
16 август 2014 Follow Follow @MKDmk@MKDmk  

Македонија
Спорт
Свет
Забава
Култура
Кујна
Фото
41НОВИ / 24h
Контакт

Црна хроника
Колумни
Коментар
Поезија
Автомобилизам
Ѕвезди и филм

АВТОИНТЕРВЈУ

Дијана Богдановска: Додека не се создадат услови за голема уметност ќе
ја играме улогата на номади по светот
Во форма на дневник и самоанализа, уметницата Дијана Богдановска ги искажува своите доживувања на македонската ликовна сцена и впечатоци од
резиденцијалниот престој во Виена. Дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во 2009 година. Во фокусот на нејзиниот интерес е
појавата на апсолутна сиромаштија, а како уметник ја истражува можноста за радикални промени во општеството. Како медиум најчесто го користи своето
тело.

Уф, од каде да почнам.. поминаа веќе 4 месеци откако се вратив од својот прв резиденцијален престој во Култур Контакт Виена, Австрија. Повлекувајќи се
во себе, во затишје и речиси повторно со растењето на новите крилја да одлучам дали сум спремна да се впуштам во европскиот артсистем или ќе
обележувам територија дома, како по старите навики. Во стариот неконструктивен македонски артсистем оставен во наследство на ригидните школи и
академски стеги. Дури и дома за 10 години одвај се провлеков со по некоја групна изложба. Моите професори отсекогаш ми велеа дека не сум спремна за
голема уметност, од финансиски причини. И можеби заради тоа што брдо влог отиде на релацијата Шара-Скопје, душата ми излезе од високи партиципации
и живот под кирија.

Последователно сите работи што мене ми се случија, како за еден млад визуелен уметник, се големи, без разлика што за европскиот уметник тоа е уште една
записка во неговата огромна биографија.

94kLikeLike

http://www.mkd.mk/
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.mkd.mk%2Fkultura%2Flikovna-umetnost%2Fdijana-bogdanovska-dodeka-ne-se-sozdadat-uslovi-za-golema-umetnost-kje-ja&region=follow_link&screen_name=MKDmk&tw_p=followbutton&variant=2.0
http://ads.mkd.mk/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=549__zoneid=1__source=mkd.mk__cb=b28ea65e43__oadest=http%3A%2F%2Fwww.alkaloid.com.mk%2Fblack_up.nspx
http://www.mkd.mk/makedonija
http://www.mkd.mk/sport
http://www.mkd.mk/svet
http://www.mkd.mk/zabava
http://www.mkd.mk/kultura
http://www.mkd.mk/kujna
http://www.mkd.mk/galerii
http://www.mkd.mk/denes
mailto:mkd@mkd.mk
http://www.mkd.mk/crna-hronika
http://www.mkd.mk/kolumni
http://www.mkd.mk/komentar
http://www.mkd.mk/poezija
http://www.mkd.mk/avtomobilizam
http://www.mkd.mk/zabava/showbiz


 

Еве како почнав. По тивката фотографска изложба во Охрид, каде користев бодликава жица на женски портрети од наши познати млади уметнички,
следуваше разговор со уметникот Атанас Ботев, кој имаше мнение, по моите извикани статуси на фб, да направам изложба во Отвореното графичко студио
при Музејот на град Скопје, каде што ќе го користам своето тело како медиум и македонската радикала да почне од таму да ги крши правилата. Но, при
доста неадекватни реакции, при многуте обиди да се симне концептуална фотографија на социјалните мрежи, извикувајќи се по уметникот со недолични
зборови, такви зборови чинам ни на турбофолк-ѕвездите не им се испишани, решив да изложам теорија преку предмети што ги собирав во својот амбар,
коишто ги надополнив со макотрпна редефиниција на еден обичен преработен костен, преку мотање на рака како ритуалот на старите шивачки во фабриките
кога пределе на разбој. Но, секако, некои мои колеги очекуваа да видат дела небаре финансирани од државата, па по автохтониот наслов „Пост-човечки
коски“ (опис на една шака теорија на пост-хуманимизмот, ѕирнете „Излез“ бр. 11, стр. 32-34) тие наидоа на апстракт амбиентален приказ. Изложбата помина
успешно, а јас сѐ уште бев во шок оти се случи после толку години учење и студирање. Имаше ветувања за поддршка од разни пријатели по факултетот, но
тоа не се случи од нивна страна, а, сепак, го докажав спротивното и сама ја подготвив изложбата.

Изложбата слабо допре до медиумите, но тоа не беше пречка да се огласи до нашите куратори, историчари на уметност и реномираните уметници. На повик
и благодарност на Ана Франговска, со која претходно имав за прв пат соработка на дигиталната Галичка колонија 2012, следуваше изложбата „Леб и Сол
(Транзиција и Пол)“ за која доста се говореше во медиумите. Тоа беше еден престижен настан со високите претставници на многуте европски министерства
во палатата Пале Порчиа во Виена. Меѓународна соработка во која современата македонска сцена се престави пред австриската јавност. Јас бев
единствениот учесник кој допатува да присуствува на самиот настан, да искуси и да се соочи со еден поинаков свет. Задишана и преморена од патот, ниту во
свечена тоалета, ми пријдоа Ханшпетер Хубер и Карин Цимер на 20-минутен разговор, каде стоев и го бранев своето провокативно дело. Тргнав на воздух,
таму ме пречека Ана со воздишка и веднаш излеговме на воздух во придружба на македонскиот амбсадор. Кога се вратив дома ми стигна мејл со покана за
учество на резиденцијален престој, што секако веднаш го прифатив.
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Во меѓувреме беше гужва околу ревиите на Модниот викенд во Скопје, каде исто така бев учесник како анонимен гостин на авторското модно шоу на
Александра Митковска, па таму со тебе, Тони Димков, не успеавме да се дораскажеме за престојните настани. Ти не ме познаваше доволно како автор, а не
ме ни препозна на самото шоу поради необичниот „костим“, што е факт дека и таму учествував во еден успешен настан. Вака, во еден здив, наведов неколку
настани од минатата година, но да не го изоставам и списанието „Критика“, каде Владимир Јанчевски испиша добри редови и забележа неколку мои мали
потези на самостојни иницијативи и по некое учество во Иницијативата „Кооперација“, каде Небојша Вилиќ најпрецизно дава согледување за проблемите на
сцената.

Е сега, ајде да говориме за тоа што се случуваше надвор. Кога си веќе како женски уметник претставен надвор од државата, ете јас сум некогаш премногу
храбра, некогаш преплашена, а сега ќе објаснам и зошто.

Култур Контакт е програма во соработка со австриското Министерство за култура, каде секоја година аплицираат уметници од цел свет. Нашите уметници
главно се предложени од македонското Министерство за култура и се избираат по пат на гласање. Секој уметник оди и се враќа со сопствено искуство и
сопствен пристап. За програмата е потребен солиден стручен англиски јазик и биографија со бројни изложби. Тоа по што се издвојував беше секако и мојата
тековна мастер година на Институтот за општествени и хуманистички науки - Скопје на Катерина Колозова, а со гордост ја претставив и нејзината школа на
бројните предавања каде што присуствував. Како мои колеги-уметници се вброија уметници од различни дисциплини каде секој имаше своја посебна потреба
да ја стави уметноста во функција во активизмот, портретна уметност, фотографија и филмска уметност. Некои од нив се залагаа и за ЛГБТ-правата преку
уметноста.

Како кој со кого ќе се толерира немаше избор, едноставно мораше секој да ги прифати правилата на начинот на живеење, бидејќи три месеци во милионски
град не беше лесно да се издржи. Имаше толку ситуации каде човек слободно може да избувне, но сфаќаш дека испадите не се вредни да промениш
параметри на луѓе што можеби никогаш повеќе нема да ги сретнеш. Резиденцијата не е ништо поразлична од соживот на луѓе во каков било даден склоп на
животни ситуации.

Таму некако осетив дека не можам ништо посебно да направам за три месеци, по интуиција трагав по нешто друго, настрана од притисокот од сите страни
како треба да останам таму. Добро ми напоменаа дека тоа не е организација од таков вид. Посетив многу значајни настани, како изложбата на мојата
омилена авторка Франческа Вудман, предавање на Елке Красни, и каде што во ниту еден момент јас не се осетив како странец, ниту како да ми е тоа некојси
постојан дом, а, сепак беше дома, без разлика на јазичната бариера.



Таму се соочив со таков страв, психолошки, дека досега во Македонија сум живеела погрешен живот и наеднаш се почувствував како набљудувач на сето
она што еден уметник како мене би можел да биде (зборувам за мојата мала уметност која никогаш не била изложена додека бев студент). Гледајќи ги тие
австриски млади уметници, кои без никакви предрасуди ја исмејуваат порноиндустријата и прават мали идеали за совршеното општество, изгледаат како да
немаат пари да си купат облека, а зборуваат на многу висок германски и англиски јазик. Тие толку имаат надминато сѐ, а се студенти, ја сфаќаат
философијата и го почитуваат тоа ригидно општество и се задоволуваат со малку во капиталистичка земја.

Го говорам сето ова бидејќи јас се чувствувам, преку моите дела, како да сум живеела таму и сум творела пост-воена депресивна уметност и го знам сето ова
од некаде како мало дежа-ву. Со мојот колега Марко Тирнанич, успеавме да оствариме контакти во една симпатична мала галерија „АА-колекција“, каде ја
запознавме оваа „багра“ и реализиравме негова изложба таму. А мојата? Кога зборував за тоа дали може да се оствари нешто додека сум таму, па знаете тоа
беше како да влечам зборови со клешти. Не може оваа година, пребукирани сме, збогум, ќе видиме. Сепак, сѐ уште немав ни намера да бркам галерии таму,
едноставно не сум таков тип на уметник, без осуда, некои имаат добри комуникациски вештини и шарм во освојувањето територии. Осетив, дека ниедна
работа не смее да се форсира, без разлика колку истата ќе ти одземе време и нерви. Се случи нашата групна изложба во фоајето на Министерството за
култура и таму присуствуваа многу гости. За тоа може најописно да прикаже Марко Тирнанич, преку неговата изјава за српскиот Блиц.

Ќе зборувам кратко и за моето дело. Знаете, изложбата ја доживеав како шоу заради различните карактери на луѓето и различниот спој на уметниците. Но
самата не бев спремна за арт-хепенинг, сакав искуство во друг правец. Учев како да се држам на сцената, како да зборувам и како да се однесувам со
големите луѓе. Припремив уште една ад-хок инсталација, „Пост-хуманистички женски тела“, каде што сместив католички кутии во ќошот на фоајето,
вертикали каде висеше познатото шише на млекото за пиење Клевер, а најавените тела ги немаше во ниедна форма. Новинарите ме прашуваа зошто го
направив тоа, иако нив им изгледаше симпатичен склопот на пастелни бои. Секако, им реков, ова е една филос-теорија за исчезнувањето на жената во
иднината, и нејзината природа заради егзистенцијалните проблеми. Во мојот случај, Македонија и Австрија се неспоредливи, дијаметрално различни
општества, секоја има по нешто болно да каже. Но само болестите на луѓето се различни. Во Австрија има млади луѓе со нови патики кои лежат и молат на
улица за евро, кај нас се крие сиромаштијата преку гладување за новите патики. И многу други примери.

Така си создадов различен јазик кога соработувам за групни изложби, кога немам услови и кога ги создавам и ми се дава можност за нив. Својот визуелен
јазик сѐ уште го немам до крај одврзано, бидејќи и на помладите уметници од мене јавно им соопштувам дека конкуренцијата е преголема за освојување
кредибилитет. Тоа што треба вие да го кажете ќе го кажете на крај. Тие што веруваат дека најпрво уметноста се создава, им посакувам успех, но надвор
светот е суров, визуелниот јазик колку и да е моќен, реномето е помоќно. Додека не се создадат услови за голема уметност ќе ја играме улогата на номади по
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светот.

На крајот, сепак, австриската сцена ќе ме запознае подобро во февруари 2015 година, со мојот старо-нов тековен проект „Krankenhäuser“. Сепак, галеријата
„АА-колекција“ се запозна со моето творештво откако си дојдов дома и ми понудија мое претставување таму преку автоконцепциски фотопринтови. Мислам
дека тоа ќе биде најголемото заокружување за мене, за животниот стил кој што го водам и за публиката што сакам да ме следи, посебно онаму каде што сум
ценета и разбрана.

Приреди: Тони Димков

Фотографиите се од архивата на Дијана Богдановска.
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