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ОБИЧНИОТ ЧОВЕК

Во почетокот на 90-тите години од минатиот век, 
Жарко Башески сериозно се наметна со своите изложби 
во ма кедонскиот, а во годините потоа и во европскиот ли-
ко вен простор со своите нови истражувања во сферата 
на пластичниот скулптурален израз. Првичните дела во 
слободна геометризирана апстрактна пластична фор ма 
со изложбата Скулптурата како чиста пластична фо р-
ма (1994) е во доменот на интересот за пластичните фе-
но мени и за нивните просторни соодноси и присуството 
во просторот. Во подоцнежните негови скулпторски 
опи  ти јасни се неговите истражувања за просторот и 
при добивките на просторната инсталација во делата од 
ци клусите Храм (1998) и Куполи (1999), како и интересот 
за уметничката (скулптурална) и духовната (концепт) со-
др жина.

Користењето на вајарските и невајарските ма теријали 
е во единство, а евидентна е и потребата за присуство на 
човекот во овие просторни инсталации, кој е интегрален 
дел во оживувањето и доживувањето на делото. Токму 
тој интерес за човекот и за човечката фигура резултира 
со изложбата Скулптури (Александар) (2004) и Жарко 
Башески за прв пат изложува дела со човечки лик (ликови/
портрети на Александар II Македонски). Ре де финирањето 
на портретот во класичниот скулпторски израз и неговата 
материјализација со модерни технолошко-скулпторски 
средства ка ко што се полиестерот и технолошките по-
стапки од автомобислката индустрија, надградена со 
огле дал ни рефлектирачки површини, само говорат за 
потребата на авторот за бришење на границата меѓу 
скулптурата, просторот и гледачот и на тој начин го 
контекстуализира совремието со цитати од минатото и 
од сегашноста, за одразот на современото општество и 
неговата идентификација со минатата, но и со денешната 
социоопштествена и културна сфера на живеење. Овие 
аспекти на интерес за човекот и на неговото дејствување 
во социоопштесвената сфера/реалност во иде ја та и во 
концептот за скулптурата на Жарко Ба ше ски најјасно се 
изразени на изложбата Линк (2004), од кога и започнуваат 
циклусите на дела во хиперреалистички ликовен манир 
(можеби може да користиме и други термини како што 
се суперреализам, вонемирувачки реализам или, пак, 
застрашувачки реализам итн. во творештвото на Башески), 
кој е присутен и денес.

Од почетокот на цивилизацијата човечката фигура 
е инспирација на творците, од предисторијата преку 
антиката, ренесансата, барокот, класицизмот итн., па сè 

ХРАМ / TEMPLE, 1998
комбинирана техника 

mixed media
350x210x180 cm.

КУПОЛA / DOME, 1999
комбинирана техника 

mixed media
300x300x240 cm.
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до творештвото на уметниците во де неш нината. Во тој 
повеќевековен временски пе риод се менувале облиците 
на претставата на човекот зависно од потребата за 
реализација, дали са крал на или профана, но во секој 
случај сè е со цел да се претстави моќта на една ци-
ви лизација со претставата на богови, владетели или 
херои, па до претставувањето на обичниот, мал човек 
во хиперреалистички манир присутна во делата на 
денешните уметници.

Хиперреализамот своите корени ги има во фи ло -
со фијата на „симулација на нешто што никогаш не по-
стоело“ на Жан Бодријар и како таков создаде лажна 
реалност, убедлива илузија врз основа на симулацијата 
на реалноста. Хиперреализмот, иако фотографски во 
суштина, често вклучува по комплексен и многу пожесток 
приказ на суб јектот и се фокусира да го презентира како 
жив материјализираниот објект кој е тема на обработка. 
Затоа се користат дополнителни, често суптилни ликовни 
елементи за да се создаде илузија на реалноста која, 
всушност, или не постои, или не може да се забележи со 
човечко око. Овие објекти и сцени во хиперреалистичките 
слики и скулптури се прецизни и детални за да создадат 
илузија на реалноста, да го покажат она што не се гледа 
во реалната слика, но не и со цел да се каже дека тие се 
надреална илузија и убедлив приказ на (симулираната) 
реалност. Вклучени се емоционални, социјални, културни 
и политички тематски елементи, како продолжување 
на оптички убедливата визуелна илузија на реалноста, 
често со социјален, антрополошки или културен контекст. 
Тематски, овие уметници контроверзно и агресивно се 
спротивставија на декадентните човечки со стој би со 
наративни сцени како феноменолошки медиум. Овие 
(хипер)реалистични слики/скулптури/објекти се ис то-
риски коментар за гротескното современо оп штест во 
на луѓето. Неслучајно давам опис на овие тавтолошки 
логични искази, тие се во длабока корелација со актуел-
ното скулпторско творештво на Жарко Башески.

Жарко Башески не бега од аспектите на реалноста 
на човековиот живот и на неговото битисување во 
општеството, туку жестоко ги анализира и не по средно и 
директно ни ги пренесува личните погледи и заклучоци 
со своето творештво. Тој во потрагата за гносеолошки 
и онтолошки одговори за човекот нè воведува во 
аутистичката празнина на денешното социоопштествено 
живеење, но и во можноста за себеистражување, себе-
откривање и себеизградување и во менувањето како на 
визијата, така и на вистината за себеси и за човековото 
постоење.

СКУЛПТУРАТА КАКО ЧИСТА ПЛАСТИЧНА 
ФОРМА / SCULPTURE AS CLEAR 

PLASTICFORM,1994
мермер / marble

70x20x20 cm.

СКУЛПТУРИ (АЛЕКСАНДАР)  / SCULPTURES 
(ALEXANDER), 2004

полимермер / polymarble
82x28x34 cm.
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ORDINARY MAN

In the early 90s of the last century, Zharko Basheski seriously 
imposed himself through his exhibitions in Macedonia and 
in the years that followed in Europe through his new explora-
tive consideration in the field of plastic sculptural expression.  
His initialworks in context of free geometrized abstract plastic 
form as offered at the exhibition Sculpture as clean plasticform 
(1994) is in the area of interest for the plastic phenomena 
and their spatial relations and presence in space.  In his later 
sculptural attempts, his explorations of space and benefits of 
spatial installation are clear in the works of the cycles Temple 
(1998) and Domes (1999) as well as interest in art (sculptural) 
and spiritual (concept-related) content.
The use of sculptural and non-sculptural materials represents 
unity; on the other hand, there is an evident need for the 
presence of man in these spatial installations, which is an in-
tegral part of the resurgence experienced by the work.  Such 
interest of his in man and the human figure resulted in the 
exhibition Sculptures (Alexander) (2004); hence, Zharko Bash-
eski for first time exhibited works with a human face (figures/
portraits of Alexander II of Macedonia).  Redefinition of the 
portrait in the classical sculptural expression and its materi-
alization with modern technological and sculptural means 
such as polyester and technological procedures of the au-
tomotive industry, upgraded with mirror reflective surfaces, 
only speak of the need for the author to erase the boundary 
between the sculpture, the space and the viewer, thus con-
textualizing contemporariness with quotes from the past and 
present, on the reflection of modern society and its identifi-
cation with the past, but even with today’s social/societal and 
cultural spheres of life. These aspects of interest in man and 
his action in the social/societal field/reality in the idea and 
concept of sculpture pursued by Zharko Basheski have been 
most clearly expressed at the exhibition Link (2004).  This is 
when his cycles of works executed in hyperrealist art manner 
were initiated (perhaps one may also use other terms such as 
superrealism, disturbing realism or even frightening realism, 
etc. in the art production of Basheski), which is present today 
as well.
Since the very dawn of civilization, the human figure has in-
spired artists, starting from prehistory through classical Greek 
and Roman art, Renaissance, Baroque, Classicism, etc., all the 
way to the creation made by contemporary artists.  In this pe-
riod of many centuries, there had been changes in the forms 
of representation of man depending on the need for end-use, 
whether sacred or profane, but in any case everything was to 
serve the display of the power of a civilization by portraying 
the gods, kings or heroes, all the way to representation of the 
ordinary, smallman, in a hyperrealist manner present in the 
works of modern artists.

СКУЛПТУРИ (АЛЕКСАНДАР) / SCULPTURES (ALEXANDER), 2004
полимермер / polymarble

110x95x90 cm.

СКУЛПТУРИ (АЛЕКСАНДАР) / SCULPTURES (ALEXANDER), 2004
полимермер / polymarble

118x100x92 cm.
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Hyperrealism can trace its roots in the philosophy of “simu-
lation of something that never existed” of Jean Baudrillard 
and as such has created a false reality, or a convincing illu-
sion based on simulation of reality.  Hyperrealism, although 
photographic in essence, often involves more complex 
and much more brutal view of the subject and focuses to 
present it as materialized living object that is the subject of 
treatment.  Hence, one uses additional, often subtle visual 
elements to create the illusion of reality that actually does 
not exist, or cannot be seen with the naked eye.  These ob-
jects and scenes in hyperrealist paintings and sculptures are 
precise and detailed in order to create the illusion of reality, 
to display what one cannot see in the real picture, but not to 
say that they are surreal illusion and convincing display of 
(simulated) reality.  Included are emotional, social, cultural, 
and political thematic elements as an extension of optically 
convincing visual illusion of reality, often with a social, an-
thropological, or cultural context. Thematically, these artists 

controversially and aggressively opposed the decadent hu-
man conditions by means of narrative scenes as phenom-
enological medium.  These (hyper)realistic paintings/sculp-
tures/objects are historical commentary on the grotesque 
modern society of humanity.  It is not by chance that I give 
a description of these logical tautological statements, as 
they are in deep correlation with actual sculptural works of 
Zharko Basheski.
Zharko Basheski does not ignore the aspects of the real-
ity of human life and human existence in society; on the 
contrary, he strongly analyzes them and immediately and 
directly transmits his personal views and conclusions to 
the public through his work.  In his quest for gnoseological 
and ontological answers for humanity, he introduces us to 
the autistic cavity of contemporary social/societal life, and 
even to the possibility of self-search, self-disclosure, self-
upgrading, and so toward changing both the vision and 
the truth about oneself and human existence.
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Линк 
Link
2004
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Во проектот Линк, со кој Башески почнува со при-
казната за обичниот човек, неговото само спо зна ние, 
личната, но воедно и општествената ег зи стенцијална 
борба и себенадраснување, ни прет ставува три лика 
– обичниот човек, уметникот и имагинарен портрет. 
Всушност, овде е претставен маж кој се пробива 
од земјата, парабола за раѓањето на човекот што 
уметникот (автопортрет) го става во поза на длабоко 
размислување за животот и за човештвото, за неговата 
интеграција во денешното општество и за потребата 
за издигање над себеси. Лузните на имагинарниот 
портрет само говорат за последиците како по телото, 
така и по духот врз човекот на тој неизвесен пат.

ПОСТАВКА / VIEW INSTALATION, 2004
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)

(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
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In the project Link by which Basheski begins the story about 
the ordinary man, his self-knowledge, his personal, but also 
social and existential struggle and self-surpassing, Basheski 
shows three characters: the ordinary man, the artist himself 
and an imaginary portrait.  In fact, a man who appears from 
the earth is represented here, a parable of birth of man; this 
on the other hand places the artist (self-portrait) in a pose of 
deep reflection about life and humanity, human integration 
in modern society and the need for surpassing oneself.  The 
scars in the imaginary portrait only speak of consequences 
on the human body and the human spirit along that uncer-
tain road.

ОБИЧЕН ЧОВЕК / ORDINARY MAN, 2004
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
218x190x86 cm.
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ФИЛИП / PHILIP, 2004
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
170x95x48 cm.
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ФИЛИП / PHILIP, 2004
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
170x95x48 cm.
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Автопортретот или самоприкажувањето на уметникот своите корења официјално ги 
има уште во средниот век, а разни примери од историјата на уметноста говорат за не-
го вата имплементација во уметноста и за многу векови претходно. Жарко Башески  
како и многумина уметници изработил неколку авопортрети во кои појавноста и 
опсесивноста на сопствениот лик го поместува во концепциската ангажираност во 
своите дела. Користејќи го својот лик ја следи линијата во неговите дела во реакцијата 
и отворањето на прашањата за личното доживување на надворешниот свет. Седечкиот 
автопортрет уметникот го става во поза на длабоко размислување за животот и 
човештвото, неговата интеграција во денешното општество и потребата за издигање 
над самиот себе. Двојниот авопортрет каде авторот е слепен со самиот себе и само 
се наѕира препознатливиот лик на авторот е референца за свртеност на сопствената 
мисла кон себе си, но и мултиплицирање или сопствено клонирање каде идејата на 
уметникот се умножува и  создава спој на индивидуалноста и општествената реалност 
во која уметникот живее. Овие авторпотрети се во димензии помали од реалнните со 
што Башески останува на идејата за обичниот човек во својата уметност. 

The self-portrait or the artist’s self-representation has its official roots as far back as the 
Middle Ages and history of art has noted its presence even centuries before. Zharko Basheski, 
like many artists before, has made several self-portraits that incorporate the obsessive 
appearance with one’s own image into the conceptual attributes of his works. By using his 
own image, he follows the line of his reactions to the issues of his personal experience of the 
outer world. The sedentary self-portrait puts the artist in a posture of contemplation about 
life and humanity, his integration into the present society and his need to transcend himself. 
The double self-portrait, where the author is glued onto himself and his familiar face can 
barely be seen, implies his introspection as well as his multiplication or self-cloning, which 
multiplies his presence and connects him to the reality he lives in. These self-portraits are 
smaller than life-size and point to the idea of ordinary human in Basheski’s art. 



23

Автопортрет  
Self Portrait
2008-2016
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АВТОПОРТРЕТ / SELF-PORTRAIT, 2004
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
70x45x42 cm.
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АВТОПОРТРЕТ / SELF-PORTRAIT, 2016
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
92x34x30 cm.
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ПРЕСКОК 
LEAP
2011-2016
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Тој пат продолжува со проектот Прескок, кој за тема 
ги има „драмата за постоењето, драмата да се биде по-
веќе од човек, драмата на себенадминувањето“ (Емил 
Алексиев).  Оваа инсталација се состои од четири скулп-
тури на еден ист човек кој се наоѓа во исто толку си-
туации – човек во положба на скок, човек кој се носи 
самиот себеси, човек кој самиот себе се прескокнува и 
човек кому му израснала трета нога во настојувањето 
кон себенадминувањето. Дали во денешното време на 
глобализација митот за натчовекот и величењето на 
индивидуата е оној преку кој човекот ќе се пронајде 
себеси? Дуалитетот на ова прашање е во Ничевата тео-
ри ја за натчовек, кај кого превладува волјата за моќ 
својствена за исклучителните луѓе со силна животна 
волја и сила да творат и да создаваат, да се соочат и да 
ја создаваат иднината, да ги отфрлат сите вредности и 
да постават сопствени правила што мнозинството ќе ги 
следи. Или, наспроти оваа теорија, дали да се биде дел 
од мнозинството потчинето на натчовекот верувајќи 
во натприродното и во духовното. Колку оваа борба за 
себенадминувањето ќе го направи човекот – ЧОВЕК? 
Веројатно флуидот на овие две личности е она што ќе 
го направи човекот натчовек, но и повторно ќе го врати 
човекот на човештвото. 

ПРЕСКОК / LEAP, 2011
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)

(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
310x220x160 cm.
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That road goes on with the project called Leap, which 
relates to the topic of "the drama of existence, the 
drama to be more than human, the drama of self-sur-
passing" (Emil Aleksiev).  This installation comprises 
four sculptures of the same man who is in as many 
situations: a man in a position of jump; a man who 
carries himself; a man who jumps over himself; and 
a man who had grown a third leg in trying to surpass 
himself.  In today's age of globalization, is the myth of 
Übermensch or superhuman and glorification of the 
individual - the very one through which man will find 
himself?  The duality of this issue lies in the theory of 
Übermensch (or the superhuman) as suggested by 
German philosopher Nietzsche; this theory exalts the 
will for power and dominance, so inherent in the ex-
ceptional people with a strong living will and power 
to create and make, to face and create the future, to 
reject the values and set own rules that the majority 
would follow.  Or contrary to this theory, should we be 
part of the majority subjected by Übermensch, believ-
ing in the supernatural and spiritual?  How this strug-
gle for self-surpassing will make the man - A MAN?  
Probably the fluid of these two individuals is what will 
make a man become superhuman, but will again re-
store man back to mankind.
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ПРЕСКОК / LEAP, 2016
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
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ПРЕСКОК / LEAP, 2011
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
325x87x92 cm.
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Венера и Марс
Venus and Mars
2014-2016
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Скулптурите или инсталацијата Венера и Марс е дело кое бара повеќеслојна анализа во толкувањето на едно дело. 
Примарен е визуелниот елемент - хиперреалистичката претстава на жена и маж со џуџеста анатомија (dwarf-
ism) во поголеми димензии од реалните. Грижата за фотографско-хиперреалистичко пренесување на деталите, 
со нагласена заинтересираност за емоциите во портретирањето на ликовите, го моделира портретот за луѓето 
од маргините на општествениот животен реализам, пренесен преку нивните тела и лица, тишина, неподвижност 
и емоции, т.е. реалност која ја содржи целата нивна животна приказна. Метафизичката размена на погледот 
и перцепцијата кон човечкото битие со Ларонов синдром, нашиот поглед како кон нив, така и кон себеси и 
нивниот кон нас, отвора можност за замена на позициите, доловено со скулптуралното предимензионирање на 
реалноста. Со ова го допираме секундарниот елемент во исчитувањето и во толкувањето на делото на Башески, 
нашиот поглед кон светот преку оваа група луѓе, нивниот поглед кон нас, а есенцијално нашиот поглед на самите 
себеси. Терцијарното гледање на делото Венера и Марс е социоопштествен поглед на човекот еден кон друг или 
материјализација на психолошката реалност што се открива со психичкото присуство на скулптурата, односно 
со еден вид социoпластична критика на фактичката реалност. Толкувањето на делото на Башески поставува нова 
насока во перцепцијата на  редоследот на условно примарниот, секундарниот и терцијарниот елемент, при 
што сите елементи стануваат примарни во „инверзијата“ на улогата на човекот во општеството. Венера и Марс се 
метафизичко отелотворување на љубовта, убавината бракот, вегетацијата, природата, но и на војната и измамата. 
Венера, божица на љубовта, убавината и бракот, го изневерува својот маж Вулкан со неговиот брат Марс, богот 
со повеќе улоги - заштитник на полските работи, а со тоа и бог на плодноста, но и бог на војната - заштитник на 
воините на кои им дава борбен дух. Марс во своите раце држи гавран, со што говори за борбата на човекот сам со 
себе, но и за војната на човек со човека.

p. 44-45, 47, 50-51, 53
МАРС И ВЕНЕРА / MARS AND VENUS, 2014-2016

(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)

p. 48, 49
ВЕНЕРА / VENUS, 2014

(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)

240x80x70 cm.
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МАРС / MARS, 2016
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)

(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
250x87x79 cm.
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The sculptures or installation called Venus and Mars is an artwork that requires a multifaceted analysis in the interpre-
tation of a work.  Primary is the visual element - hyperrealist representation of woman and man with dwarfism in larger 
sizes than actual.  Caring for photo-hyperrealist conveyance of details, while offering a pronounced interest in portraying 
the emotions of the characters, models the portrait of people from the margins of social life realism, as conveyed by their 
bodies and faces, silence, stillness and emotions, i.e., a reality containing their whole life story.  The metaphysical exchange 
of view and perception for the human being with Laron’s syndrome, then our view of them and of ourselves, and their 
view of us, offer a window of opportunity to replace the positions and circumstances, as displayed by sculpted over-
dimensioning of reality.  By this, we address the secondary element in reading and interpretation of the work of Basheski: 
our view of the world through this group of people, their view of us, but essentially our view of ourselves.  The tertiary 
observation of the work Venus and Mars involves a social/societal view of men towards one another or materialization of 
a psychological reality that is revealed by the mental presence of the sculpture, i.e., a socio-plastic criticism of the actual 
reality.  Interpretation of the work of Basheski sets a new direction in the perception of the order of the conditionally pri-
mary, secondary, and tertiary element, whereby all elements become primary in the “inversion” of the role of man in con-
temporary society as such.  Venus and Mars are metaphysical embodiment of love, beauty, marriage, vegetation, nature, 
and even of war and cheating your partner.  Venus, goddess of love, beauty, and marriage, cheats on her husband Vulcan 
with his very brother Mars, the god with multiple roles - defender of field works and thus the god of fertility, and even the 
god of war - protector of warriors who get their fighting spirit from this god.  In his hands, Mars holds crow, which talks 
about the struggle of man with himself, but also about the war of man against man.
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Зад погледот 
Behind the look
2014
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Интересот за сцените и ликовите од Библијата е исто така иманентен 
во творештвото на Башески во циклусот Зад погледот и ова е парадигма за 
историските теми кои се повторуваат во актуелните општествени случувања 
на глобално ниво. Приодот кон пластичното обликување ја задржува линијата 
на хиперрелизам во создавањето на делото, со нагласена заинтересираност 
за претстава на емоции на ликовите, интерес за фотографско пренесување и 
прецизност во обликувањето на деталите. Трите скулптури Давид, Езекиј и Тома 
се парафраза за судбината на човекот од почетокот на неговото постоење па 
сè до денес. Давид е парабола за моќта на човекот, но не во неговата сила, туку 
во моќта за соочувањето со реалноста кај која преовладува силата на умот 
над силата без разум. Житието на Езекиј е судбината на човекот во неговото 
прогонство, но и истрајноста во борбата да се опстане во она во што се 
верува, како и за неговото расчеречување од оние со поинаков поглед на 
светот. Неверието на Тома, кој сакал да се увери во воскресението Христово, 
е потребата на човекот нештата да се допрат, па да се поверува во нив. Ова 
говори за сомнежот кој е предуслов за вербата, но и за сомнежот во себеси. 
Со допирот со релноста, станувеме свесни за неа, но и за своето постоење...

p. 57, 60, 61
ТОМА / THOMAS, 2014

(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)

102x91x37 cm.

p. 58-59, 62
ПОСТАВКА НА ЗАД ПОГЛЕДОТ / INSTALLATION VIEW OF BEHIND THE LOOK, 2016

(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
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The interest in scenes and characters from the Bible is also 
immanent in the artworks made by Basheski as seen in cycle 
called Behind the look and this is the paradigm of the historical 
themes that recur in the current social developments glob-
ally.  The approach to the plastic molding retains the line of 
hyperrealism in creating the work, with a pronounced care in 
the representation of the emotions of the characters, an inter-
est in photographic conveyance and precision in shaping the 
details.  The three sculptures David, Hezekiah, and Thomas are 
meant to paraphrase the fate of man from the beginning of 
his existence until today.  David is a parable about the power 
of man, but not about his strength, but the power to face the 
reality where the power of mind prevails over the brute ir-
rational strength.  The life of Hezekiah is the fate of man in his 
exile, and perseverance in the struggle to survive in what is 
believed, and his quartering by those with a different view of 
the world.  The disbelief shown by Thomas, who wanted to 
be assured of the resurrection of Christ, is the need of man to 
personally touch things, and to believe in them. This speaks of 
the doubt, which is a prerequisite for trust, but also of doubt 
about ourselves.  By touching reality, we become aware of it, 
but also of our own existence as such...
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p. 63, 64, 65
ЕЗЕКИЈ / HEZEKIAS, 2014

(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)

107x36x42
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p. 66, 67
Давид / David, 2014
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
111x48x40 cm.

p. 68, 69
Давид / David, 2014

(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)

98x47x30 cm.
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Самоспознание 
Self-knowledge
2016
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Во издвоени целини од споменатите ци-
клуси се делата Самоспознание и Со очу-
вање, кои ја следат линијата на визуелната, 
но и на концепциската реторика на Башески. 
Самоспознание е двојна фигура слепена 
во бедрата, како сијамски близнаци, едната 
заспана, другата со отворени очи и се ре-
флексија или отсјај на осознавањето, спо-
знанието и на будењето на човекот во овој 
свет. Двете скуплтури од инсталацијата Со-
очување е претстава на две фигури во грч, 
во фетусна положба и раце во самозаштита 
и само се реална слика на ужасите, но и на 
потребата на човекот да се заштити од при-
род ните катастрофи, но и од катастрофите 
предизвикани од човекот, како и на потребата 
да се заштити од себеси.

His works Self-knowledge and Facing per se 
are not part of the aforementioned cycles; nev-
ertheless, they follow the line of the visual, and 
also conceptual rhetoric used by Basheski.  Self-
knowledge represents a double figure glued at 
the hips, like Siamese twins - one asleep, the 
other with open eyes; as such, they are reflec-
tion or gleam of the very recognition, knowl-
edge, and awakening of man in this world.  The 
two sculptures making up the installation Fac-
ing offer the author’s rendition of two figures in 
spasm, situated in the fetal position, and with 
their arms in self-defense; they only represent 
the realistic picture of the horror of this world, 
conveying man’s need to defend against natural 
disasters and against man-made disasters, and 
even the need to defend from himself.

p. 73, 74-75
САМОСПОЗНАНИЕ / SELF-KNOWLEDGE, 2016

(полиестер, силикон и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)

140x70x30 cm.

p. 76-77
САМОСПОЗНАНИЕ / SELF-KNOWLEDGE, 2016

(полимермер) / (polymarble)
140x70x30 cm.
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Соочување 
Facing  
2016

p. 80-81
СООЧУВАЊЕ / FACING, 2016
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)

p. 82
СООЧУВАЊЕ / FACING, 2016
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
78x64x32 cm. 

p. 83
СООЧУВАЊЕ / FACING, 2016
(полиестер, силикон, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, textile, and natural fiber)
80x60x40 cm.
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Делото Езекиј, (реплика на претходно дело) 
се разликува од остананите скулптури и 
циклуси во пристапот на нивното оформување. 
Башески овде користи полимер и силикон и е 
забележлив преминот од класична реалистичка 
монохроматска (бела) во хиперреалистичка 
форма. Скулптурата ни сугерира трансформација 
на мртвиот материјал во навидум живо човеково 
тело. Оваа трансформација, всушност, говори на 
своевиден начин за почетокот на осознавањето 
или на просветлувањето на човекот. 

His further work Hezekiah, (replica of previous work) 
differ from the remaining sculptures and cycles 
in the approach to their formation. Here Basheski 
makes use of polymer and silicone, while there is 
noticeable transition from classical realistic mono-
chromatic (white) form to the hyperrealistic form.  
Sculpture suggest transformation of the dead ma-
terial in seemingly live human body.  This transfor-
mation actually speaks, in its own way, about the 
beginning of the awareness or the enlightenment 
of man. 

Трансформација
Transformation
2004

ЕЗЕКИЈ / HEZEKIAS, 2014
(полимермер и силикон)
(polymarble and silicone)

107x36x42 cm.
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Распетие 
Crucifixion 
2006
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Скулптурата Распетие е можеби само крај на една 
приказна од ова поглавје во творештвото на Башески. 
Во оваа сцена е претставен човек во поза на распетие, 
но свртен наопаку, како сцената на распетието на свети 
Петар. Следејќи го жититето на светителот, Башески 
хиперболично ни ги пренесува човековите состојби 
на секојдневно распнување во име на вистината, но и 
на себеоткажувањето и  саможртвување како пат кон 
правична награда, зашто каде што е смртта, таму е и 
животот (воскресението).

p. 89, 90 
РАСПЕТИЕ / CRUCIFIXION, 2016

(полиестер, силикон, плексиглас, текстил и природни влакна)
(polyester, silicone, plexiglass, textile, and natural fiber)

112x100x48 cm.

The sculpture Crucifixion is perhaps only the end of a story 
of this chapter in the art legacy of Basheski.  This scene de-
picts a man in a pose of crucifixion, but upside down, as 
the scene of the crucifixion of St. Peter.  Following the life 
path of this saint, in hyperbolic manner Basheski conveys 
the human conditions of daily crucifixion in the name of 
truth, offering also elements of self-denial and self-sacrifice 
as a path to a fair reward because where is death, there is life 
(resurrection).
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Творештвото на Жарко Башески е изложувано во 
повеќе галерии и музеи, има остварено повеќе скулптури 
во јавен простор (Александар Македонски, Гоце Делчев, 
Даме Груев, Св. Кирил и Методиј...) и беше претставник на 
Македонскиот павилјон на 54-тото Меѓународно уметничко 
биенале во Венеција, 2011 година. Интересот во неговото 
творештво е свртен кон чо век от, па оттаму и интересот за 
хиперреалистичкиот приод во обликувањето на концептот 
на делото, кој во идејната про ек ци ја го надминува и 
хиперреализмот и говори за животот и реалноста во која 
живееме. 

Жарко Башески е автор отворен за експерименти кон ба ра-
њето нов пластичен израз и лична сигнатура. Во про во кацијата 
како за себеси, така и за другите, во своите екс пе риментални 
бранувања концизно инсистира да се рас каже една животна 
приказна во делови, да ја раскаже при казната за обичниот 
човек и од неа да се постигне една нова и заокружена целина. 
Во тој склоп на околности, делата повеќе сугерираат на нивно 
исчитување отколку на набљудување.

И на крај, базична цел во делото на Башески е да се изразат 
слободата на авторот во мисловниот превод на личното до жи-
ву вање за светот во кој живееме и неговото естетско ви зуелно 
оформување како чин на себеспознанието.

Горанчо Ѓорѓиевски

The body of work of Zharko Basheski has been exhibited in 
many galleries and museums, while at the same time this artist 
has also executed many sculptures in public spaces (such as those 
of Alexander the Great, Goce Delcev, Dame Gruev, Ss. Cyril and Metho-
dius...); it should be also noted that he represented the Republic 
of Macedonia at the Macedonian pavilion as part of the 54th In-
ternational Art Biennale in Venice in 2011. The interest displayed 
in his work focuses on man; hence, we can also notice his interest 
in the hyperrealistic approach in shaping the concept of the work, 
which in the notional projection also exceeds such hyperrealism 
and talks about life and reality in which we live. 

Zharko Basheski is an artist open for experiments in context of 
searching for new plastic expression and personal signature.  As 
provocation for both himself and for others, in his experimental 
ripples, he concisely insists to tell a life story in parts, to tell the 
story of the ordinary man, thus being able to achieve a new and fi-
nalized whole out of this. In such frame of circumstances, his works 
suggest to be read instead of to be observed.

Finally, the basic purpose in the art legacy of Basheski is to ex-
press the author’s freedom in conceptual translation of his per-
sonal experience about the world we live in and its visual aesthetic 
accomplishment as an act of self-awareness.

Gorancho Gjorgjievski
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In Zharko Basheski’s sculptures there are several elements which are new 
to Macedonian sculpture - the hyper-realistic treatment, technical production 
and use of new materials, size of the work, the concept - all of which, when 
combined in one, offer a multilayered reading of the artwork. Not only in terms 
of their production, but also in terms of their technological process, the works 
can be subsumed under the frames of realism, which uses as its foundation 
photography as an “impersonal and objective start to representation”. In 
particular, it “uses” the power of photography to convey even the smallest 
detail and express an intense and precise hyper-reality.    

The re-reading of one dimension of the explicit reality of the figure occurs 
in the odd proportions of the works, which are either monumentally oversized 
or minimized in relation to natural human size. This insistence on irregular 
sizes allows for a certain psychological distance between the work and the 
viewer, simultaneously creating a feeling of being confronted with a sculpture 
as a work of art, rather than a wax figure by Madam Tussaud. Basheski creates 
his works with incredible level of detail that imitates life, and his manipulation 
of size means that in invokes physical reality, without imitating it directly.

Maja Cankulovska-Mihajlovska

Во скулптурите на Жарко Башески, извесни елементи се новина во 
македонската скулптура - хиперреалистичниот третман, техничката 
из работка и употреба на новиот ма те ријал, димензиите на делото, 
концептот - кои споени во едно, нудат повеќеслојни исчитувања на 
уметничкото дело. Не само според изработката, туку и според својата 
технолошка изведба, делата се сведуваат во рамките на реализмот, 
за кој се подразбира дека како основа ја ко рис ти фотографијата како 
„имперсонален и објективен по четок на прикажувањето“. Конкретно, се 
„користи“ моќта на фотографијата за пренесување на најситните детали и 
за изразување на интензивна и прецизна хипер-реалност. 

Препрочитувањето на една димензија на експл ицитната реалност на 
фигурата се случува во изместеноста на пропорциите на делата, кои се 
или монументално предимензионирани или минимизирани во однос 
на при род ната човекова големина. Ваквото инсистирање на из местени 
димензии овозможува одредена психолошка дистанца помеѓу делото и 
гледачот, создавајќи воедно и чувство на сооченост со уметничко дело 
скулптура, а не со восочна фигура од Мадам Тисо. Башески ги изработува 
делата со неверојатни детали кои го имитираат животот, а неговата 
манипулација со димензиите значи дека тие ја евоцираат физичката 
реалност, а не ја имитираат директно.

Маја Чанкуловска-Михајловска
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Емил Алексиев: ПРЕСКОК 
Надминување на човекот

Фридрих Ниче (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844-1900) 
ја најави историската деградација на човекот и се обиде да 
најде излез од светот во кој човекот сам себе се заробил, 
да најде излез од светот-стапица. Неговата мисла за не-
оп ходноста од „надминување на човекот“, за „сегашноста 
што живее на сметка на иднината“ стана тешка визија за 
човештвото на почетокот од овој век. Ако навистина нема 
вечни вистини, ако нема бог, ако нема инетелигибилни 
сфери, ако нема нуменална или трансцедентна вистина, ако 
нема можност за надминување на оваа стварност која што 
самите ја создадовме и во која сме заробени, тогаш Ниче е 
во право кога вели дека ние сме принудени сами себе да 
се пресоздадеме. Човек мора самиот да се надмине себеси.

Еден опасен премин, едно опасно патување, еден 
опасен поглед на назад, едно опасно двоумење и запирање 
– е човекот, вели Ниче. Тој човек кој треба да се надмине 
себеси, да се остави самиот зад себе, да направи нешто 
невозможно – еден опасен скок преку самиот себе.

(...)
Emil Aleksiev: LEAP

Transcending of man
 Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) announced 

man’s historic degradation and tried to find a way out of the 
world in which man trapped himself. His idea of the necessity 
for the man to “transcend himself”, of “the present that lives at 

the expense of the future,” became a gloomy vision of humanity 
at the beginning of the 20th century. If indeed there are no 
eternal truths, no god, no intelligible spheres, no noumenal 
or transcendental truth, no chance to go beyond this reality 
we ourselves have created and in which we are trapped, then 
Nietzsche is right when he says that we are forced to re-create 
ourselves. The man must transcend himself. 

A dangerous transition, a dangerous journey, a dan gerous 
looking back, hesitation and stopping – this is what man is 
according to Nietzsche. That man should transcend himself, 
leave himself behind, and in an impossible feat – make a 
dangerous leap beyond himself. 

Скок преку себе
Денес, во оваа постиндустриска, високо технизирана 

и сајбернизирана фаза од развитокот на цивилизацијата, 
уметничкото дело веќе не ги изразува структурите на уни-
вер залниот поредок во согласност со метафизичкиот 
по  глед на светот каде хомологијата на структурите про-
излегува од суштината на самата стварност и ја открива 
конструкцијата на градбата на универзумот. Човекот денес 
– мрежа без центар, а не некој таинствено недофатлив дух 
од религиозните и филозофските концепти од минатото – е 
производ на сложените општествени и културни промени 
создадени под влијание на виртуелните технологии, то тал-
ната медијација на општеството, радикализираниот дискурс 
на инструментализираната свест, генетските мо ди  фикации, 
новите биомеханички импланти, меди ка ли зацијата и ме-
ди јализацијата на самото тело, како и на новиот светски, 
неоли берален пазарен поредок и гло ба лизацијата.

A leap beyond oneself
Today, in this post-industrial, highly technologized and cy-

bernated phase of the development of our civilization, a work 
of art does no longer express structures of universal order in 
line with the metaphysical world view, where homology of 
structures results from the essence of reality itself and discovers 
the architecture of the universe. Man today – a network with no 
centre and not some secret, unreachable spirit of the religious 
and philosophical concepts of the past – is a product of complex 
social and cultural changes effectuated under the influence of 
virtual technologies, total mediation of the society, radicalized 
discourse of instrumentalized consciousness, genetic modifica-
tions, new biomechanical implants, medicalization and media-
tion of the body and the new universal, neoliberal market order 
and globalization. 
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(...)
Македонскиот скулптор Жарко Башески (1957) одново, 

во своите дела се враќа кон човекот како основа, сушност и, 
се уште ненадмината, причина за создавање на уметнички 
дела. Човекот, драмата на неговото постоење, драмата да 
се биде повеќе од човек, драмата на себенадминувањето - 
тоа е носечката тема на трите скулпторски остварувања од 
проектот „Прескок“. 

Инсталацијата се состои од три сложени супер-ре алис-
тич ни скулптури на еден ист човек, со димензии нешто 
поголеми од вообичаените, во три ситуации. Врската меѓу 
скулптурите – човек кој самиот себе се носи, човек кој самиот 
себе се прескокнува и човек кој самиот себе се надвисува – 
е вечното човеково настојување кон самонадминување. 

The Macedonian sculptor Zharko Basheski (1957) returns to 
the man as the basis, essence and unsurpassed reason to create 
his works of art. The man has central position in this project. The 
man, his existential drama to be more than a man – is his piv-
otal subject he modifies in three sculptures that make up the 
project “Leap”. 

The installation consists of three complex hyper realistic 
sculptures of the same man, with dimensions larger than life 
size, in three situations. The connection between the figures – a 
man carrying himself, a man leaping over himself and a man 
rising above himself – is the eternal human strife for self-per-
fection.

(...)
Скулптурата на Башески претставува обид да се ко-

мен тира можноста за надраснување на човекот, токму 
денес кога светот е на пресвртница. Тој создава видлива 
ме тафора на неуспехот на човештвото. Доведен до ап-
сурд во сопствената предимензионираност, овој гигант, 
ма гепсан од електронското треперење на екраните, без 
можност да се види себеси, без вистинска свест за себе и 
за својата положба во светот, без можност да направи прес-
врт и да се издигне над себеси, приклучен на мрежа од 
екстензии на сопствениот нервен систем, орган за секс на 
машинскиот свет, месо кое е само биолошки израсток на 
еден виртуеленwireless свет во кој тој е теле-божество - тоа 
е јунакот на новото време. 

Оттаму и потребата на Жарко Башески да го претстави 
човекот таков каков што е: таков каков што себе не може да 
се види, изложен на дневна светлина, исклучен од системот, 
од умрежувањето, продукт обликуван во Дизајнерскиот 
отсек на Големата фабрика за производство на стварноста, 

сега застарен и фрлен со валканата вода во калта на 
ствар ното стварно. Во својата хиперреалност, според сту-
де ната озбилност на изведбата, во прнагласеноста на 
деталите и нивната веродостојност, овие скулптури се 
морничаво стварни. Губењето на мерката значи создавање 
и уништување: создавањето ги крши сите правила, ја ури-
ва секоја граница и ја уништува индивидуата.Запрен во 
ми гот на еден невозможен потфат, во мигот на обидот за 
се бенадминување, човекот, кој Башески го претставил на 
своите скулптури, е соочен со самиот себе. Ако во овие и 
пре ку овие скулптури се изразува цела една стварност, 

висти  ната за таа стварност, тогаш треба да се запрашаме: 
Што тоа се случило со човекот?

На крајот останува само горчлива смеа, смеата на За-
ратустра на плоштадот, смеата во величественото лудило на 
Ниче која ја надвисува бучавата на плоштадот:  „О, вие виши 
луѓе, ова е ваше најголемо зло: Вие не научивте како што 
треба да танцувате - да танцувате прекутрупа, преку самите 
себе! И не е важно што не успеавте! Колку нешта уште се 
можни? Па затоа научете барем да се смеете надминувајќи 
се себеси!
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Basheski’s sculptures are an effort to comment the possibil-
ity of the man to excel at this very moment when the world is at 
a turning point. He creates an obvious metaphor of the failure 
of the mankind. Absurd in his overproportions, this giant, spell-
bound by the electronic shimmering of the screens, unable to 
see himself, without an adequate awareness about himself and 
his position in the world, unable to make a breakthrough and 
rise above himself, plugged into a network of extensions of his 
own nervous system, sex organ of the world of machines, flesh 
that is just a biological growth of the virtual wireless world in 
which he is the tele-god – this is the hero of the new era. 

This is why Zharko Basheski wants to portray the man as he is: 
unable to see himself, brought to the daylight, unplugged from 
the system, from the network, a product shaped in the Design-
er Department of the Great Reality Factory, now obsolete and 
discarded with the dirty water into the mud of the actual reality. 
In its hyper-reality, in the cold seriousness of the performance, 
in the overemphasized veracity of the details, these sculptures 
are real in an uneasy way. Losing measure means creation and 
destruction: creation breaks all the rules and boundaries and 
destroys the individual. Stopped in a moment of an impossible 
feat, in an effort to surpass himself, Basheski’s man is faced with 
himself. If these sculptures express a reality, the truth about this 
reality, then the question is: What happened to the man? 

In the end, bitter laughter is all that remains, Zarathustra’s 
laughter on the square: “O, you higher  men, this is your great-
est failure: you have not learned to dance properly – to dance over 
stock and stone, beyond yourselves! It does not matter if you failed! 
How much is still possible! Learn to laugh at yourselves and over-
come yourselves!”
(извадоци од есеј на Емил Алексиев)

Емил Алексиев: ДАЛИ МЕ ГЛЕДАШ?
Emil Aleksiev: BEHIND THE LOOK

(...)
Новиот проект „Размена на погледите“ на Жарко 

Башески е многуслоен и многузначен. Трите скулптури 
на Давид, Езекиел и Тома, со намалена големина во однос 
на природната, се изработени минуциозно, со нагласен 
инте рес за емоционалната експресија на ликовите, со 
инсистирање на фотографска веродостојност во пре зен-
тацијата и на прецизна обработка на деталите. Скулптурите 
се изработени од фиберглас, силикон, акрилик, природни 
влакна и текстил. 

Размената на погледите, моќта на погледот, желбата на 
окото, „апетитот на окото“ (Лакан), е тема која Башески ја 
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варира во три претпоставени ситуации: победа на погледот 
(Давид), потчинетост на погледот (Езекиел) и сомневање во 
виденото (Тома).

Историската травестија (ликовите на Давид, на Езекиел 
и на Тома облечени во современи костуми) разоткрива со-
вре мена драма. Трите скулптури означуваат три можни 
состојби и три можни положби во кои денес се наоѓа 
човекот. 

Првата и највпечатлива скулптура го претставува осво-
ју  вањето на туѓата точка на гледање, освојувањето на 
ту  ѓиот погледот, преземањето на погледот на Другиот. 
Поседувањето на туѓиот поглед, овде директно претставено 
како поседување на ископаното око на Голијат што Давид 
демонстративно го држи во раката, значи поседување на 
моќта. 

Ова е време на автоматизација на перцепцијата, вре ме 
на perceptron, кога камерите за надзор на јавните мес та ја 
от криваат сеприсутноста на погледот на Големиот над зор-
ник, на Голијат, на тој џин што се крие зад електронските 
уреди и кој го контролира светот. „Окото на надзорникот“ 
е сеприсутно. Тоа е окото на Голијат, окото на моќта, око то 
на надзорот и казната (Фуко).  Во свет претворен во Пан-
оптикон, неопходно е да ја преземеме јуначката ролја (во 
време без јунаци, во време кога јуначките дела веќе не се 
можни),  на Давид (со сите историски референци и со сите 
кон секвенци на оваа замена) и да му го извадиме окото на 
Голијат. 

Втората скулптура (Езекиел) е претстава на потчинетоста 
пред она што окото го гледа, целосно предавање на ви-
де ното, обземеност од она што е видено. Во „екстазата на 
хиперреалноста“ на нашиот постмодерен свет, човекот 
денес е вкочанет и вџашен од претераната виртуелна 
бли зина на нештата, сеприсутноста на нештата, нивното 
телеприсуство, од целосниот промискуитет на сите нешта 
кои го опседнуваат и на кои тој им се предава без отпор. 
Ова беспомошно потчинување и целосно предавање 
на спектакуларната проекција на една манипулирана и 
монти рана стварност, ова изложување и предавање на 
фа тичките слики во еден трансестетски и транспарентен 
свет предизвикува каталепсија и поништување на секоја 
субјективност. Субјективноста е потисната, загубена или 
сосем поништена и се појавува ново сеопфатно поле на 
искуството: светот како фасцинантен спектакл.

Денес Езекиел не би можел да го види Бога кој се појавува 
зад облаците поради шаренилото и сјајот на медиумскиот 
огномет на сивото небо над пустињата на нашата стварност. 
Човекот, заслепен од самиот себе, го произведува своето 
сновидение и му го доверува своето знаење на еден одраз.

Да се соочиш со чудовишноста на светот значи да по-
гледнеш во очите на Голијат – значи во соочување со 
неговиот поглед да престанеш да постоиш, да го загубиш 
својот поглед, да се осудиш себеси на неподвижност или да 
го „освоиш“ окото на моќта и самиот да станеш Голијат. 
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Поништувањето на радикалната другост (Голијат) нè 
води во „пеколот на истото“ каде човек е осуден на ис-
чез нивање, на проѕирност и на невидливост. Да се биде 
невидлив за другите значи да се биде како другите. Оваа 
замена на позициите, на точките на гледање меѓу Јас и 
Другиот, денес ја овозможуваат „медиумските протези“ и 
„машините на визијата“. Човекот и машините стануваат 
изоморфни – никој веќе не е друг за другиот. Поништена е 
разликата меѓу нашата свест и softwer-от на машините за 
симулација на стварноста. Виртуелниот свет станува наш 
свет. Виденото го завзема местото на гледачот, го превзема 
и целосно го освојува (Езекиел). Тој што гледа станува тоа 
што го гледа. 

Третата скулптура открива уште една можност во односот 
меѓу Јас и Другиот. Сомневањето на Тома во деизацијата на 
Исус е во функција на потврдување на неговиот статус. Така 
откриваме дека и сомневањето во посредуваните слики и 
играта на одрази околу нас е амбивалентно. Навидум, тоа е 
предуслов за зачувување на субјективноста (се сомневам, 

значи постојам), но од друга страна, сомневањето е пред-
услов за верување (Достоевски). Неверувањето во по-
сто ењето на Другиот е услов за негово потврдување. За 
Лакан, услов за да постои Јас е Другиот. Другиот ме по-
твр дува, во неговите очи единствено може да ја видам 
потврдата на моето сум.  Така одново се обновува субјектот 
и се овозможува „присуството на отсуството“. Јас одново 
постојам како Јас. Одново станувам видлив.

Станувајќи видлив станувам видлив и за Окото на Голијат 
и повторно сум пред изборот да се биде Давид или Езекиел.

Zharko Basheski’s new project “Behind the Look” is 
multilayered and manifold. The three sculptures of David, 
Ezekiel and Thomas, less than life size, are minutely crafted, 
with emphasized interest in the emotional expression of 
the characters; insisting on photographic verisimilitude and 
precision in the presentation of details. The sculptures are made 
of fibreglass, silica, acrylic, natural hairs and textile. 

Basheski varies the subject of exchanging views, the power 
of look, the wish and “appetite of the eye” (Lacan), in three 
supposed situations: the victorious look (David), submissive 
look (Ezekiel) and suspicious look (Thomas). 

The historical travesty (the figures of David, Ezekiel and 
Thomas dressed in modern costumes) reveals a modern drama. 
The three sculptures denote three possible states or three 
possible situations in which a man finds himself today.

The first and most impressive sculpture presents winning 
over the other person’s perspective, winning over the view of 
the Other. The possession of the other person’s perspective, 
presented here as possession of Goliath’s plucked out eye that 
David defiantly holds in his hand, means holding power. 

This is the time of automation of perception, time of 
perceptron, when surveillance cameras in public places reveal 
the ubiquitous Great Overseer, Goliath, the giant hidden behind 
electronic devices who controls the world. “The Overseer’s Eye” 
is omnipresent. It is the eye of Goliath, the eye of power, the eye 
of control and punishment (Foucault). In a world transformed 
into Panopticon, we ought to take over the heroic role (at a 
time without heroes, when heroic feats are no longer possible) 
of David (with all historical references and consequences of this 
replacement) and pluck out Goliath’s eye.

The second sculpture (Ezekiel) represents subjugation 
to what the eye can see, total surrender to and obsession 
by what is observed. In the “ecstasy of hyper-reality” of our 
post-modern world, man is petrified and appalled by the 
exaggerated closeness of things, by their omnipresence and 
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tele-presence, by the total promiscuity of all the things that 
besiege him and to which he surrenders without resistance. 
This helpless submissiveness and total surrender to the 
spectacular projection of a manipulated and edited reality; this 
exhibition and rendition of factual images in a trans-aesthetic 
and transparent world causes catalepsy and destruction of 
any subjectivity. Subjectivity is subdued, lost or completely 
destroyed and a new all-encompassing field of experience 
emerges: the world as a fascinating spectacle. 

Today Ezekiel would not be able to see God appearing 
behind the clouds because of the colours and glitter of media 
fireworks against the grey skies above the desert of our reality. 
The man, blinded by himself, produces his own vision and trusts 
his knowledge to a reflection. 

To face the monstrosity of the world means to look into 
Goliath’s eyes and in this eye contact to cease to exist, to lose 
your own view, to condemn yourself to immobility or to win 
over the eye of power and become Goliath yourself. 
Annihilation of the radical Other (Goliath) leads us to the 
“hell of sameness” where man is doomed to disappearance, 
transparency and invisibility. To be invisible for the others means 
to be like the others. This change of positions, of points of view, 
between the Self and the Other is nowadays enabled by “media 
prostheses” and “vision machines”. Man and machines become 
isomorphous – neither is the Other to the other. What is slowly  
dissolving is the difference between our consciousness and the 
software of machines that simulate reality. The virtual world 
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becomes our world. The viewed takes over the place of the 
viewer and completely wins over (Ezekiel). The viewer becomes 
what he views. 

The third sculpture reveals yet another option between 
the Self and the Other. Thomas’s suspicion regarding Jesus’ 
deifying serves only to prove his status. Thus, we find out that 
even suspicion in mediated images and the game of reflections 
around us is ambivalent. Apparently, it is a prerequisite to 
preserve subjectivity (I doubt, therefore I exist), but on the 
other hand, suspicion is prerequisite to belief (Dostoyevsky). 
Disbelief in the existence of the Other is necessary in order to 
acknowledge it. For Lacan, the condition for the existence of 
the Self is the Other. The Other confirms me; only in his eyes 
can I see the confirmation of my Self. This is the renewal of the 
subject, allowing for “presence of the absence”. I exist as Self 
again. I am visible again.

By becoming visible, I am visible to Goliath’s Eye, facing 
again the choice to be David or Ezekiel.

***
Трите супер-стварни скулптури на скулпторот Жарко 

Башески и се спротивставуваат на идејата за скулптурата 
како уметност на тактилното и на хаптичкото. Скулптурите 
постојат за да бидат гледани. Гледањето или погледот (le 
regard), моќта на погледот, jouissance (сетилно задоволство) 
на желбата, процесот на означување (или сигнификација), 
перцепцијата и аперцепцијата на појавите (phaenomenon, 
appearance), претставите или претставувањето на ствар нос-
та (representation), како и моќта на привидот се современи 
теми кои што денес се наметнуваат поради сложените 
општествени и културни промени создадени под влијание 
на виртуелните технологии, zapping-от и perceptron-от, 
медијатизацијата и манипулацијата на општеството, ин-
стру ментализацијата на свеста и симулацијата. Стварноста 
каква што до сега ја познававме веќе не постои. Спек-
та куларизираната стварност е стварност заснована на 
посредувани слики кои се толку доминантни што веќе 
наполно ја обликуваат нашата стварност. Основа на 
таквата спектакуларна стварност е симулацијата која што 
функционира како стварност која е се повеќе оддалечена 
од својата миметичка основа.
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* * *
Basheski’s three super-real sculptures oppose the idea 

of sculpture as an art of the tactile and haptic. Sculptures are 
there to be seen. The seeing or looking (le regard), the power 
of the look, jouissance (the pleasure of the sense) of the desire, 
the process of signification, perception and apperception 
of phenomena, the representation of reality, as well as the 
power of the illusion are modern issues that are raised today 
because of the complex social and cultural changes created 

under the influence of virtual technologies, zapping and 
perceptron, mediatization and manipulation of society, as well 
as instrumentalization of the consciousness and simulation. 
Spectacularized reality is based on mediated images that are 
so dominant that completely shape our reality. The base of this 
spectacularized reality is simulation that works as reality that is 
growing distant from its mimetic base. 

(извадоци од есеј на Емил Алексиев) 
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2015
Artist residency in Berlin
Artist residency in Paris
2014
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2012
Artist residency in Paris
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1990
Associate professor, Faculty of Fine Arts in Skopje
1988
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1984-1988
Graduate studies, Faculty of Fine Arts in Skopje
1978-1981
Student residency in London
1976-1979
Graduate studies, Advanced School of Economy, Prilep
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