ (алтернативни бендови,
свирки, проекции на арт-филмови), „Лајка“ (главно кафуле на фановите на музичкото
радио Канал 103), мултимедијалниот центар „Мала станица“, музичкото радио Канал
103 и Младинскиот културен центар, кој веќе 35 години ги поддржува алтернативните
независни движења во градот.

ЛОГИСТИКА Издавачот и колумнист Никола Гелевски, еден од сопствениците на
културниот центар „Точка“, место околу кое гравитираат младите литерати,
преведувачи, филозофи и цивилни здруженија кои дебатираат на разни прашања,
најмногу од доменот на човековите права, теориските прашања од литературата,
уметноста и филозофијата, смета дека независната култура е таа која треба да застане
зад овие автентични цивилни и супкултурни движења и иницијативи, како што е на
пример акцијата „Не пиеме нафта“. Тој тип независна култура, вели Гелевски, треба да
се поддржува, бидејќи станува збор за урбани вредности.

„Точка“ од поодамна соработува со најголемата невладина организација во градот
Загреб наречена „Мултимедијални институт“ и културниот центар „Мама“ (Загреб има
14 културни центри и стотина културни институции). Тие, велат, главно се ориентирани
на финансиите од градскиот буџет. Градот Загреб има буџет од околу 70 милиона евра
наменет за култура, а од тие речиси 20 проценти или некаде околу 15 милиони евра
одат строго за развој на независната културна сцена. Според Гелевски, тоа е некој
модел што би требало да се прифати и кај нас. Само за споредба, „Точка“ како
независен културен центар функционира шест години. Годишно организира 50-ина
настани, во просек, секоја недела по еден: изложби, промоции, концерти, дебати,
проекции и слично, со буџет од само 40 илјади евра, што главно ги донираат странци,
фондацијата на Сорос и швајцарската организација „Про Хелветија“.

„Државата треба да помогне во логистичка поддршка на овие супкултурни движења, да
им создаде базични услови за интеракција, комуникација, креирање, дебатирање,
користење литература, музика, филм..., кои во крајна линија ќе бидат места каде што
секоја индивидуа ќе се приклони и идентификува со својата супкултурна група и стил,
за да не го прават тоа супстандардно, по гаражите во градот. Единствено на тој начин
овие супкултурни движења ќе можат да прераснат во препознатлива урбана култура со
скопска специфика и шарм, која нема да дозволи превласт и победа на кичот и
потрошувачкото општество“.

Ширење на маргините
Паралелно со почетоците на групата „Зеро“, во средината на 80-тите во областа на
рок-музиката се формирани неколку култни групи, меѓу кои: „Мизар“ во 1982 година и
уметничкото движење „Македонска стрелба“ инспирирано од движењето „Neue
Slowenische Kunst“. Ристо Вртев во 1984 година ја формира групата „Архангел“. Групата
„Анастасија“ е формирана во 1990 година и се насочува кон компонирање театарска и
филмска музика, а во 1994 година ја создава музиката за филмот „Пред дождот“ на
Милчо Манчевски - добитник на „Златниот лав“ во Венеција истата година. Тука некаде
е и легендарната панк-група „Бадмингтонс“, формирана во 1981 година. Во средината
на 90-тите емисијата „Subway“ од областа на супкултурата, која се емитува на
редовната програма на ТВ А1 - ја води Игор Иванов-Изи, во режија на Драган Абјаниќ,
е своевиден документ за супкултурните правци и алтернативните уметнички движења
од тоа време. Од 1994 списанието „Маргина“ на издавачката куќа „Темплум“ (во
поднасловот стои „списание за ширење на децентрализирана култура“) преведува
современи прогресивни автори од областа на литературата и уметноста, новите
медиуми, истовремено објавувајќи и стрипови, поезија, есеи и раскази од скопската
андерграунд-сцена.

Елитизмот на супкултурата
Не можете да барате алтернатива во период кога ниту мејнстримот не е консолидиран.
Во такви услови единствено може да цути „етаблираниот андерграунд“, „метузалемите
на алтернативата“, чиј последен придонес за алтернативната култура било
појавувањето во филмот „Маклабас“, на пример, луѓе кои по инерција се однесуваат
како да ги имаат патентирано субверзивноста и социјалната освестеност, тонејќи во
елитизам кој задушува и не дозволува влез за нови лица и нови идеи, дополнително
опустошувајќи ја и без тоа веќе истрошената сцена.

Критиката на оваа група луѓе не ја изразувам само поради нив самите – во исто време



сметам дека многумина млади ангажирани уметници и активисти го копираат тој начин
на однесување - скопскиот синдром на недопирливост, отуѓеност, ексклузивност и
елитизам се провлекува и кај некои нови ликови, а тоа многу влијае на се' што е општа
перцепција – еуфемистички кажано, отсуството на свежина во јавниот простор. Не
велам дека нема желба, идеи и реализација - единствените нешта кои навистина
недостигаат се посветеноста и пожртвуваноста.

Сепак, неоспорно е дека работите почнуваат да се движат - се случуваат настани, се
создаваат дела, се активираат се' повеќе млади прогресивни луѓе. Воопшто, граѓаните
полека започнуваат да ја користат шансата за партиципација во создавањето на она
што е јавно во општеството. Она што мислам дека исто така е голема предност е
децентрализираноста – низ Скопје ќе сретнете секакви супкултури и ориентации. Таа
разновидност овозможува избор, овозможува простор и толеранција за најразлични
проекти и соработки. Но, повторно ќе нагласам, комплексот на повисока вредност и
немањето доволно жар и полет се двата камена на сопнување на денешната скопска
млада алтернатива. Што се однесува до идеите што не' поврзуваат – би можел многу
од нив да формулирам како борба за права и порамноправна застапеност. Тоа се идеи
кои се својствени на секој тазе поредок, потрагата по идентитети ги тера младите да се
вклучуваат во борбата за препознавање и признавање, па многу пати мотивите за
вклучување во такви проекти се и лично препознавање во таа борба. За успехот на
една генерација ангажирани и прогресивни млади дејци е неопходно редуцирање на
врските со крупниот капитал и естаблишментот за да се зачува автентичноста и
суровоста на изразот.

Четвртина буџет за независна култура

Буџетот на Град Скопје за финансирање проекти од областа на културата, почнувајќи
од 2005 година, изнесува 5.494.363,50 денари, во 2006 година се зголемува трипати,
односно изнесува 14.900.741 денар, за во 2007 година да се зголеми на 17.200.000
денари, од кои за финансирање на т.н. независна култура се одвоени 4.170.000
денари.

Со оглед на значењето и потребата од побогат и поразновиден културен живот, со
буџетот на Град Скопје за 2008 година се предвидува средствата наменети за култура
да изнесуваат 28.880.000 денари.

Г л о б у с  2 0 0 7 .  Си т е  п р а в а  з а д ржани .
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