
21 мај 2017

22:09

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

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

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

3.58 % MTUR 3,700.00 8.82 % OHB 4,680.95 2.90 % REPL 43,000.00 2.38 % RZLE 16.00 23.08 % RZUS 110.51 0.89 % STB 958.64 0.84 % STIL 90.00 3.71 % TKVS 

20.04.2009, 16:40

АКВАРЕЛОТ БЕШЕ МОЈ ИЗЛЕЗ

Сликарот Васко Ташковски ја продолжува започнатата борба со себеси

Катерина Богоева

Додека разговаравме деновиве со сликарот, академик Васко Ташковски, во

еден од изложбените салони на Културно-информативниот центар на

неговата ретроспективна изложба, пријде една госпоѓа која му го искажа

својот восхит од делата и му се заблагодари со „честитка“ во бел плик. Таа

замина, а тој го отвори пликот во кој лекарката (која со втиснат печат, на

необичен начин и се претстави), му имаше напишано убав текст, но и

подарено една препишана песна од Михаил Ренџов и исечок од

илустрирана приказна. Пријатно изненаден, Ташковски прокоментира дека

не е прв пат, инспирирани од сликарството, посетителите на неговите

изложби, вакви нешта да му подаруваат. „Додека траеше отворањето на

една изложба во Турција, тамошен поет, инспириран од делата напишал

песна на турски и ми ја посвети. Имаше и други случаи, сликарството да ги

инспирира поетите, писателите.Трајан Петровски , на пример, напиша и

расказ. Нема граници меѓу уметностите, често пати тие се надополнуваат“. 

На ова свое големо претставување, наречено „1/2 век акварел“, тој ги

изложува и своите размисли за доживувањето на оваа ликовна техника,

посочувајќи дека акварелот е „дијаграм на моменталното расположение и

вдахновеност на авторот, на неговата сигурност и несигурност во движењето

на четката по хартијата и рафинираноста на боите на сликата“. „За водените

бои првпат дознав во петто одделение во Битола, кога наместо со вода,

акварелните таблетки ги растворав со плуканици“. Тогаш се уверил и дека

тоа е тешка техника, која не му била многу интересна, но на акварелот

почнал да гледа со поинакви очи, кога се запишал на Вишата педагошка

школа во Скопје по завршувањето на средното уметничко училиште.

Посериозно започнал да се занимава со акварел некаде од 1988 година, по

завршувањето на студиите на Академијата за применети уметности во

Белград (каде што се работеле графички техники и примената графика, но
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не и акварел) и по неколкугодишно сценографско искуство во Телевизија

Скопје, во време кога цртежот бил во голема експанзија. Со акварел работел

само некои мали скици и подготвителни студии за сликите во маслена

техника. 

„По неколкуте самостојни изложби на цртежи во туш, молив и комбинирани

техники дојдов до сознание дека тука немам што повеќе да барам и да

барам во цртежот, а исто така ми вршеа пресија неколкуте илјади сочувани

скици што чекаа да бидат реализирани како слики во масло“, го објаснува

сликарот патот до акварелот. 

„Морско пристаниште“, 2009 година

Во тој период вели дека можел да слика само 15-ина дела годишно, а токму

во оваа техника го нашол „излезот“. „Акварелот во принцип се работи

релативно брзо, а сликарските вредности исто така можат да се постигнат

како и сликите, во маслена техника“, потенцира. Неговите акварели

создавани во изминатиот половина век, се со различни тематски

преокупации, со мотиви од куќи од родното село Нижеполе, градски улици, а

од споменатите 80-ти години на минатиот век датираат и препознатливите

дела, каде што низ навидум далечните и пусти предели на некоја друга

планета, ги открива препознатливите белези на природата и човекот.

„Во овој период не работам, доаѓам на изложбата, ги гледам сликите,

размислувам каде сум одел, каде сум се враќал“, вели и посочува на неколку

од најновите свои дела како што е и „Морско пристаниште“, што ги работи во

рамките на проект пријавен за годинава во МАНУ, под наслов

„Пристаништа“. Во фокусот се бродови што пловат, а за тој циклус што го

нарекува и „Илузија на патувањето“, говори со посебно задоволство. „Сите

патувања почнуваат и завршуваат на пристаништата. Некои хаварисани

бродови и остануваат таму да го завршат животот и само сонуваат дека

патуваат. Тоа не значи асоцијативно дека и јас сум се закотвил во некое

пристаниште.(се смее). Ме провоцираат пристаништата, во нив гледам многу

живот и поради тоа во сликите има и илјадници галеби, чамци , некакви

летала, бротчиња. Таа тема тлееше одамна во мене. Незнам што ќе правам

понатаму, ќе се види на патувањето. Важно јас уште патувам, а патот секогаш

ме провоцира“. 

Пред 40 години Васко Ташковски во КИЦ ја имал и својата прва изложба на

цртежи, која како што вели, побудила интерес кај публиката со

претставување на некои космички, непознати летала. „Бидејќи беа црно -

бели цртежи, во нив имаше некоја поголема драматика, презентираа мој

револт, што е и својствено за младоста. Но, со тек на време, тие непознати

простори од некои неидентификувани летала, требаше да добијат цврсто

тло. Во мојот последен циклус сликам урбани мравјалници, презаситени,

пренаселени плажи, градови, морски пристаништа. И покрај катаклизимите

и несреќите животот тече, продолжува, пронаоѓа други форми, друга смисла

на постоење“. 

Природата била составен дел од неговото најрано детство, од неа се

одвојувал во одредени периоди, но повторно и се враќал. Познато е дека

сликал многу на тема екологија, но мисли дека човекот нема да ја уништи

природата, туку таа ќе го уништи него, и ќе си создаде нови миленичиња.

„Ќе не' жртвува ако не бидеме умни, сами од себе да се спасиме“. 

Сликарот ја продолжува, како што вели пред пет-шест години започнатата

најтешка борба, борбата со самиот себеси. „Сега не ми смета ако некои

колеги напредуваат, ако патуваат некаде, прават изложби, бидејќи веќе не

ми е предизвик постигнувањето на резултати како во младоста. Ги

заокружив моите опуси од цртежот, графиката, сликите во масло и

 

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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акварелите. Сега непријателот е во мене. Треба да се борам да го постигнам

тоа што било врвно во тие дела и да одам понатаму. Незадоволството е во

тоа што сакам да одам против себеси“. 

По вокација графичар, како сценограф од 1966 до 1991 година Ташковски

работеше како сценограф во МТВ, создавајќи и филмска и театарска

сценографија, сценографии за куклени емисии, цртани филмови. На

актуелната ретроспективна изложба презентираше и дела на тема распетие,

а ја изложи и сликата „Се руши црква“ од 2000 година, каде во средина на

крстот - црква, е насликана Македонија. „Тоа се моите реакции на

стварноста, иако често во сликарството тоа може и да се искористи, па да те

стават политички на една или на друга страна. Содржините секој може

различно да си ги толкува, особено во надреалното сликарство. Во 1974

година на пример, имав слика со едно око, што беше изложена на

југословенска изложба во Атина. Тамошниот печат, меѓудругото запиша дека

поседува автентични вредности и дека со неа ја прикажувам внатрешната

стварност. Кај нас тоа не го објавија. На пристапната изложба во МАНУ по

10-ина години, сликата повторно ја изложив, а бугарски новинари ме

прашуваа дали е сликана пред, или по осамостојувањето на Македонија. Ми

се случувало повеќе слики, различно да бидат толкувани, различно од мојата

идеја“. Неизоставно, се наметна прашањето за неговото искуство со јогата,

за придобивките во творештвото и креативноста. „ Главна придобивка е што

се повлекуваш во себе и ги гледаш работите од одредено растојание.

Техниките на медитација, концентрација се корисни за секој творец, го

практикуваш тоа што се случува во животот. Секој на свој начин се снаоѓа за

да создаде расположение за работа. Било во која област на творење, мораш

до некаде да се изолираш од надворешноста, па да можеш како на чиста

хартија, да продолжиш“.

Статијата е прочитана 4399 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Почина Џ.Г. Балард, автор на романот „Империја на сонцето“

„Оган и вода“ на Урдин освои две награди во Њујорк

„Вики Кристина Барселона“ ќе го отвори Скопскиот фестивал

И ликовните критичари против естетската деградација

Тања Таневска и Дијана Томиќ-Радеска наградени од ДЛУМ

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