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МОРА ЛИ ИСТОРИЈАТА ДА БИДЕ НА КОЊ

Државата го одредува коњот, уметниците мислат како хероите ќе седат на
него

Катерина Богоева

Во јуни 2007 година во Музејот на град Скопје, познатиот бугарски уметник

со меѓународна кариера Лучезар Бојаџиев одржа мошне интересно и

значајно предавање на тема: „Визуелни неправилности; приватната

употреба на јавниот простор“. Присутните, но и оние кои имаа можност во

тој период да ги читаат неговите изјави и интервјуа (и во „Утрински весник“),

сигурно се сеќаваат на неговите дела во кои се „игра“ со познатите

скулптури на коњаници од светот, од кои ги отстранува коњаниците. Тој

негов циклус во тоа време броеше околу 40 дела, создавани во Софија,

Болоња, Париз, Виена, Луксембург, Њујорк, а стануваше збор за споменици

со историски личности, политички лидери, кралеви кои се дел од

симболичниот свет на националните држави. 

„Тие се појавуваат на крајот на 19 и почетокот на 20 век, а јас во делата со

дигитална обработка ги отстранувам коњаниците од коњите и покажувам

дека сум против доминацијата на тие претерано силни, персонифицирани

симболи на националната држава. Јас сум и против нивниот фалусоиден

аспект. Сите коњаници се мажи, а тоа е многу важно, бидејќи значи дека

кога се планира еден град, постои одредена централна политичка волја, што

за мене е навистина смешно. Сакам да видам како би било ако коњаниците

за момент ги нема.Што ќе се случи? Ќе можеме ли да се ориентираме во

просторот“?, запраша тој во разговорот што го водевме во време кога во

Скопје се најавуваше поставувањето на скулптурата на Скендер-бег на коњ. 

На размислите на Бојаџиев (веќе потврдени на современата европска, но и

светска уметничка сцена), се навраќаме повторно при крајот на оваа година

што изминува и во знакот на скулптурите со коњаници, што во најголем број,

со финансиска подршка од Владата треба да бидат поставени во Скопје. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ
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НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Фенербахче и Олимпијакос ќе се борат за
европската шампионска титула

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СУСПЕНДИРАНИ 15 ВРАБОТЕНИ ВО МВР ЗА
ИНЦИДЕНТИТЕ ВО СОБРАНИЕТО

ФЕНЕРБАХЧЕ И ОЛИМПИЈАКОС ЌЕ СЕ БОРАТ ЗА
ЕВРОПСКАТА ШАМПИОНСКА ТИТУЛА

МУЗИЧКИОТ ТАЛЕНТ ДАМЈАН ДИМЕВСКИ
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Последната, минатата недела презентирана информација на тема коњаник, е

врзана за скулптурата на Јане Сандански на коњ, што треба да ја изработи

младиот скулптор Гоце Давидов од Кавадарци, кому ова ќе му биде и прво

такво дело. Неговото идејно - решение беше наградено со 300. 000 денари,

а изработката на скулптурата што треба да биде поставена во скопската

општина Аеродром, ќе чини околу 200.000 евра. 

На конкурсот биле пријавени 16 идејни решенија што говори за големиот

интерес кај скулпторите за изработка на коњаници, очекувано пред се'

поради финансиската сатисфакција и познатата незавидна состојба на овој

вид автори во земјава, кои ретко и добиваат можност да изработуваат дела

што солидно би биле платени. Ретко кој од нив, во преден план ги става

размислувањата на Лучезар Бојаџиев, како и познатите факти дека

изработката на скулптурите на коњаници се смета за анахрона во уметноста,

дека тоа е карактеристично за минатите два века. 

Младиот скулптор Гоце Давидов, наставник по ликовно образование во ОУ

„Гоце Делчев“ во Кавадарци, дипломирал на Факултетот за ликовна уметност

во Скопје, во класата на проф. Васил Василев. На макетата за коњаничката

скулптура што треба да ја работи во родниот град , а сеуште не знае каде ќе

биде лиена во бронза, Сандански е претставен со пушка во рака, а неговиот

коњ со една подигната нога. Според авторот, скулптурата во текот на

изработката може да претрпи одредени промени, но не драстични, можеби

само во одредени детали. 

Давидов ја објаснува идејата водилка: 

„Во условите на конкурсот стоеше само дека револуционерот треба да биде

на коњ, а се' друго е направено по мој избор, така што добив комплетна

слобода во осмислувањето на идејата. Сакав да го доловам моментот кога

Сандански со една рака го сопира коњот и размислува за Македонија.

Поради тоа, задните нозе на коњот се претставени како да бараат статика, а

предната е крената “. 

И овој скулптор го споменува непишаното правило, дека доколку коњаникот

загинал во борба, предните нозе на коњот се претставени подигнати. Ако е

подигната едната од двете предни нозе, говори дека коњаникот бил убиен,

но не во борба. 

И изработката на скулптурата на Сандански на коњ е дел од проектот каде

спаѓа и тековната изработка на скулптурите на Александар Македонски

(качен на неговиот легендарен Букефал), но и на македонските

револуционери коњаници Никола Карев, Даме Груев и Гоце Делчев што

треба да бидат поставени во центарот на Скопје. 

Во јавноста уште при самото презентирање на информацијата за нивна

изработка, имаше низа коментари врзани за високата цена чинење, но и за

поставувањето во заедничкиот за сите граѓани, јавен простор. Се

посочуваше на недостиг од стручна оценка при селектирањето на делата, а

беше ставен под знак прашање и веродостојниот изглед на

револуционерите. 

Недостигаа тогаш, а и сега во врска со споменикот на Јане Сандански,

отворени прашања од типот: зошто револуционерите мораа по секоја цена

да бидат претставени качени на коњ, зошто во конкурсите на авторите (кои

во најголем број се млади), не им беше дадена потполна слобода за да може

се види како тие ја доживуваат историјата и револуционерите. Којзнае дали

тогаш, во сите скулптури ќе беа земени предвид и коњите. 

Лучезар Бојаџиев идната година би требало да добие нов материјал за

својот циклус од коњаниците што ќе бидат поставени во земјава. Ќе може да

создава нови дела, да ги качува и симнува коњаниците од коњите и на

начин својствен за современите уметници, да отвора прашања за

стереотипната, застарена претстава за историјата и моќта.

Статијата е прочитана 5398 пати. 
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Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Поетски портрет на Паскал Гилевски

Концерт на Славица Петровска-Галиќ

Промоција на филмскиот портрет за Ацо Алексов

Современа македонска литература на полски јазик

Книжарницата „Или-или“ се сели на плоштад „Слобода“

Премиера на „Дон Жуана“ во Градскиот театар

КОМЕНТАРИ

Револт, 03.12.2009 00:36:48
Дали ми се чини само, или пропорциите на коњите и коњаниците, па и само на коњите, се
навистина смешни? Имам впечаток, како некое дете зимно време снешко да правело, па претерало
со "фантазијата". Ај, што е за државава и народот слепа, ама кај ги најде владава "скулпторите"?
Веројатно, "са два сведока".

Кликнете за оценка:    69  |    56

MILUTIN OD TETOVO, 03.12.2009 01:15:21
zasto samo vo r makedonija se gradat spomenici vo glavniot grad na tugi odnosno na gragani od drugi
drzavi i nacionalnosti site ovije sto gi spomenuvate jas celiot moj zivot gi dozivuvam kako stranci i
licnosti koi se borele za sosednite drzavinieden od ovije nemaat niti makedonsko ime niti prezime niti
eden je od nasive KRAISTA site se STRANCI jas so ova se vregam i se stramam koga sum vo razgovor so
malku popismeni licnosti.so tuga i kradena istorija mlogo daleko nema da se odi ke se sopkame na
sopstveni sopki.

Кликнете за оценка:    74  |    57

мики, 03.12.2009 01:59:13
Уште малку и Груевски ќе го качат на коњ, а министрите на магариња. Народецот прост ќе си јава
овци.

Кликнете за оценка:    63  |    60

mitko za pogolemite i pomalite falsifikati, 03.12.2009 03:25:36
Goce Delcev vo stvarnosta ne sakal da java na konj, nitu Dame Gruev koj precesto za toa bil premnogu
pijan. Stavanjeto na ovie dvajca na konj e cist istoriski falsifikat, no toj e mnogu pomal od falsifikatot
deka site ovie makedonski patioti se izjasnuvale ISKLUCIVO kako Bugari. Dame Gruev vo svoite patepisi
pravoslavnoto naselenie vo togasna Makedonija go deli na "Bugari" i "Srbi"(iako togas vo Makedonija
nemalo ni vakvi ni takv). Pri sto so golema omraza zboruva za "Srbite" vo stilot, "ne se trpat veke, eden
den nema da mozam da gi sopram nasite (Bugarite) da gi sotrat". Mnogu cesto koga se potencira
bugarofilijata na starite VMRO-ovci se javuvaat segasnite bugarofili koi ne toa likuvaat. Da gi razocaram
i niv Dame prvo bil "Srbin" pa kako takov bil stipendiran da studira vo Belgrad. Tamu e vrbuvan od
Bugarite (bez navodnici) da se prikluci na bugarskata kauza, pa toj taka se otkazuva od "srpstvoto".

Кликнете за оценка:    80  |    40

"Vodolija", 03.12.2009 03:51:42
Katerrina ! mi se cini deka tvojot naslov nezboruva za istorijata vrz konji tuku vrz zlocini!?Zosto mislam
taka?ZAREM istorija na GRUJO i negoviot konj izraboten vo stranstvo ne e ZLOCIN!!??Zosto toj konj ne
go napravi so parite na majkamu tuku so nejzinite pari kupuva stanovi vo moment koga Makedonija
bese vo zapocnata gragjanska vojna!?

Кликнете за оценка:    62  |    53

Trajko, 03.12.2009 12:28:51
со крадена историја не се оди ни во Европа ни никаде. Коњите се единствено паметно нешто,
коњаниците се под знак прашање?

Кликнете за оценка:    57  |    57

Milan, 03.12.2009 13:12:37
Abe dajte veke ednas izlezete so konkretna programa sto ke me ubedi da glasam za vas,ne tuku samo
kako nekoi rasipani ploci galamite.Super sto se gradat spomenici,i ne samo spomenici,i stadionot koj
do sega licese kako nekoj palaglajder sto sletuva na nekoja poljana,i sportski sali i patista... Vie koga
bevte ne gradevte nisto i pak lugeto bea siromasni,i ne vidoa nitu denar da dojde nekoj kaj mene doma
i da rece eve Milan nie nema da gradime spomenici ama zatoa za site 2 000 000 luge vo R.Makedonija
ima po 100 evra.Nikoj vo ovie 18 godini ne go napravi toa.Od prilika neka kostaat site tie spomenici 4
000 000 denari,znaci na sekoj po 2000 denari.Ke ve naranat li tie 2000 den?Ako ve naranat jas licno ke
vi dadam uste tolku.Turistite sto dovagaat vo Makedonija sakaat da vidat nesto i da slikaat nesto ako
nema spomenici sto ke slikaat?Ednas pominav pokraj Skender Beg imase 5-6 dusi turisti se skrsija
slikajki se na toj spomenik i na mene ne mi bese prijatno toa.Neka se gradi,samo taka.

Кликнете за оценка:    58  |    71
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kire SAD, 03.12.2009 13:48:37
Vi se molam gospoda , neznam za vo Skopje ama kaj nas seljacite naseto glavno prevozno sredstvo do
skoro bese Mazgata i Magareto , konjot e kako luksuz, i ve molam da ne ja potcenuvate Mazgata kako
golem del od istorijata. Konjite bea uvezeni od zapadot i ne se nasi. Zatoa mojata pointa e deka Konjot
nema vrska so nasata istorija.VRATETE GI MAZGITE!!!!!

Кликнете за оценка:    69  |    58

umetnik, 03.12.2009 13:51:05
Samo slikarite znaat kolu e tesko da se naslika konj i koe znaenje na anatomijata i perspektivata e
potrebna. Neka mi se posoci eden makedonski slikar ili vajar koj za motiv gi koristi konjite i e dobar vo
toa. Da izrabotis skulptura na konj, toa e naucna fantastika za nasive umetnici. Edno e da stanes
akademski slikar ili skulptor ( sekoja cest za ograniceno talentirani poedninci), drugo e da znaes da
slikas i vajas. Talentot e od boga daden. I sekodnevno se nadograduva so povekecasovna rabota vo
atelje. Se drugo e improvizacija i toa smesna.

Кликнете за оценка:    70  |    62

читател, 03.12.2009 13:51:36
Дали Гоце Делчев ќе го држи во раката Уставот на Бугарско-Македонско Одринскиот
Револуционерен Комитет (основан на 23 октомври 1893) кој го напишал заедно со Ѓорче Петров?

Кликнете за оценка:    75  |    73
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