
21 мај 2017

18:06

АКТУЕЛНО

АРХИВА КОНТАКТ РЕДАКЦИЈА МАРКЕТИНГ ПРЕТПЛАТА
период
од-до

2006    2017

Почетна | ВЕСТИ | КУЛТУРА | СПОРТ | МАГАЗИН

www.utrinski.com.mk

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

ALK 5,797.53 3.51 % CEVI 850.00 0.04 % GRNT 725.47 2.43 % KMB 2,707.74 

17.03.2008, 17:46

ФОТОГРАФИИ ОД ДЕЛАТА НА КОНСТАНТИН БРАНКУШИ ВО
ЧИФТЕ-АМАМ

Хенри Мур го нарекол романскиот скулптор Микеланџело

Катерина Богоева 

Фотографии од делата на еден од најзначајните светски скулптори

Константин Бранкуши ќе бидат презентирани на изложба која вечерва во

19.00 часот ќе биде отворена во Националната галерија, Чифте амам.

Романскиот скулптор Константин Бранкуши (1876-1957) се смета за

централна фигура во модерните уметнички движења и пионер на

апстрактното. Неговите дела имаат забележителна визуелна елеганција и

сензитивно користење на материјалите, создавани со комбинирање на

директноста на пријатните форми со софистицираната авангарда од Париз.

Авторот чиј исклучителен творечки пат тргнува од татковината Романија,

каде по завршувањето на Школата за убава уметност во Букурешт ги

стекнува основните сознанија за модерната скулптура, продолжил до крајот

на животот да создава во Париз, од каде ќе патува во светот но и каде ќе го

заврши својот животен век, исполнет со творештво кое сеуште фасцинира.

Презентацијата на дел од творештвото на Бранкуши во оваа прилика ја

организира амбасадата на Романија во земјава, во соработка со

Националната галерија, во рамките на одбележувањето на Меѓународниот

ден Франкофонијата. На отворањето на изложбата ќе присуствува и

романскиот амбасадор во земјава Адриан Штефан Константинеску. 

„Бакнежот“ - прво дело 

Историјата не го вбројува Константин Бранкуши во редот на оние уметници

кои создавале во рамките на општите творечки правила во уметноста во 20

век, ниту пак меѓу оние кои против правилата и се бореле. Го вбројува во

редот на авторите кои биле надвор од таа полемика. Како студент во Париз
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Од недела нов влажен бран
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европската шампионска титула
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РИСТОВСКИ: УНИКУВАЊЕТО НА ЕКСТЕРНОТО
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СЛУШНАТИ

„ВИП КОМБО БОКС“, НОВ ПАКЕТ НА ОНЕ.ВИП
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одбил да му се приклучи на големото ателје на Огист Роден за да може да ги

создава своите скулптури со целосно чисти облици. Од дела го отстранил

сето она што не било нужно, верувајќи дека “она вистинското не е

надворешниот облик, туку суштината на работите“. 

Познатата скулптура „Бакнеж“ е негово прво дело кое го создава во 1908

година. Телата на цврсто прегрнатите љубовници, ќе ги потсетуваат

ликовните критичари на скулптурите на египетските фараони, а критиката ќе

ја смета 1907 година, за значаен момент во оформувањето на личната

визија на авторот. Делото „Бакнеж“ создадено во тоа време додало нова

димензија на концептот на скулптурата кој имал за цел да ја апсорбира

суштината, да ја негира минливоста, сјаејќи со кревкиот ефект на светлоста.

Две децении подоцна, скулпторот и се вратил на истата тема, а делото

„Бакнеж“ од 1925 година било изложено во парискиот Музеј за модерна

уметност. 

Меѓу останатите дела што се издвојуваат е неговата „Мајастра“:скулптура во

која светлината ги меша контурите на предметите и волшебно ги спојува со

воздухот, му дозволува на телото од фигурата на птица, симбол што

потекнува од романскиот фолклор да стане речиси транспарентна. Да

потсетува на стилизирани птици исткаени во романските килими, како на

магичните животински карактеристики во старите народни приказни. 

„Јас не правам скулптури на птици, туку на летови“, ќе изјави во една

пригода авторот, а јавноста ќе продолжи да ја фасцинира со голем број се

поапстрактни дела што ќе следуваат „Новороденче“, „Заспаната муза“,

„Почетокот на светот“ и други. 

Во 1913 година неговите скулптури добиваат и меѓународна слава на

изложба во Њу Јорк, во градот кој ќе го посетува четири пати и каде што

неговите дела често ќе бидат изложувани. Изложувал во Европа, Романија, а

денес неговите дела се наоѓаат во најзначајните музејски колекции во

светот. 

Паркот на скулптурите

Во познатиот меморијален центар во Т’ргу Жиу во Романија, Бранкуши ги

реализирал триптих делата: „Масата на тишината“, „Вратата на бакнежот“ и

„Бескрајниот Столб“ ( 1937-1938) вградувајќи во нив дел од популарната

романска уметност која ја внесува во раздвижената атмосфера на

модерната уметност. Парк на скулптурите се смета за најголема знаменитост

не само во областа Олтенија, туку и во цела Романија, а на Константин

Бранкуши, му е посветен и Меѓународниот скулпторски симпозиум кој се

одржува таму. Во овој дел од Романија се наоѓа и родното село на

скулпторот, Хобица.

Голем број од неговите почитувачи, уметници, поети, книжевници ги

бележеле во своите дела и неговите размислувања. „Ви давам чиста радост“,

велел Бранкуши. Скулпторот Хенри Мур го нарекол „Микеланџело на нашето

време“, а поетот Ѓео Богза во него не гледал само скулптор, туку и пророк.

„Се родил во Хобица и нема никогаш да умре“ - забележал Бозга. 

Вредноста на делата на Константин Бранкуши ќе му биде призната многу

рано, пред се, секако во неговата сопствена татковина. Во Романија

скулпторот никогаш не бил погрешно сфатен или игнориран и

„меѓународната слава на Бранкуши“ не била само компензација за

непризнавање на неговата уметност во сопствената земја, како што тоа било

случај со многу други уметници што доаѓале во Париз, од невралгичните

делови на светот, на почетокот од минатиот век.

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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