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Мојот занает

З        

Во не дам не шен раз го вор со сли ка рот Бла го ја Ма-
нев с ки (1957, Скоп је), се оби дов да ги пре не сам 
мо и те нес ре де ни впе ча то ци од по се та та на ма ке-
дон с ки от па вил јон на го ди неш но во Би е на ле на Ве-
не ци ја. Име но, во прос то рот на Ин с ти ту тот Чи ли-
о та, пос та ве на е мо ну мен тал на та ин с та ла ци ја на 
Ма нев с ки под нас лов „П ре мин“, ко јаш то прет с та ву-
ва нај но во оте лот во ре ние на ав тор с ка та се ри ја „Ло-
гич ни Сли ки“ (2002-2007). Две те дол ги и из ви ше ни 
ѕид ни плош ти ни из г ра де ни од сли кар с ки плат на, го 
об ли ку ва ат пре ми нот што го св р зу ва вле зот во Ка-
за Чи ли о та со из ле зот кон, ти пич но ве не ци јан с ки-
от, внат ре шен двор – кор ти ле – на па ла та та. Мо и те 
об јас ну ва ња за од дел ни не до у ми ци што ги бев ис-
ку сил – од ка де и кон што во ди пре ми нот? – Ма нев-
с ки ги прес рет на со за бе леш ка та де ка по ве ќе то по-
се ти те ли, нај ве ро јат но се по чув с т ву ва ле из ма ме ни 
од сво и те оче ку ва ња: име но, де ка на кра јот(!?) на 
пре ми нот, во ма ли от зат во рен прос тор под вед ро 
не бо се на о ѓа не ка ков ли ко вен нас тан. Тие ми ну-
ва ат низ прос то ри ја та и, об зе ме ни од чи нот на ми-
ну ва ње, не го за бе ле жу ва ат при сус т во то на ин с та-
ла ци ја та. Оваа двос мис ле ност, Ма нев с ки ја оце ни 
ка ко доб ра, по жел на ре ак ци ја на пуб ли ка та.
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 То гаш … ка де е де ло то? Јас, са ми от, не го ви дов. 
Се пак, де ло то на Ма нев с ки го пре поз нав во пог ле-
дот на дру ги от, во те гоб нос та на дви же ња та, во бр-
за ни ца та да се пре ми не од онаа ст ра на. Тоа ќе ре-
че де ка ин с та ла ци ја та „П ре мин“, не е ск ло пе на од 
неб ро е но мно гу пра вил ни вер ти кал ни на но си на 
гус та црна пас та, ту ку од лу ѓе со о че ни со при ну да та 
да се би де дру га де, ка де би ло ос вен во прос то рот 
на пре ми нот. Умет ни кот не е ав тор на ова де ло, или 
ба рем, не е един с т ве ни от што по ла га пра ва на ав-
тор с т во. Всуш ност, си те дру ги ја об но ву ва ат содр-
жи на та на по ну де ни от ли ко вен из раз во ми гот на 
от к ро ве ние, во ми гот ко га им до пи ра до свес та де-
ка не ма ат страв од нас та нот што е ота де, на дру га та 
ст ра на, ту ку де ка ги пла ши не дос та то кот на нас та ни 
во пре ми нот, од нос но, во ст вар нос та на пре ми ну-
ва ње то.
 Си спом ну вам де ка со вак ва та, не вид ли ва умет-
ност, за прв пат се срет нав пред два е сет ти на го ди ни, 
кај До мот на Пе ча тот во Скоп је. Тоа е ед на ма ла гру-
па од обо е ни бе тон с ки об јек ти со нас лов „Д ру же-
ње“ (1986), де ло на скул п то рот Јор дан Гра бу лоски 
(1925, При леп - 1986, Скоп је). Без ог лед на дла бо-
ка та по чит што ја не гу вам за де ло то на Гра бу лос ки и 
нас т ра на од мо ја та не по ко леб ли ва уве ре ност де ка 
овој умет ник е еден од не кол ку те вис тин с ки дви га-
те ли и чи ни те ли на ма ке дон с ка та сов ре ме на кул ту-
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ра, не го ва та скул п тор с ка гру па „Д ру же ње“ сè уш те 
не мо жам да ја ви дам по и на ку ос вен пре ку не до-
раз би ра ња та што ги пре диз ви ку ва ше кај ми ну ва чи-
те. От ту ка, ба рем прив ре ме но, мо рав да се за до во-
лам со зак лу чо кот де ка вис тин с ки от пред мет на об-
ли ку ва ње за Гра бу лос ки е гле да чот пре соз да ден во 
со ци јал на скул п ту ра – гле да чот што знае де ка овој 
бе тон с ки из рас ток не е умет ност, а е дел од сис те-
мот за вен ти ла ци ја на со сед на та зг ра да.
 Да ги рас ка жу вам и, по пат но да ги оп рав ду вам 
соп с т ве ни те из мис ли ци за не вид ли ва та умет нос та 
што го дем не гле да чот, би би ло бес цел но до кол ку 
не бев за бе ле жал де ка во мо и те пред ра су ди сум 
втис нал сис тем. По точ но, де ка сум на у чил да се 
воз не ми рам од не вид ли во то и да го наб љу ду вам 
соп с т ве ни от не мир. Ток му тоа го за бе ле жав и при 
сред ба та со ма те ри јал ни те ос тан ки од пер фор ман-
сот „Бај ка“ (2007), со кој ш то ки нес ки от умет ник Аи 
Ве и веи (1957, Пе кинг) бе ше зас та пен на два на е сет-
то то из да ние на ли ков на та ма ни фес та ци ја До ку-
мен та во Ка сел.
 Она што се гле да е мно жес т во то ста ри, рач но из-
ра бо те ни др ве ни сто ли ци, раз мес те ни низ број ни-
те из лож бе ни прос то ри и кон тек с ти на ма ни фес та-
ци ја та. На сто ли ци те, пуб ли ка та се ди, гриж ли во бе-
ле жеј ќи ги сво и те раз мис ли, се од мо ра или, пак, ги 
сле ди ви део-про ек ци и те. Мош не по ма луб рој ни се 
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по се ти те ли те што ги за о би ко лу ва ат сто ли ци те, што 
се заг ле ду ва ат во нив и во оние што дрско се ос ме-
ли ле да сед нат на неш то што, на не кој чу ден на чин, 
на ли ку ва на не до пир лив ек с по нат. Тоа се оние рет-
ки, вни ма тел ни чи та те ли на ка та ло гот, од нап ред 
из вес те ни за при ро да та на про ек тот на Аи Ве и веи 
– сво и те со на род ни ци да ги доб ли жи до лич но то 
раз би ра ње на ед но ту ѓо под неб је. Све дош т во за 
при сус т во то на од б ра ни те ки нес ки по се ти те ли на 
Ка сел се ил ја да и ед на др ве на сто ли ца, рес тав ри-
ра ни ан тик ви те ти од вре ме то на ди нас ти ја та Тсинг 
(Ман чу). На вис ти на ... ка де ли е де ло то на ав то рот? 
Во на ме ра та? Во не кое впе чат ли во пор т фо лио за 
блес ка ва та ка ри е ра без тво реш т во? Из г ле да де ка 
де ло то на Аи Ве и веи се лу ѓе то ко иш то зна ат де-
ка сед на ле на др ве на сто ли ца а не на ра кот во рен 
умет нич ки пред мет или, пак, на – да ле ку би ло – ре-
док при ме рок на ки нес ко то кул тур но нас лед с т во.
 Но, ту ка не за пи ра при каз на та за она што се ма-
чам да го пре рас ка жам, би деј ќи, са мо не кол ку де-
на по сред ба та со та ин с т ве ни те стол чи ња во Ка сел, 
се нај дов ис п ра вен пред не вид ли ва та умет ност 
на Сол Ле Вит (1928 -2007), ве ли ки от аме ри кан с ки 
гра фи чар и сли кар од Хар т форд. Не го ви те упат с т-
ва за го ле ми те ѕид ни цр те жи со мо лив „Од свет ло 
до тем но, (шар ки)“ и „Од тем но до свет ло (шар ки)“, 
ко иш то пр во то тол ку ва ње го има ат до жи ве а но во 
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2005. го ди на, де нес се об но ве ни во пос т хум на та 
из вед ба (2007), по мес те на во ита ли јан с ки от па вил-
јон од Би е на ле то на Ве не ци ја. По пра ви ло, тој прос-
тор ја угос ту ва сре диш на та те ма на ве не ци јан с ка та 
ли ков на смот ра, та ка што де ло то на Ле Вит е од вај 
за бе леж ли во во ам би ен тот ис пол нет со ли ков ни 
из ја ви во бор ба за жи во тен прос тор и јав но при-
фа ќа ње. Две те ѕид ни плат на се пос та ве ни од обе те 
ст ра ни на ши ро ко то од мо риш те на ска ли те, об ли-
ку вај ќи не ка ков ход ник, пре мин од ме ѓус п рат на та 
кон с т рук ци ја кон из лож бе ни те са ли во при зем је то 
и на га ле ри ја та. На овој по тег, ре чи си да не ма ше 
пуб ли ка – са мо ми ну ва чи. Ка ко ли би ја оце нил са-
ми от Ле Вит оваа двос мис ле ност во вос п ри е ма ње-
то на не го во то де ло? 
 Сме там де ка умет ни ци те се свес ни за тоа де ка 
тие, ни ту соз да ва ат, ни ту има ат на ме ра да соз да дат 
не как ва не вид ли ва умет ност. Уш те по ве ќе, и са ми-
от го пол зу вам овој, не осо бе но среќ но из б ран из-
раз, един с т ве но ка ко не ко ја наб р зи на прип ра ве на 
про те за за мо јот сне мош тен и, де лум но, оса ка тен 
за на ет. Де нес, не вид ли ва та умет ност го прет с та ву-
ва ос нов но то, сеп ри сут но и јас но пре поз нат ли во 
рам ниш те на ли ков на та вис ти на. Под ова рам ниш-
те е дла бо ки от бу нар на не са мос вој ни тво реч ки 
мо ти ви. А та ка е, из г ле да, и во жи во тот.
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Н    ,      ,     ...

Ед ни кни ги се за чи та ње, дру ги, пак, за пол зу ва ње. 
Та ка, по не кое пра ви ло, го ле ма та кни жев ност тре-
ба да се из д вои од оние ма ли кни жев ни ро до ви, пр 
фор ми и пис ме ни сос та ви што го пре не су ва ат зна е-
ње то: за све тот на ис то ри ја та, за све тот на при ро да-
та, за све тот на гас т ро но ми ја та или фи ло со фи ја та. 
Пос то јат и не кои инак ви из да ни ја, што ни ту се ука, 
ни ту по ду ка, а се во по вез и фор мат на кни га. Тоа се 
кни ги те на умет ни кот – ме ди ум на го ле ми не до у-
ми ци и впе чат ли ви ос т ва ру ва ња.
 На вис ти на, во на че ло би мо же ло да се го во ри 
за не дос лед ност во од но сот по ме ѓу на ме ри те на 
умет ни кот и пред ме тот на не го ви те на ме ри кој ш то, 
очиг лед но, се на о ѓа ота де не пос ред ни от де лок руг 
на ли ков ни те, об ли ку вач ки и ја зич ни тех ни ки. Од 
дру га ст ра на, ту ка се број ни те, мош не ус пеш ни те-
ма ти за ции на ли ков ни те сод р жи ни во пе ча те ни от 
ма те ри јал.
 Во те кот на оваа, 2007. го ди на, а во две по себ ни 
при го ди, Му зе јот на сов ре ме на та умет ност, Скоп је, 
се по ја ви ка ко из да вач на ли ков ни те про ек ти во ти-
пог раф с ки об лик на ма ке дон с ки те умет ни ци Ис к ра 
Ди мит ро ва (1965, Скоп је) и Ва на Уро ше виќ (1961, 
Скоп је). До ту ка, би се рек ло, ниш то по ве ќе од во-
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о би ча е но то прет с та ву ва ње на не о бич ни те кни ги на 
не о бич ни те ав то ри од, на па ти, раб ни те под рач ја на 
ма ке дон с ки от ли ко вен кон тек ст: на ка ри ка ту рис тот 
Ла зо Пла вев с ки, (Не ма кни га,1995), на скул п то рот 
Стан ко Пав лес ки (Кни га над ко ри ци те, 2004), на 
ар хи тек тот Ми рос лав Грчев (Зна ци и ор на мен ти, 
2005), на гра фи чар ка та Ди ја на То миќ Ра дев с ка (Ди-
ја на То миќ Ра дев с ка, 2006)...
 Точ но е де ка си ве овие из да ни ја се св р за ни за 
не ка ков не пос ре ден по вод, та за тоа и на ли ку ва ат, 
ту на ка та лог за из лож ба или мо ног ра фи ја, ту на 
сту дис ки пре сек низ не чи ја ка ри е ра или на ан то ло-
ги ја од кри тич ки ос в р ти. Но, во оваа при каз на, по-
во дот е са мо обич но сов па ѓа ње во ка лен да рот на 
нас та ни те. Мис лам де ка кни га та на умет ни кот е не-
у пот реб ли ва во по ле то на соп с т ве на та при год ност.
 Кај Ди мит ро ва и Уро ше виќ, пак, по во дот ка ко 
да ги на вес ту ва на ме ри те за об ја ву ва ње на бе леш-
ки те од нив ни те бо га ти ра бот ни днев ни ци – ст ра-
ни ци те на овие кни ги се ис пол не ти со би ог раф с ки 
по да то ци, со до ку мен та ци ја за про ек т ни те за да чи 
и из вед би, со хро но ло ги ја на сред би и из лож би, а 
пред сè, со кри тич ки од ѕи ви на, не рет ко, вр в ни те 
пос ве те ни ци на мо јот за на ет. Вп ро чем, из г ле да де-
ка пос тои из вес на срод ност со ус т рој с т во то и содр-
жи ни те на, ве ќе спом на та та кни га од умет ни ца та 
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Ди ја на То миќ Ра дев с ка. 
 Ова е, се пак, не до вол но об јас ну ва ње, ка ко за 
са ма та по ја ва на не о бич ни от и не у пот реб лив пред-
мет, та ка и за мо ја та уве ре ност де ка кни га та на 
умет ни кот е од г ле да на во лул ка та на не оп ход нос-
та. А мо же би ток му тоа чув с т во на не оп ход ност и 
го пот х ра ну ва пов р ш ни от впе ча ток де ка кни ги те 
на Уро ше виќ, а осо бе но онаа на Ди мит ро ва, но сат 
бе ле зи на при ва тен, ав то би ог раф с ки из бор од важ-
ни те те ми на жи во тот и ка ри е ра та – ре чи си, жи тие 
ис пи ша но од чу да та на све ти те лот, од вол шеб ни те 
ми го ви на ра ѓа ње то на де ло то, на ли ков ни от нас-
тан. 
 На мес то об јас ну ва ње, про бав мож ни те не до-
раз би ра ња да ги про тол ку вам ка ко пос ле ди ца на 
за мо рот од тол ку ва ње. Ту ка се ра бо ти за ис тош ту-
вач ка та врска по ме ѓу сов ре ме ни от ав тор на ли ков-
ни де ла и сов ре ме ни от ав тор на ли ков ни из лож би. 
Де нес, во мо јот за на ет, овој од нос е оп фа тен со 
прак ти ки те на, та ка на ре че ни от, ку ра тор с ки пре вод. 
Но, до кол ку кај Уро ше виќ и Ди мит ро ва пос тои вис-
тин с ки обид за са мо тол ку ва ње, то гаш кни га та на 
умет ни кот би тре ба ло да ја раз бе рам ка ко вир ту-
ел на са мос тој на и, нуж но, рет рос пек тив на из лож-
ба, што ќе ре че – ка ко мо ног ра фи ја или ка та лог. И 
са мо то тол ку ва ње е, не ли, за мор но, не у бед ли во и 
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бес мис ле но.
 Што всуш ност мо же да се раз бе ре? Нај нап ред 
тоа де ка, во те кот на из ми на ти те де це нии, пос тапно 
и ма кот р п но се ра ѓа еден нов ме ди ум на сов ре ме-
на та ли ков на син те за. На та му, де ка про ек тот ка ко 
ос нов на ли ков на тех ни ка на не ко гаш ни те, мо дер-
ни вре ми ња, бес пов рат но е пре рас нат во из раз на 
са мос вој нос та, во иден ти тет, од нос но, во опип лив 
дел од лич на та ст вар ност на умет ни кот.
 На ед но, мо же да се раз бе ре и тоа де ка го ди на-
ва, две сов ре ме ни ма ке дон с ки умет ни ци со не сом-
не ни тво реч ки дос ти га ња, нап ра ви ле смел ис че кор 
во не из вес нос та и ус пе а ле со до пи рот на сво јот 
поглед, од про за та на соп с т ве но то се кој д не вие да 
ис т ка јат по е зи ја на жи вот на та ис пол не тост.
 Ко неч но, би са кал да го за гат нам уш те след но-
во: да ли кни га та на умет ни кот е ли ко вен про ект на 
бес п ре кор ни от или на сов р ше ни от жи вот? Лич но, 
сме там де ка сов р ше нос та мо ра да е крај но здо-
дев на, но, во мо мен тов, ба ра ње то на од го во рот е, 
пред сè, чис то тво реч ки на лог.
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Не о дам на, а во рам ки те на го ди неш на ва есен с ка 
ли ков на се зо на, На ци о нал на та га ле ри ја на Ма ке-
до ни ја ја прет с та ви из лож ба та „super(H)EROS, – ти-
по лош ки на ра ции на ерот с ки от дис курс во ма ке-
дон с ка та ли ков на умет ност – 20 и 21 век“. Оваа 
пос тав ка илус т ри ра еден ав тор с ки про ект кој ш то е 
про из ле зен од нес тор с ка та муд рост на ма ке дон-
ска та сов ре ме на му зе о ло ги ја, по точ но, од бо га то то 
ис кус т во на ис то ри чар ка та на умет нос та Со ња Аба-
џи е ва (1941, Со фи ја). Со те ма ти за ци ја та на ерот с ко-
то, ав тор ка та на из лож ба та пред ла га пет плат фор-
ми за тол ку ва ње на од дел ни тво реч ки ин те ре си и 
при до не си на мо дер ни от и сов ре ме ни от ма ке дон с-
ки ли ко вен кон тек ст, за ко иш то, ба рем до се га, или, 
ба рем за по ве ќе то од нив, ва же ле не кои дру ги, 
по и нак ви об јас ну ва ња. След с т ве но, из г ле да де ка 
про ек т ни от мо тив на Аба џи е ва е упа тен кон кри-
тич ко то пре у ре ду ва ње на ис то ри ог раф с ки от факт – 
на она што (во оп ш то) мо же да се об јас ни ...
 А се га ... мо ра да зап рам со при ка зот на из-
лож ба та. Про из во дот е ту ка но за не го не ва жат 
при о ди те на ли ков на та кри ти ка би деј ќи нас та нот 
„super(H)EROS ...“, са ми от прет с та ву ва врвен из раз 
на ли ков на та кри ти ка – во вкуп ни от до фат на неј-
зи но то де неш но раз би ра ње и прак ти ку ва ње. За да 
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не ма не до у ми ци, ќе пов то рам: нај но ва та из лож ба 
на Аба џи е ва, ка ко и број ни те прет ход ни так ви из-
лож би со те за и ди сер та ци ја, ве ќе де се ти ци го ди-
ни на на зад се пре ов ла ду вач ки, ако не и един с т вен 
об лик во кој ш то се ос т ва ру ва мо јот за на ет. Ова е 
ис то ри ог раф с ки факт и би са кал, во не ко ја дру га 
при ли ка, да го по ну дам мо јот обид за об јас ну ва ње. 
Но, нај нап ред, неш то за не до пир ли вос та на оваа 
ли ков на кри ти ка во по гон.
 На пла нот на пос тав ка та, про ек тот на Аба џи е ва 
ги обе ди ну ва при ме ри те од тво реш т ва та ко ишто 
прет ход но до би ле не как ва јав на ве ри фи ка ци ја – во 
нај го лем дел овие ли ков ни ос т ва ру ва ња би ле из-
ла га ни, или би ле од б ра ни за мо ног раф с ка об ра-
бот ка и ан то ло гис ки сос та ви, или, пак, се дел од 
му зеј ски те збир ки. Тоа ќе ре че де ка при ло зи те на 
умет ни ци те се зна чај ни, ли ков но ком пе тен т ни де-
ла, та пуб ли ка та и кри ти ка та тре ба са мо да се нур-
нат во спек так лот на поз на то то. Од сво ја ст ра на, 
во не кои дру ги, дам неш ни вре ми ња, ка та ло гот на 
из лож ба та ќе бе ше про чи тан ка ко до во лен по вод 
за кри тич ки ос в р ти, или, ду ри и ка ко по ка на за по-
ле ми ка. Се гаш на та, пак, по лож ба на кри тич ки те из-
ла га ња, нај чес то не е вте ме ле на во прет пос тав ки те 
на иде о ло ги ја та (или мо ра лот), ту ку се ос т ва ру ва 
во неп ри кос но ве но то пра во на соп с т ве но мне ние 
– не за вис но од тоа на кој на чин и во кол ка ва ме ра 
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ед на лич на (при ват на ... са мо мо ја?!) те ма ти за ци ја 
на умет нос та се про ник ну ва со ст вар нос та на оп ш-
тес т во то. 
 Всуш ност, миг ра ци ја та на кри тич ки от чин кон 
ка та ло зи те на ли ков ни те из лож би, нај ве ро јат но се 
дол жи на ... на дла бо ки те про ме ни во до жи ву ва-
ње то на ст вар нос та на сов ре ме но то оп ш тес т во. Ту-
ка, пред сè, мис лам на но ви те ба ра ња што ги пос-
та ву ва ат де неш ни те тво реч ки прак ти ки, но и на со-
у чес нич ки от, ав тор с ки од нос (во об ли ку ва ње то на 
ви зу ел на та на ра ци ја и кон тек с тот на тол ку ва ња) во 
те ков на та при ме на на ли ков на та кри ти ка.
 То гаш, ка ко да се приј де кон из лож ба та „ super(H)
EROS ...“ на Со ња Аба џи е ва? Од го во рот е, на ви дум, 
не сов ме сен: про ек тот на Аба џи е ва, иа ко не до пир-
лив за ли ков на та кри ти ка, ос та ну ва от во рен за ди-
ја лог со ис то ри ог раф с ки те ме то до ло гии. От ту ка, од 
нес по ред ли во по ма ла важ ност е да се ут в р ди да ли 
овој вид на из лож би, де лум но или во це ли на, ус пе-
ва да ги унап ре ди сос тој би те на сов ре ме на та ма ке-
дон с ка ли ков на сце на. Пре суд но е да се вред ну ва ат 
нас то ју ва ња та на Аба џи е ва да го унап ре ди мо јот, 
од нос но, на ши от за на ет.
 Во ли ков на та кри ти ка, на у чен сум и сè уш те учам 
да го пре рас ка жам де ло то на умет ни кот. Очиг лед-
но, ќе тре ба да на у чам ка ко се пре рас ка жу ва де ло-
то на кри ти ча рот.


