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ГЛИГОР ЧЕМЕРСКИ

МЕ ИЗНЕНАДУВААТ СОПСТВЕНИТЕ ДЕЛА

Сликарот вечерва во КИЦ се претставува со интересна изложба со дела од
различни периоди

Некој од нас уметниците живеат меѓу нулата и многуте, оти таков е занаетот. Господски е по арчот

КАТЕРИНА БОГОЕВА 

Сликарот Глигор Чемерски вечерва во Културно-информативниот центар во

Скопје, на изложба под наслов „Раката гледа“ на публиката ќе и понуди

богат избор од своето творештво, слики и цртежи. Изложбата која ќе биде

отворена во 20 часот содржи и досега необјавени дела кои авторот ги

создавал во раните години, но и во различни делови на светот. 

Пред скопската публика Глигор Чемерски се претставува по петгодишна

пауза, по претставувањето во МАНУ. 

Ви претставува ли предизвик за презентација изложбениот простор на

Културно -информативниот центар? 

- Има нешто што очигледно се изменило во последните години. КИЦ долго

време паѓаше, не толку во активноста колку во условите за изложување. Се

најде еден млад, амбициозен директор кој и ја врати на таа галерија

некогашната слава, а таа е една од првите галерии во Скопје која послужи за

големи комуникации со некогашното југословенско но и со европското

сликарство. Сега постои и солидна програма со сериозни амбиции да

претстави афирмирани сликари од сите генерации, од најмладата до нас

како најстари. Тоа е привлечно, и од тие причини гледам дека со

задоволство и моите колеги, па и јас ја прифатив таа изложба.

Затворате ли со изложбава одреден творешки круг создаван од последното

големо прествување во Скопје? 
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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

ТОДОРОВ НА ЗАМИНУВАЊЕ ПОТПИША
ДОГОВОР ЗА ИЗГРАДБА НА НОВИОТ
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

КОЦИЈАНЧИЧ: РЕШЕНИЕТО НА КРИЗИТЕ ВО
МАКЕДОНИЈА И ВО АЛБАНИЈА Е РЕЗУЛТАТ НА
СИЛНА РАБОТА

ПИЦА РОЛАТ

СЈО СЕ ЖАЛИ НА ОДЛУКАТА ДА НЕМА ПРИТВОР
ЗА СЕАД КОЧАН

РАСТ НА ЦЕНАТА НА НАФТАТА НА СВЕТСКИТЕ
БЕРЗИ
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- Во оваа изложба не е ништо однапред планирано, но има секако нешто

битно во одлуката или праксата да не изложувам самостојно овде пет

години, иако изложував многу во странство, во Европа и САД. Овде

веројатно имаше нешто што ме спречуваше да изложувам, а изложував на

групни изложби, понекогаш на репрезентативните со осум до десет слики,

во Париз, Рим, Подгорица и на други места каде беше претставено

македонското сликарство. 

Дури и големите изложби кај нас дома донесуваат некоја слава, афирмација

плус, но во поглед на обновувањето на материјалните можности да го

продолжиш сликањето, остануваш бос. Често тоа е загуба и на време и на

инвестиции, а доволно сум славен да веќе почнува да ми пречи славата кога

тоа не се одразува со она најбитното. Не мислам дека човек мора да се

богати од уметноста, но за да продолжи да слика и да живее нормално од

своето сликарство, а јас живеам на тој начин, мора да заработува. Јас

живеам со средства кои ги добивам најмногу од странство, веќе дваесеттина

години.

Своевремено колегите но и други, коментираа како не се заморувам, што ми

е што толку често изложувам. Мислев дека тоа е нормално, затоа што јас

постојано сликам и со тоа, и од тоа живеам, а и добро е да се изложува

зашто тоа е еден прекин, една граница на нови циклуси, на нови барања, на

нови уживања во сликарството. Меѓутоа оваа подолга пауза на

неизложување во Скопје не ми пречеше, бидејќи навистина изложував на

убави места каде не само што бев добро дочекуван (пријатно е да си

меѓународно сакан сликар), а еве ми значеше и во сликарството.

Бараат ли изложбите посебна психолошка подготовка? 

- Мислам дека на младите тоа навистина им треба.Тие треба да се

испитуваат со публиката, со своите колеги. Во тој вид на уметничка

конкуренција има и самоизмерување, има нешто што е добро,

провокативно, во некоја смисла репери до каде се другите, до каде сте вие и

тоа мислам дека е добрата страна на изложбите, посебно за младите луѓе. 

Преовладува ли кај вас интуицијата кога да изложувате или сте

исклучително реални и ги барате потребните услови? 

- Ако чекате идеални услови за излагање, никогаш нема да изложувате. Ако

чекате идеални услови за да сликате, исто така никогаш нема да сликате, би

престанале многу рано. Нема идеални, има подобри и полоши услови, она

што велам јас, некој од нас уметниците живеат меѓу нулата и многуте, оти

таков е занаетот. Господски е по арчот, по инвестициите во него,

претпоставува патување, споредување со други средини, со големи

можности на други сликарски, и воопшто уметнички средини. 

На тој начин сте жив, така сте во напната релација со самата стварност, со

сликарството, со уметноста, со идеите за уметноста а и со индивидуалните

плими во една или во друга земја. Таа динамика е жива, здрава и

хранлива.Јас сум еден од тие кои мислат дека го одржуваат тој ритам, тоа

темпо цел мој живот. Провоцирав ситуации во кои ако сум во Париз, а почне

да ме гуши, тогаш ќе изберам друга средина или ќе се вратам во некоја

планина, ќе се вратам дома. Кога ќе ме замори сопствената средина, барам

нова. 

Кои ваши тематски преокупации сега и ги нудите на скопската публика?

- Мислам дека е ова е исклучително интересна изложба која ќе предизвика

љубопитност токму поради тоа што сликите и цртежите не се од ист период.

Таа содржи најнови дела, групација на слики кои се од еден подолг период,

но му припаѓаат на поновиот сензибилитет кој ги спојува. Има и десетина

слики кои се ептен нови од летово и ја содржат тогашната светлина, а

можеби и високите температури. Од друга страна има и цртежи но и

понекоја слика, од разни периоди сликани во разни земји, понекои од нив и

овде, кои никогаш не доживеале да бидат изложувани, а биле изложени или

во Франција, Америка или Холандија и се изворедно интересен материјал.

Дури некои и мене ме изненадуваат, а се врзани и по теми и атмосфера со

нешто што е актуелно и во моето сегашно сликарство.Тоа е сепак едно

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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сликарство, една рака, еден ракопис, па можеби и една возбуда која

постојано била присутна во моето сликарство и ден - денес е така. 

Тоа понекогаш ми е комплимент кога другите го потврдуваат и тврдат дека

тоа е тоа што ги возбудува во моето сликарство.

Каква е скопската публика во однос на другите, како вие ја доживувате

години наназад? 

- Од првата моја изложба, скопската публика беше ептен наклонета кон

моето сликарство. Мислам дека во една смисла тоа е еден комплимент или

еден подарок од неа. Во некаква смисла сум и галениче, миленик на

публиката. Било кога сум изложувал имало бројна публика, но ми е криво

што публиката не била великодушна во откупувањето, а не во

комплиментите кои секогаш биле присутни.

Последното интервју за Утрински весник го водевме минатата година , по

смртта на вашиот пријател, големиот писател Петре М. Андреевски, кој

минатата недела беше одликуван со највисока државна награда. Како

гледате на тој чин? 

- Двојно. Од една страна ми е мило што официјално, државно е прогласен за

тоа што навистина и претставува, голем национален писател кој ја задолжил

нацијата со сопственото дело и сопствениот живот, а од друга страна, како и

секој негов пријател, би сакал да го видев тој орден додека Петре беше жив.

Можеби тоа е една сатисфакција плус за неговото семејство, но можеби тоа

признание најмногу има треба на авторите додека се живи.

Статијата е прочитана 1290 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Моќна и харизматична изведба

„Чикашки перверзии“ - контроверзна урбана драма

Петар Темелковски премиерно со монодрамата „Филип Втори“

Промоција на книгата „Човекот е прашање“ од Георги Константинов

Фламенко вечер со Хуан Кармона и Мигел Поведа

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели
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