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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 28.03.2009, 23:04

РЕЦЕНЗИЈА: ИЗЛОЖБА НА АЛПАЈ РЕЏЕП ВО МУЗЕЈОТ НА ГРАД СКОПЈЕ

ГЕНЕЗАТА НА АРАБЕСКАТА

Преку изложените дела, калиграфијата како оригинална уметност на исламскиот свет се комбинира со
модернистичките движења

Изложбата „Ориентални градини“ на сликарот Алпај Реџеп е продолжување на приказната за ориенталните
естетски искуства на која овој автор и' останува доследен речиси десетина години. Во Музејот на град Скопје се
изложени триесетина дела од кои речиси половина се слики и слики-објекти (стоечки диптиси и триптиси)
изработени во техниките акрилик на платно, а останатите се акварели на хартија, сите изработени во изминатите
три години. 

Делата од најновата изложба се надоврзуваат на проблемот на транспонирање на арабеската и основните
елементи од кои таа се генерирала, како што се точката, линијата, бојата. Преку истражувањето на генезата на
арабеската уметникот на одреден начин ни ја раскажува и историјата на исламската уметност, вградувајќи во
своите слики елементи карактеристични за оваа уметност - калиграфијата, колоритот, дводимензионалноста,
монументалноста... Една од особеностите на исламската уметност е орнаментот, а забраната за прикажување на
антропоморфни претстави придонела да се развие богат и комплексен апстрактен израз. Од една страна,
употребата на арапското писмо во делата на Алпај Реџеп, неговиот орнаментален карактер, линија и ритам ги
наоѓаме во основата на исламската декорација, а од друга страна, пак, оваа концепција е блиска на директното
преземање одредени калиграфски писма и нивното преобразување во гестуално апстрактно-експресионистичкото
сликарство од 40-тите и 50-тите години на 20 век (сликарство на гестот и сликарство на знакот).

За разлика од живата обработка на бојата во исламската уметност, тука е воспоставена хармонија меѓу
неутралната пасивна заднина и активниот разигран преден мотив со придушен колорит. Преку овие дела,
инспирирани од исламската уметност, калиграфијата како оригинална уметност на исламскиот свет се комбинира
со модернистичките движења од западната уметност на 20 век. Арабеската во ориенталните пејзажи го дефинира
поимот калиграфија како обид за естетска деформација на знак, буква, бројка во ликовната уметност. Овој мотив
учествува во изградбата на мистичната димензија на апстрактните пејзажи и претставува трансферирање и
пресликување на енергијата на бесконечното движење. Одделни платна на Алпај Реџеп (пет диптиха и три
триптиха) ја нарушуваат дводимензионалноста стоејќи слободно во просторот, односно навлегувајќи во него.
Акварелите, пак, се издвоена целина на впечатлива ретко доживеана и раскажана поезија за „Ориенталните
градини“ како медитативна прошетка низ метафизичкото спознавање на почетокот на нештата.
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Ми се допаѓа 0

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

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ

Пратеникот од СДСМ
Павле Богоевски
учествувал и
организирал
демонстрации против
Вучиќ

Вонпарламентарни
десноориентирани
партии во служба на
СДСМ може ќе станат
дел од новата влада

Оризот засеан само на
половина од
планираната површина

СЈО поднело барања за
обезбедување имот од
случаите „Триста“ и
„Талир“1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЈКОМЕНТИРАНО НАЈЧИТАНО ПРИЈАТЕЛИ

Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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