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БИЗНИСОТ НЕМА СЛУХ ЗА УМЕТНОСТА

Повеќето фирми, банки, хотели гледаат на уметноста повеќе како на една
забавна, но сепак дискретна (и по можност политички коректна)
сценографија во заднината на главните случувања, чија потреба
произлегува од синдромот horror vacui или страв од празното

пишува Дејан Буѓевац 

d.bugevac@globusmagazin.com.mk

фото Андреј Гиновски

Постои една општа дефиниција што вели дека начинот на кој уметничките дела
стануваат јавен факт, односно дел од јавната сфера, секако, е еден од пресудните
фактори во животот на секое уметничко дело/историјата на уметноста, но и значаен
чинител во формирањето на онаа цивилизациска приказна што се вика јавно културно
доживување на својот простор. 

Во светот веќе станува импозантен бројот на компаниите што сметаат дека
инвестирањето во уметноста, било преку форма на „арт-фонд“ било преку директен
откуп од уметникот или од приватни сопственици и галеристи, станува стратегиски
побезбедно наспроти некои други традиционални вложувања. 

Честиот финансиски обрт со уметнички дела донесува високи заработувачки, па во
денешно време колекционерството не е само страст на богатите туку и дел од
стратегијата на бројни инвестициски фондови. Во прашање е проширување на
инвестициското портфолио во кое, покрај акции, обврзници и недвижен имот,
задолжително се истакнуваат и баснословните колекции на уметнички дела. 

Денес вредноста на уметничките дела е директно поврзана со состојбата на
економијата/стопанството речиси во секој развиен регион во светот. Високите
вредности што ги постигнуваат уметничките дела на аукциите на куќите „Кристи“ и
„Сотби“, главно, се финансираат од луѓе кои својот огромен капитал го заработиле или
преку пазарот на акции, како сопственици на компании, или преку разни деловни
шпекулации кои на глобално ниво се супериорни и недофатливи. 

Историски, вредноста на уметничките дела ги следи циклусите во економијата со
мошне релативно задоцнување. 

http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=07A4FE00B4119840ADACBF51DBF49167
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.globusmagazin.com.mk/?section=contact
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=055DA7E6D9FE024492EA943741021765
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=055DA7E6D9FE024492EA943741021765
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=055DA7E6D9FE024492EA943741021765
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=7E8119118968E042BA2A4CC1F619457C
http://www.globusmagazin.com.mk/?section=arhiva
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=DFDD6A704315794F9808CD0625C6895B
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=3DFE1E28A972E846946FC56CD2E8912B
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=A324FF92A85A024E85905A12615455E8
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=1617F649416C744D9FF8C4FF699CE9DB
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=13E5217FCB056E4F827A1B0C387493F3
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=1322A5AB0F23194AA48E767433F2F840
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=2F9BA916E53AEB4B82B61B581214AC48
http://www.globusmagazin.com.mk/default.asp?ItemID=5DD88BF36710134E982A3735A8607CE0
http://www.globusmagazin.com.mk/?ItemID=2AAC16A629672146A1ABE1DA16912CFB
mailto:d.bugevac@globusmagazin.com.mk
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


Број 66

Број 65

Број 64

Број 63

...

 КОЛЕКЦИОНЕРИ КАПИТАЛИСТИ Пристапот кон уметноста како инвестиција не е од
ново време, како што се мисли најчесто. Големите уметници својот развој и успех им го
должат токму на оние колекционери кои со откупувањето на нивните дела им
овозможиле да живеат од својата работа. Со векови тоа биле црквата и племството, а
од почетокот на 19 век таа улога ја презела буржоазијата во развој. Во Австрија,
семејствата на истакнати индустријалци, како што се Ото Примавези и Карл
Витгенштајн, вложувале многу пари во уметноста. Примавези дури и банкротирал
поради претераната штедрост во тие вложувања. Но, благодарение на нивниот
„нерационален“ патронатски пристап, настанал, помеѓу другите, и големиот сликар
Густав Климт. Адела и Фердинанд Блох-Бауер, познат брачен пар што се збогатил во
индустријата со шеќер, во почетокот на векот поседувале седум маслени слики од
Климт, меѓу кои и двата познати портрета на Адела, од кои едниот во 2007 година бил
продаден на аукција за неверојатни 135 милиони долари (купец е наследникот на
козметичката империја „Есте Лаудер“, Роналд Лаудер). 

Во почетокот на 20 век, богатите американски индустријалци почнале да купуваат
уметнички дела и почнале да создаваат колекции за да ја докажат својата позиција на
културна елита, а не само парична, споредувајќи се со старата европска аристократија.
Американскиот филозоф и теоретичар по образование, Џон Дјуи, своевремено
напишал: „Општо кажано, типичниот колекционер е типичен капиталист. За да ја
докаже добрата позиција наспроти светот на високата култура, тој собира слики и
скулптури, исто како што собира обврзници и акции за да го потврди својот статус во
светот на финансиите“. 

Подоцна, во втората половина на 20 век, како големи инвеститори во уметноста се
појавуваат и сопствениците на компаниите за рекламирање и компјутерски софтвери,
како што се Џорџ Сачи, Бернард Арно (ЛВМХ), Франсоа Пино („Кристи“, „Сотби“, „Гучи
груп“) и Бил Гејтс („Микрософт“). Сачи ќе развие свој систем на промоција на делата
од своите колекции (според многу критичари, фатален за современата уметност поради
неговиот „чуден“ вкус), со цел да крене поголема врева во јавноста, постојано да ја
проширува својата колекција и константно да се покачуваат цените на делата. Сепак,
никој не може да му ги одземе неговите атрибути за успешно инвестирање во
уметноста, бидејќи поседувал ретка способност да забележи млад талентиран уметник,
се' уште неафирмиран (како што е примерот со Демијан Хирст, денес еден од
најскапите живите уметници). Сачи, исто така, е еден од најголемите купувачи кога се
во прашање престижните саеми за уметност, како што се „Фриз арт“ и „Арт Базел“.
Тука е и колекционерот Бернард Арно (кој гради музеј за својата колекција во
Булоњската шума во Париз). Или најголемиот конкурент на Арно, францускиот моден
милијардер Франсоа Пино, сопственик на куќата „Кристи“, најмоќна личност во
современата уметност, кој непрекинато создава огромни уметнички наследства, воден
или од егото или од вистинска желба да остави нешто за генерациите што доаѓаат.

Жанета Вангели, визуелен уметник

Во Македонија, за разлика од други средини, не ми се случило претпријатие
или фирма да откупи некое мое дело, така што немам непосредно искуство со
оваа практика. Според моите сознанија, т.е. посредно преку искуствата на
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моите колеги и преку директниот контакт со некои македонски претпријатија,
имам впечаток дека интересот за современата македонска уметност е многу
мал, речиси и не постои, а ароганцијата без покритие премногу голема. За да
се случи каков било исчекор во тој правец, потребно е пред се' запознавање и
едуцирање во областа на уметноста, нејзино препознавање и почитување на
нејзината световна нефункционалност, будење на внатрешната потреба на
секоја личност по убавото, доброто и вистинитото. Повеќето фирми, банки,
хотели гледаат на уметноста повеќе како на една забавна, но сепак дискретна
(и по можност политички коректна) сценографија во заднината на главните
случувања, чија потреба произлегува од синдромот horror vacui или страв од
празното. Токму така може да се опишат македонските прилики во многуте
институции – пополнување на празнината со „нешто“, кое не се потпрашува,
кое не се обмислува. Оваа каста (во овој момент) е многу далеку од суштинско
разбирање и вреднување на уметноста. 

Разликата помеѓу откупот на уметнички дела од страна на приватен
колекционер и некое претпријатие е многу голема; колекционерот е голем
вљубеник во уметноста, едуциран е и уметноста е една од неговите најголеми
страсти. Тој го издига уметничкото дело дури и до степен на фетиш. Тој знае
како да ги депонира, транспортира и зачува од штетните атмосферски и други
влијанија. Што се однесува до претпријатието како основач на некоја збирка,
поради колективната структурираност на секое претпријатие, нештата се многу
посложени, и не ретко помалку естетски. Тоа не значи дека нема врвни фирми
или институции кои имаат ангажирано експерт (најчесто компетентен
историчар на уметноста) и кој на најпрофесионален начин дава сугестии за
создавање вредна и референтна колекција. Се' е можно доколку постои волја
да се естетизираат просторот и постоењето и доколку се почитуваат експертите
во зададената област.

„ХЕЏ“ ФОНДОВИ Новиот феномен во последните 20 години е неверојатната класа
инвеститори што потекнуваат од „Хеџ“ фондовите. Овие фондови се најагресивниот
вид инвеститори кои се специјализирани за одреден начин на инвестирање во јавните
и во приватните претпријатија кои не мора да се котираат на светските берзи, локално
и глобално, со цел позитивно да се вратат инвестициите независно од состојбите во
економијата. Тој начин на инвестирање ги создаде гигантите како што се Џорџ Сорос,
Пол Тудор, Стив Коен, Луис Бекон и други. „Хеџ“ фондовите креираат огромни
количества капитал за своите инвеститори и во тој процес заработуваат компензации
од стотина милиони, а во некои случаи и милијарди долари годишно. Таквите
инвеститори имаат „проблем“ каде да го вложат толкавиот капитал. Често пати
нивниот избор е токму вложување во уметнички дела, и тоа преку купување на веќе
потврдени големи уметници како сигурна инвестиција и преку купување млади
неафирмирани уметници, чија вредност би требало да расте. Во оваа класа
инвеститори доминираат Американците поради брзиот пазарен капитал и напреднатата
финансиска регулатива.

КОРПОРАТИВНИ КОЛЕКЦИИ Во земјите на Централна и Југоисточна Европа, во
последнава деценија се случи вистинско реструктурирање на општествените системи
од областа на културата. Ако потрошувачката е основната преокупација во јавната
сфера, тогаш може да се рече дека јавниот простор произведува само потрошувачи и
затоа културните експерти го поставиле прашањето каков вид јавна сфера може да
произведе еден музеј, имајќи предвид дека многу институции од културата и од
образованието во неолибералните општества, како и во општествата во транзиција, го
презедоа „комерцијалниот“ модел на функционирање заради комплетно отворање кон
јавното културно доживување на нештата. Музеите одамна престанаа да бидат само
педагошки и изложбени простори. Во контекст на глобалната „индустрија на игри“,
музеите денес се регуларен дел од факторите што ги произведуваат новите „пејзажи
на моќта“. 

Во земјите како што се Чешка, Полска, Словачка, Унгарија, Романија, Бугарија,
Хрватска, Србија и други, последниве неколку години дојде до вистински пресврт кога
станува збор за големите компании и нивниот однос кон визуелните уметности.
Глобалните банки, телекомуникациските компании и други фирми, како што се Дојче
банк, Ерсте банк груп, „Теленор“, „Сименс“, создаваат големи и значајни колекции на
уметнички дела од Централна, Источна и Југоисточна Европа, со посебен акцент на
современите уметнички дискурси и критичката теорија. Дојче банк ја има можеби
најголемата колекција составена од над 10.000 дела, која патува насекаде низ светот.
Не постои позначаен уметник од втората половина на 20 век кој нема свое дело во
оваа „монструозна“ збирка. Последниве две децении нивни значајни инвестиции се
насочени кон балканскиот простор и околниот регион.

Како релевантна инвестициска колекција создадена од страна на силна компанија е
уметничката колекција „Контакт“ на Ерсте банк груп. Во неа е собрана речиси целата
експлозија на концептуалната уметност од овој дел на Европа. Покрај естетскиот
сегмент на самата колекција, целиот уметнички проект на Ерсте банк груп воедно ги
рефлектира и политичките преобразби во Европа, односно значењето на уметничката
продукција во услови на културно-општествените катаклизми што се случиле во
специфичните околности во развојот на постсоцијалистичките држави. Според
кустосите, со оваа колекција е изградена цврста документација за почетните
концептуалистички и уметнички стратегии кои многу локални музеи со децении ги
запоставувале, наспроти меѓународните вредности на овие уметности.



Александра Петрушевска, визуелен уметник

Можам да кажам дека мојата соработка со некои од фирмите најчесто била од
комерцијален карактер, односно сите тие имале свои желби и интереси, што
значи дека нашата публика која не е во близок контакт со ликовната сцена има
многу чудна замисла за тоа што претставува уметничко дело (зборувам за
моето искуство до денес). Мислам дека ни треба поголема едукација во однос
на културата. На аукција не сум била со мое дело, но учествував на еден
уметнички саем во Ротердам за современа уметност, каде што можеа да се
откупат дела, но многу дела, меѓу кои и моето, останаа непродадени. Кога би
постоеле повеќе колекционери на модерна и современа уметност во
Македонија, мислам дека би се зголемил и ентузијазмот во однос на
творештвото на секој автор. 

Познавам млади автори, но речиси и не познавам такви кои успеваат да
продаваат свои уметнички дела.

РАБОТНИОТ ПРОСТОР КАКО ИЗЛОЖБЕН ЕНТЕРИЕР Пример за тоа како е можна
квалитетна и конкретна соработка помеѓу стручњаците од деловниот и културниот
сектор, исто така, се и норвешката телекомуникациска компанија „Теленор“ и
познатата белградска независна уметничка асоцијација „Ремонт“. 

Минатата година, од „Теленор“ контактирале со „Ремонт“ со желба да ги опремат
своите службени простории со уметнички дела од најновата српска уметност. Според
зборовите на Стајн Ерик Велан, генерален директор на „Теленор“ во Србија, почетната
идеја „art for office“ набргу се претворила во формирање колекција на дела
карактеристични за новата српска уметничка продукција. 

Колекцијата првенствено била смислена како корпоративна уметничка збирка што
треба да живее во деловен, но и во јавен простор. На тој начин, колекцијата станала
специфичен организам кој со вработените, но и со посетителите е во секојдневна
комуникација.

Инаку, овој проект на откупување од страна на компанија е најголемо странско
инвестирање во современата уметничка продукција на една земја во целиот наш
регион - делата се откупувани од 300 до 7.000 евра.

ВЕЧНА ТРАНЗИЦИЈА Не би требало да биде наш метафизички проблем за да се
разбере колку е значајно корпоративното инвестирање за развојот на овдешната
современа уметничка продукција.

Очигледно е дека Македонија како земја на вечна и ненормална транзиција има
најмалку причини да мисли на уметниците. Современиот арт-систем почива на капитал,
а бидејќи кај нас нема „доволно“ капитал за уметност, очигледно е дека кај нас ќе
треба уште доста време за да ги прифатиме уметноста, дизајнот, архитектурата како
главни чинители на креативноста во секое современо општество... 

Едноставно, недостигот од повеќе галериски професионални простори за изложување
дела од современата уметничка продукција, како и недостигот од систематско и
континуирано вложување во уметноста, уште повеќе ја отежнува работата на
уметниците, а со тоа и на потенцијалните вложувачи. Непостоењето пазар и на
современи законски регулативи, кои би го поттикнале вложувањето во уметноста, се
дополнителни причини кои зборуваат за преживување, а не за цивилизиран напредок
на уметноста кај нас. 

Општо земено, кај нас не постои интерес за современата уметност од страна на
главните фирми и претпријатија, дури ниту заради имиџ и престиж во јавната сфера.
Единствена позната колекција што се однесува на македонската современа уметност од
последните децении е онаа на компанијата „Лазов“, сопственост на Владимир Лазов.



Рубенс Корубин, сликар

Ликовното дело, порано или подоцна, треба да го почне својот живот надвор
од ателјето на уметникот и да ја пренесе својата енергија и содржина
понатаму. Без волшебниот поглед или допир од друга личност, делото
засекогаш останува во длабок сон. Самата продажба за мене претставува
свечен чин и им се радувам на сите оние што ќе се одлучат да влезат во тој
понуден свет.

Мојата годишна продукција е мала, бидејќи за реализација на едно дело
најчесто ми е потребно многу време. Досега најмногу била наменета за
домовите или приватните колекции, што е еден вид гаранција за трајна
згриженост на моите дела.

Додека, пак, јавните институции кај нас многу ретко се јавуваат како
колекционери или нарачатели на уметнички дела. Во Музејот на современата
уметност и во Националната галерија имам донирано мои дела, но никогаш
досега ми немаат откупено дело. Тука би ја спомнал и иницијативата на МАНУ
за формирање колекција, чиј позитивен пример би можеле да го следат и други
институции во Македонија.

ДРЖАВНИ ОТКУПИ До втората половина на осумдесеттите години на минатиот век,
како главна „фирма“ што ја имала функцијата инвеститор во уметноста била
Комисијата за откуп на уметнички дела при Републичката заедница за култура,
формирана во втората половина на 1970-тите години (РЗК е формирана во 1976
година). Комисијата главно била составена од стручни лица, познавачи на ликовната
уметност (критичари и уметници), а делата што биле откупувани прво биле праќани во
Музејот на современата уметност, каде што била вршена првична селекција и
подобрите дела биле задржувани во Музејот. Останатите дела биле давани на реверс
на користење по разни државни установи, синдикат и други општествени форми, со
интенција да бидат презентирани на јавни места. При некогашниот градски СИЗ за
култура во Скопје, исто така, постоела Комисија за откуп на уметнички дела кои, исто
така, потоа биле дисперзирани по разни установи. 

За најпродуктивен период во однос на феноменот државен откуп и поддржување на
творештвото на авторите било времето од педесеттите до средината на шеесеттите
години на минатиот век. Во 50-тите и во 60-тите години биле откупувани дела од
првата генерација современи македонски автори, но и оние што се појавија по војната,
иако денес не е сосема позната формата на откупување. Тогаш биле вршени откупи
главно за музејските и галериските установи. Во 70-тите и во 80-тите години,
откупувањето продолжува во друга форма, преку СИЗ-овите за култура и преку
Комисијата во РЗК. 

Според Валентино Димитровски, историчар на уметноста, независно од Комисијата,
купувањето од страна на тогашните општествени претпријатија почнало да се случува
кон крајот на 60-тите години на минатиот век, а најинтензивно се случувало во 70-тите
и во 80-тите години.

Валентино Димитровски, раководител во Управата за заштита на
културното наследство

Како долгогодишен работник во Републичкиот завод за заштита на
спомениците на културата, вршев евиденција и документација на збирки и
колекции на различни установи, претпријатија и кај поединци. Но, главната
евиденција и документација на збирки на уметнички дела во владините



установи се реализираше пред 4-5 години, кога беа опфатени сите збирки на
дела што ги водат заедничките служби на Владата (во зградата на Владата, во
поединечните министерства, во резиденцијалните објекти во Скопје, Охрид,
Дојран и Попова Шапка и во други владини установи) и во Собранието на РМ.
Оваа евиденција и документација траеше повеќе месеци со оглед на
специфичниот карактер на објектите каде што беа сместени делата. Со
евиденцијата беа опфатени позначајните уметнички дела што се наоѓаат во
овие државни објекти. Оваа документација може да послужи за потребите на
музеите во евидентирање на она што постои во установите и може да биде
вклучувана во одредени форми на излагање, но и во воспоставувањето на
правната и непосредната заштита на делата што ќе го стекнат статусот на
заштитени добра, согласно со Законот за заштита на културното наследство.

Дел од уметничките дела од стопанските претпријатија, кои по 1991 година се
трансформираа или во приватни фирми или исчезнаа, останаа во нивна сопственост.
На пример, делата од ЗОИЛ „Македонија“ сега се во приватна сопственост на „Кјуби
осигурување“ и сл. 

Според Димитровски, Стопанската комора на Македонија, „Кјуби осигурување“,
Стопанска банка, „Алкалоид“ и уште неколку други фирми ги имаат најквалитетните
збирки. 

„А за бројот на исчезнати дела од разни фирми, кој може да го знае тоа“, вели
Димитровски. 

Според Марика Бочварова од МСУ во Скопје, главно сите музеи во Македонија, а и во
Србија каде што се застапени македонски уметници, музеолошки се обработени.
Комплетно се обработени градскиот Совет, републичкото Собрание, зградата на
Синдикатот, Работничкиот универзитет, МВР. Исто така, Градот Охрид, музејот,
колекцијата во комплексот „Горица“, вилата „Билјана“, која е една од подобрите и во
која доминира уметноста на 50-тите години, додека во хотелот „Метропол“ се наоѓаат
релевантни графички дела од значајни македонски уметници. 

СТАРИ/НОВИ КОЛЕКЦИИ Во суштина, ако се земе предвид заинтересираноста на
денешните фирми и компании за вложување во овдешната уметничка продукција,
истите колекции и натаму остануваат како најзначајни збирки. Некои од нив се
прошируваат, некои од нив се пополнуваат главно со подарени дела, или остануваат со
истата бројка од порано. Како други или како поинтересни збирки создавани од страна
на овдешните банки, компании и фирми треба да се споменат колекциите на
Комерцијална банка, на „Фершпед“, на Тутунска банка, Алфа банка, Инвест банка,
„Зегин“, хотелот „Калин“... 

Станува збор за колекции кои се создавани или преку директен откуп од уметникот или
преку организирање изложби или ликовни колонии. Некои од банките, како што е
Алфа банка, во периодот од 2003 до 2004 година, организирале проект на кој
изложувале 21 академски сликар. Со овој проект, банката им го отстапувала просторот
на уметниците за нивни изложби. 

Тука е и Стопанска банка, која поседува значителна колекција на уметнички дела,
градена во изминатите 60-ина години, и има организирано повеќе уметнички колонии
со врвни македонски уметници. Делата од колониите се во сопственост на банката, а
колекцијата, која се состои од над 200 уметнички дела, годишно се зголемува со 20-ина
нови уметнички дела. Банката во повеќе наврати се консултирала со ликовни
критичари, галерии и историчари на уметноста за прашања поврзани со колекцијата.

Во цивилизираниот свет, модерните компании го градат „сопствениот идентитет“ преку
придонес во културниот сегмент на јавната сфера. Значи, начинот е дел од профитот
остварен во една средина да биде вратен на истиот простор преку квалитетни и
изострени инвестиции во уметноста.
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