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Во рамните на „Снопско културно лето" 
во Музејот на современата уметност, оваа 
година, за прв пат се организирани „Ин- 
тервенции во простор“. Слични манифес- 
тации се видени порано во светот и кај 
нас, но во Манедонија тие се co овој 
настан организирано принажани. Целта на 
„Интервенциите" е облагодарување, хума- 
низирање и креативно облинување на прос- 
торот околу Музејот, но пред се, овоз- 
можување и достигање на потполна тво- 
речка слобода, демонратизација и демис- 
тификација на уметноста. Во оваа прва 
година на одржување на ваков вид мани- 
фестација која што има тенденции да 
прерасне во интернационална, зедоа учест- 
во три групи уметници: Марно Погачник 
(во првата), Глигор Стефанов (во втората) 
и Симон Шемов и Кочо Фидановски (во 
третата). Овие автори, во текот на овоето 
досегашно уметнично дејствување, реали- 
зирале бројни слични потфати во зем- 
јата и во странство, co што се истаннува 
нивниот интерес за изразување на ова 
поле визуелни номуникации.
Сите овие разновидни приоди во облику- 
вањето на природата, наде што се испре- 
плетуваат повеќе медиуми всушност, екг 
спонирање >на заемното влијание меѓу при- 
родата и човекот, a co тоа доближување 
на уметноста до еден поширок аудитори- 
ум, нојшто, исто така, е анимиран во ин- 
тервенциите. Се надеваме дена една Ban
na отвореност на линовната уметност и 
нејзините автори нон публината е оној 
вистинсни миг на анимацијата на ликов- 
ното што во денешниве услови на тој 
начин добива нова смисла и значење.

УЧЕСНИЦИ:

МАРКО ПОГАЧНИК 5—10 јули 
Роден во Крањ 1944.
Анадемија за линовни умецности завршил 
во Љубљана.
Адреса: Шемпас 160

ГЛИГОР СТЕФАНОВ 16—22 јули 
Роден во Кавадарци 1956.
Академија за ликовни уметности завршил 
во Белград.
Адреса: Георги Димитров 12, Кавадарци

СИМОН ШЕМОВ 20—31 август 
Роден во Кавадарци 1941.
Анадемија за ликовни уметности завршил 
во Белград.
Адреса: Партизански одреди 101, влез 1/10, 
Снопје

НИКОЛА ФИДАНОВСКИ — КОЧО 20—31 
август
Роден во Битуше 1946.
Академија за линовни уметности завршил 
во Белград.
Адреса: Јуриј Гагарин 35, Снопје

МАРКО ПОГАЧНИК

1. НАЦРТ НА БИ-ПОЛАРНАТА ИНТЕРВЕН- 
ЦИЈА

Интервенцијата во простор во Снопје 
ја замислував така што паралелно би се 
создавала на два сосема различни нивои: 
на нивото на природата и на менталното 
ниво. Нивото на природата претставува 
еден мошне нонвретен, опиплив свет, до- 
дека менталниот свет, спротивно нај тоа, 
е сосема апстрантен, невидлив. ДГфбоно 
верувам дена и двата екстремни простори 
на тој начин ја создаваат животната це- 
лина, дека меѓусебно се дополнуваат кано 
материјална и духовна страна на животот. 
Слично на тоа, мојата интервенција е соз- 
давана паралелно во коннретниот простор 
на природата и во апстран-пниот простор 
на мдеите а сепан co цел да претставува 
едно единствено дело.
Во ноннретниот простор на природниот 
парн пред Музејот создадов за пет дена 
снулптура наречена СПОМЕНИК НА ПРИ- 
РОДАТА. Таа е составена од онолу 5 то- 
ни природен намен што укажува на неј- 
зиниот коннретен нарантер.
Во вечерните часови во текот на тие пет 
дена, во холот на Музејот, одржав цин- 
лус предавања наречен ШКОЛА ВО ПРОС- 
ТОР. Додена зборуваме, слушавме и раз- 
говараме, не се поместувавме од своите 
места и ништо нонкретно не работевме. 
Евидентно е дена се движевме во апс- 
трактниот свет на идеите, мислењата, чув- 
ствата.
Единството на двата простори на моите 
интервв|нции се засновува на принципот 
на КРУГ. Затоа не е случајно што наме- 
њата на споменикот примија тркалезна 
форма и што учесниците на Шнолата во 
теиот «a разговорот седеа во форма на 
ируг.

2. СПОМЕНИН НА ПРИРОДАТА

Споменинот е поставен на благата стрм- 
нина пред Музејот. На тоа место се Hao
ra силен извор на елентромагнетсни си- 
ли на земјата', на оние што се битни за 
животот на нашата планета: за природата 

кано и за човенот. |Изворот што е дла- 
боно во земјата е, кано што е вообичае- 
но во ванвите ситуации, опколен co една 
статична енергетска струја наречена „ак- 
ватат".
Споменинот е составен од 12 намени од 
иои што 10 се поставени во нруг околу 
изворот на природните сили. Сеној од нив 
е поставен во средината на лакот што 
го прави анвастатот кога се движи онолу 
центарот чијашто сила го привлекува и 
одбива. Каменот бр. 11 е поставен оддел- 
но, вом кругот, таму каде што спомнатиот 
анвастат се запира во вид на спирала 
(додена тој извира во центарот на кру- 
гот исто така во вид на спирала).
Оите тие 11 камени се во природни фор- 
ми и бои. Дванаесеттиот намен е плоча 
од прилепски мермер на нојшто е вре- 
жана една единствена линија ноја што 
во земјата ја втионува анвастатот и ко- 
ја што му служи нано ЛОГОС на нашиот 
споменин.
Кано жици од музични инструмент, виб- 
рациите на 12-те камења се прецизно 
наштимувани co номплементарни вибрации 
на силите во земјата. По тој систем се 
направени: изборот на камењата, лока- 
циите, длабочината на нивното занопува- 
ње во земјата и аглите под нои што се 
поставени. Така се создава една музич- 
ка хармонија меѓу животот на земјата и 
местоположбата на споменикот. Покане- 
ти сте да влезете во просторот на споме- 
никот и во мир да го почувствувате не- 
говото струење. Интересна е улогата на 
обработената плоча во споменинот која 
што го одделува од сличните мегалитсни 
струнтури. бидејќи претставува „свест на 
спомонинот за самиот себе“.

3. ШКОЛА ЗА ПРОСТОРОТ

тема на првиот ден: Природата и цивили- 
зацијата кано два простора на нашата 
планета — на кој начин тие учествуваат 
во нултурите на мегалитсниот и нелтсниот 
период, во античната и модерната умет- 
ност.
тема на вториот ден: Духовни и матери- 
јални простори — хиерархијата на прос- 
торот започнува co просторот на срцето, 
каде што човекот го лоцира својот иден- 
титет.
тема на третиот ден: Просторот на ис- 
ламската и христијанската традиција — 
нонцептог на џамијата и црквата се два 
суплементарни просторни концепти.
тема на четвртиот ден: Кои се нреатори 
на просторот — творечката сила на мен- 



талниот и интуитианиот пристап, улогата 
на енергетсното и материјалното битие на 
просторот.
тема на петтиот ден: Природни и културни 
споменици во простор — како можеме 
да го трансформираме нашиот сопствен и 
нолентивен простор. Преобразување на 
градот.
Всушност, наместо темата на петтиот ден, 
изведовме, после ритуалното отворање на 
Споменикот на природата, едно колектив- 
но интервју co мене, во ној што co свои- 
те прашања учествуваа и присутните учес- 
ници на Шнола за просторот. Интервјуто 
е објавено во весникот Нова Македонија 
од 18 јули 1982.

повод за интервенирање, останаа на прво 
место. А потоа се јави желбата да вне- 
сам нешто од себе во нивната права содр- 
жина. Тоа доведе до појава на некои енс- 
пресиани и симболични елементи, кано што 
е вертикалата во центарот на номпозици- 
јата, на која подоцна се надоврзаа пове- 
ке вертикални елементи (стебла и колци) 
обвиткани co памун. Материјалот го зазе- 
маше своето место во околината онака 
нако што се развиваше мојата игра, соз- 
давајни еден амбиент. Овој пат не сакав 
да асоцирам 1неканов амбиент или да раз- 
вивам свест за ;него (како во Инстала- 
циите во Кавадарци), туну директно го 
менував просторот создавајни нов амби- 
ент.

ГЛИГОР СТЕФАНОВ

ИНТЕРВЕНЦИИ CO ПАМУК

Во просторот што го имав пред себе прво 
санав да интервенирам co материјал кој- 
што вене се наоѓаше во него — тревата. 
Оносената трева, нано природен снулпг 
торски материјал, беше логично да се 
внлопи во онолината. Но, од технични при- 
ничи 'не бев во можност да ја реализи- 
рам оваа идеја. Во потрага за друг при- 
роден материјал се одлучив за памунот. 
Тој не само што е природен, туну има и 
мена маса како тревата. Во дадениот прос- 
тор го поставив памукот. Му пристапив 
без претходни имагинации. Линовното до- 
живување се раѓаше во текот на работата 
при што се трудев струнтурите и облици- 
те да се развиваат природно, биолошни. 
Облиците ништо не асоцираа, туку сами по 
себе ба визуелно возбудливи.
Најпрво, на купот памучна маса, на неј- 
зината струнтура, белина и мекост, реа- 
гирав qp. гтоставување на црна дасна. Ова 
прво кфтервенирање претставуваше цели- 
на caivta, за себе, а и во натамошната 
работа Ги забележував ванвите етапи, за- 
тоа што истите беа одраз на моето мо- 
кентално расположение. Вака започна иг- 
рата co ноја го истражував памунот, и 
без образложенија ги менував лостапните 
и ставовите, спрема потребата. Памунот 
го менував во нови облици: co притисна- 
ње, врзување, додавање и одземање, пре- 
местување расфрлување и газење па до 
внимателно редење и моделирање. При 
целиот процес на работата, материјалот 
го оставав во природна состојба, а нас- 
танатите облици co моето мнтервенирање 
претставуваат всушност визуелен ефвнт па 
природното и рачно обликување. Просто- 
рот и материјалот ноишто беа вистинсни 

СИМОН ШЕМОВ И НИКОЛА 
ФИДАНОВСКИ-КОЧО

КОЛЕКТИВНА ИНТЕРВЕНЦИЈА

Појавувањето на овој текст не произлегу- 
ва од намерата да објави ненанви наши 
ставови, ниту е предодреден да заонру- 
жи некое утврдено становиште во однос 
на визуелно-хроматсната практина во до- 
сегашните наши дејствувања. Бевме по- 
несени од желбата да учествуваме co 
боја во Инвервенциите што ги срганизи- 
раше Музејот на современата уметност 
во Скопје, но поради ограниченоста на 
материјалните средства, .не бевме во мож- 
ност да ги реализираме во целост проен- 
тите што ги предвидовме за изведба.
Отворајќи простор за што помасовно внлу- 
чување на професионални и непрофеоио- 
нални истомисленици, не бевме оп.това- 
рени од можностите дека ќе го изгубиме 
идентитетот при спојувањето co колектив- 
ната свест. Напротив, тој момент беше 
пресуден во нашите антивности бидејќи 
co проширувањето на бројот на истомис- 
лениците се збогатија и содржините на 
нашите дејствувања, иано при тоа го 
жртвувавме квалитетот создавајќи објек- 
ти сообразно co понудените услови. Чи- 
нот на активирањето ма професионални и 
непрофесионални учесници во поранеш- 
ните наши лојаснувања го нареновме кано 
чин на демистификација, а овој пат и во 
практина се заложивме ликовните прос- 
тори да ги приближиме и до другите срод- 
ни уметиости симнувајни ги на тој начин 
завесите на вчауреноста и самозадовол- 
ството.
Поучони од поранешнитв иснуства се за- 
ложивме да опфатиме што поголем број 
инонични донументи, (овде ги вбројуваме 
<|)отосито ообрани при дејствувањето), иа- 

вс и текстуални прилози и толкувања на 
другите автори нои беа внлучени во ин- 
тервенциите.
He претендиравме објектите да се здоби- 
јат co статус на ликовно дело, но од еден 
дел на присутните ноишто случајно се за- 
теннаа во текот на работата забележавме 
дена приоѓаат од таков аспект, очебијно 
поведени од хроматските стимуланси или 
можеби затоа што зад интервенциите 
стоеа и професионалци.
Очекувајќи отпор од страна на утврдени- 
те навики и вредности во нашето ликов- 
но-архитентонско поднебје, се надеваме 
дека ќе бидат атанувани, овој пат, прово- 
нативните интервенции од контра-реакци- 
јата бидејќи нашите надежи дека се дви- 
жиме по вистинските насони иснлучител- 
но се подложни на такви синдроми.

Реализирани интервенции

— обојување на цементните ѕидови и сна- 
ли пред влезот на Музејот.

— Боени интервенции врз платото на Му- 
зејот.

—- Боени интервенции врз објекти: стар 
кревет, отфрлени нофи, канти, печни, 
црева, цилиндри, жици, чизми, пантола- 
ни, заначални, нутии м др.

— Објент — експлозија на бои „Голијат“.
— Колективна снулптура — објект.
— Разапнување на цртежот нон небото од 

кровот на Музејот нон тревникот (плас- 
тични траки).

— Обојување на мрежата.
— Објекти на Жерар Брасел:

а) „Палета на манедонсните жени“
б) „Столот на Нарл Маркс“

— Објенти на Томас Лехрер:
а) „Срце"

— Објекти на Иснра Грабуловска
а) „Проечција во простор"

Нереализирани интервенции (предвидени)

— Живи снулптури — објенти.
— Гигантска пеперутка.
— Обојување на природните скали.
— Спалување на обоени објенти.
— Гостување на придружни групи од дру- 

ги медиуми.

Учесници во интервенциите

Станко Горѓиев, Кирил Јосифов, Златно 
Глигоров, Славчо Тренковсни, Ванчо Кеков, 
Коле Мишев, Душко Стојанов, Ранко Да- 
ниќ, Владимир Темков, Соња Шуловин, Ис- 
нра Грабуловска, Томас Лехрер, Ванчо Ва- 
кев. Жерар Брасел, Радмила Радивоевиќ, 
Новица Арсовсни, Персоналот на МСУ и 
други анонимни учесници.
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