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Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

Лицата со посебни
потреби кампуваат за да
бидат видени и слушнати

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации
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КИРИЛ РИСТОВ ВАСИЉОВСКИ

ВРСКАТА МЕЃУ ЗВУКОТ И ЗНАЧЕЊЕТО НА ЗБОРОВИТЕ Е
БЕСЦЕНЕТА

„Моите заклучоци се мошне важни за науката, а науката и уметноста одат заедно“- посочува авторот на 12 -те бели,

машински извезени знамиња што ја чинат неговата прва самостојна изложба

Ликовниот уметник го истражува поврзувањето на зборовите по звучност и
значење

КАТЕРИНА БОГОЕВА

Ликовниот уметник Кирил Василев - чие што правилно име, како што

потенцира самиот е Кирил Ристов Васиљовски (според дијалектот на кој се

зборува во селото на неговиот татко), се претстави со своја прва самостојна

изложба, деновиве отворена во Музејот на град Скопје. 

На инсталацијата под наслов „Зборови, звук и значење“, дванаесет бели

извезени знамиња ja потврдуваат врската меѓу звукот и значењето на

зборовите околу нив, која е една од неколкуте творечки преокупации на

младиот автор.

“Кога ги споредуваме зборовите, според нивниот звук и нивното значење ,

тие тежнеат да образуваат семејства или гроздови од сродни зборови.

Врската помеѓу звукот и значењето на зборовите е забележана од повеќе

автори, но постоечката наука за јазикот, овие појави не ги признава. Сепак,

ползата од оваа појава е бесценета, особено во пронаоѓањето на потеклото

на зборовите. Доколку се обрне внимание и на психологијата на јазикот,

можеме да допреме до неговата суштина, односно да го спознаеме

механизмот на неговото создавање. Значи, најнапред е изворот. Од изворот

е намерата, од намерата е законот. Законот е предуслов на знаење.

Знаењето е нагон и насушна потреба на животот. Без знаење неможеме да

ги разбереме знаците од околината. Знаците се постоечки или изразени. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Од недела нов влажен бран

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

ОДБЕЛЕЖАН ДЕНОТ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ

СДСМ И БЕСА РАЗГОВАРЛЕ ЗА ПРИНЦИПИТЕ,А
НЕ ЗА ПОДЕЛБА НА РЕСОРИТЕ

МАЛИОТ ПАВЕЛ СЕ ПРОБУДИ ОД ВЕШТАЧКАТА
КОМА

ТЕЧАТ ПРЕГОВОРИТЕ МЕЃУ БЕСА И СДСМ

УСТАВНИОТ СУД СЕ ПРЕМИСЛИ И ЈА СИМНА
ЗАБРАНАТА ЗА ЗА БАРОК НА ГТЦ И МОБ
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Ги изразуваме како говор на телото, израз на лицето, како крик, восклик или

воздишка.Од звучните изрази и ономатопејата, настануваат зборовите.

Зборот се состои од звук и значење. Нагонот за подредување и менување на

зборовите во реченицата го чини јазикот“ - ова се дел од размислувањата на

авторот, кој со големо задоволство, деновиве говореше за теоријата што

долго време ја развива и за заклучоците до кои дошол. 

„Моите заклучоци се мошне важни за науката, а науката и уметноста одат

заедно. Во овие дела користев графички принцип за да ги претставам своите

размислувања, затоа што содржината го бараше тоа, иако постојат многу

други варијанти за изразување(светлечки реклами, тродимензионални

објекти), но сметам дека белото платно како основа на знамињата и црниот

конец, визуелно ја даваат потребната вибрација.Знамето има свое значење,

Знамето е да се знае“ - вели Ристов Васиљовски, кој смета дека неговите

ликовни истражувања можат, доколку се разберат, во голема мера да и

користат на лингвистиката. 

На едно од 12-те знамиња авторот претставил “некаква петокрака ѕвезда“,

околу која, по звук и значење се поврзани зборовите. пет, педа, пета, песник,

пеш. За изборот на бројот на зборовите, вели дека решава постигнатиот

визуелен момент. 

“Би сакал изложбата да сврти внимание на принципот на поврзување на

зборовите по звучност и значење, кое ќе овозможи полесно пронаоѓање на

потеклото на зборот, на врската на македонскиот со сродните јазици од

индоевропската група, па дури и со подалечните. Постои една тенденција на

барање на потеклото на зборот во друг јазик, но мислам дека тој принцип не

е правилен и не дава резултати. На пример, постои и едно тврдење дека

сите македонски зборови поврзани со сточарството, потекнуваат од

албанскиот јазик, но според мојот принцип, сметам дека тоа не е точно. Се

тврди дека македонскиот збор бачило потекнува од албанскиот збор бач, но

тврдам дека и двата збора се припадници на една иста група зборови:

бачка, бач, бавење, бавен, забавуваш“ - посочува ликовниот уметник, кој

дипломирал на Факултетот за ликовни уметности во Скопје, а десеттина

години наназад работи како куклар -реквизитер, изведувач во Театарот за

деца и младинци во Скопје. 

Во слободно време работи како скулптор, создавајќи и минијатурни

скулптури во различни материјали. Од својата досегашна кариера во

Театарот, ја издвојува работата на сценографијата и изработката на кукли за

четири претстави.

Статијата е прочитана 2390 пати. 
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Македонскиот ПЕН застана зад творечкиот и моралниот интегритет на Клетников

Извадоци од најновиот роман на Гоце Смилевски во „Утрински“

„Исцелител“ на Картер ја доби наградата на публиката во Ајдахо

„Бадмингтонс“ го промовира синглот „Ако ми дадеш“

Италијанската претстава „Во Палермо“ го отвора МОТ

Театар во Битола имало уште во времето на конзулите
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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