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ШАХОВСКИ ТАБЛИ НА ПЛАТНАТА НА ИЛИЈА ПЕНУШЛИСКИ

Вечерва во КИЦ, во 20 часот, авторот по 16-годишна пауза ќе се претстави
на самостојна изложба во родниот град

Катерина Богоева 

Четириесетина дела на ликовниот уметник Илија Пенушлиски, создавани во

изминатиите 10 години, вечерва ќе и' бидат презентирани на публиката на

изложба во Културно - информативниот центар, што ќе биде отворена во 20

часот. Вбројан меѓу најзначајните автори од земјава, тој пред македонската

публика по подолга пауза ќе се претстави со самостојна изложба

(последната е отворена во 1993 год во Уметничката галерија во Струмица, а

една година пред тоа, и во родното Скопје). Во меѓувреме, Пенушлиски во

земјава се презентирал во рамките на групни изложби, а во странство и

преку самостојни изложби, меѓу кои последната е отворена во „Палацо

Барберини“ во Рим, во 2006 година. Пенушлиски е скопјанец, роден во 1947

година. Дипломирал на Академијата за ликовни уметности во Белград,

постдипломски студии завршил на Прат Институтот во Њујорк, како

Фулбрајтов стипендист. Во својата биографија го впишал членството во

ДЛУМ, а сосема кратко посочил на реализираните бројни самостојни и

групни изложби во Европа, САД... 

Ден пред отворањето на изложбата, со него разговаравме меѓу делата

подготвени за поставување, а и тој лично се подготвуваше за средбата со

публиката, потенцирајќи дека нема трема, но дека не му е сеедно какви ќе

бидат реакциите. „Ова е моја средина, мој град, има луѓе кои ме почитуваат

и сакаат, а и јас нив. Од таа гледна точка, возбудата е поголема отколку кога

изложувам надвор, без разлика што тие средини се сликарски престолнини

на светот“. Сликарот чие творештво децении наназад се издвојува со својата

раскошност и моќ, на чии платна се распостилаат пејсажи, предели на

таинствени градови, овој пат презентира и неколку слики - шаховски табли,

но и платна на кои се појавуваат претстави на луѓе, кои авторот ги гледа

како „ракопис или знак, кои не секогаш треба да раскажат одредена
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приказна“. Но, впечатливите шаховски табли на Пенушлиски, кои почнал да

ги слика пред пет - шест години, откриваат еден негов свет, во кој вели дека

е уште од младоста. „Шахот е многу повеќе од игра и е сличен со

сликарството. Кога играте шах, играте сам со себе и во тоа е блискоста со

сликарството. Кога сликам, јас никогаш не правам скици, но работниот ден

го завршувам со крајно аналитички белешки за сработеното. Се обидувам

емотивниот сликар Илија да го ставам настрана, за да стапи на сцена

рационалниот што можеби ќе понуди подобро решение. А шахот го

поседува тоа. 

Првата слика со шах ја насликав токму на шаховска табла, на една од

многуте што ги имам дома и во ателјето. Никогаш не сум играл сериозно

шах, се сметам за „кафеански“ шахист’- вели Пенушлиски и со посебно

значаен тон на гласот, посочи на сликата „Шаховска автобиографија“ од

2007 година. На неа има адреси од Скопје, Белград, Њујорк, Рим, Париз -

„светилишта на шахот“ каде тој играл и каде се игра шах. Година претходно,

го создал делото „Автопортрет со шаховска табла“, а потоа следувале и

други.

Себеси се опишува како старомоден сликар, кој секој ден оди во ателје, каде

ако не слика, прави рамки, гледа стари слики. Дури и спиењето таму го

смета за креативно. „Секоја завршена слика е причина за нова. Четириесет

години работам, а со некои слики сеуште се борам, барам решенија како и

во годините кога почнував со сликање. Порано верував дека секоја

геометриска форма во пределите што ги сликам, говори или за градба или за

било каква друга интервенција што сугерира човек. Мислев дека нема

потреба да се сликаат луѓето. Сега, или станувам пофлексибилен или пак

недоследен на овие принципи од минатото, што е нормален процес.

Старееме, се надевам и зрееме! Во сликите почнаа да се појавуваат

човечиња, шетаат некаде. Можеби затоа што порано сликав пејсажи, а сега

сликам некои урбани простори. Чудно е тоа, јас на Водно никогаш не сум се

качил. Не сум човек од природа, не шетам многу по зеленило, подобро се

чувствувам на асфалт, а сликам пејсажи“. 

Меѓу изложените, има и дела со прозорци, но и такви кои ви ставаат до

знаење дека некаде постоел и имагинарен прозорец од кој сликарот ја

набљудувал „стварноста“ и нам ни ја понудил на платно. Авторот на

забележаново, одговори: „Пред 20 години, по малку ме вознемируваше

фактот дека сликите ми се со ист ракурс. Како да се наоѓам и гледам од

далеку и одозгора, со некоја полууплашена визура, дека никогаш „не сум

внатре“. 

Одвреме - навреме, сеуште сликам по некој прозорец, но сеуште не сум го

направил најдобриот. А ќе го направам“. 

Низ разговорот потенцираше и дека слика ноќе. Од сликарските „љубови“ го

издвои Веласкез како еден од непогрешливите, а по него ги спомена

Тицијан, Гоја, Вермер. Ниту една сликарка. „Веројатно жените се помудри од

мажите, па не сликаат“ се пошегува и потенцираше дека сликарството е

тежок занает. Укажа на апсурдните обиди сликарството да се натпреварува

со визуелно супериорните медиуми, кои го „бомбардираат“ модерниот

човек. 

„Во таа замка, сликарството ќе ја изгуби драгоцената моќ што ја поседува, да

раскажува на единствениот можен, тивок начин. Сликарството знае и да

шепоти, а теретот паѓа на оној кој сака да го чуе шепотот. Прашање е само

дали модерниот човек во себе има доволно простор да застане“?

Статијата е прочитана 2844 пати. 
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