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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
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ГО ПРЕТСТАВИВ СЛАВКО КАКО ОДИ БОС НИЗ ТРЊЕ

Академик Томе Серафимовски е автор на споменикот на Славко Јаневски
што ќе биде откриен во паркот „Жена-борец“ денеска во 11 часот

Катерина Богоева

„Имав голем проблем со што да го претставам Славко Јаневски. Го

претставив како оди бос низ трње и камења, како да бара нешто.

Едновремено, во левата рака под мишка држи книга и сликарска палета, а

во десната, четки и под нив едно дрво бонсаи, бидејќи беше голем пријател

на природата и на цвеќињата. Неколку бонсаи има и во неговите нозе каде

се измешани камења, корења, а таму е втисната и неговата песна ‘Мера‘“.

Вака вчера, скулпторот, академик Томе Серафимовски со задоволство го

опишуваше споменикот на Јаневски што денеска, во 11 часот ќе биде

откриен во паркот „Жена борец“ во центарот на Скопје, во близина на

местото каде и се наоѓала куќата на неговото семејство. Споменикот ќе го

открие и свечена беседа ќе одржи, академик Цветан Грозданов, претседател

на Управниот одбор на Фондот Трифун Костовски. 

Серафимовски потенцираше дека имал можност и привилегија да го

познава Славко Јаневски и 31 година да му биде близок пријател. „Имав

можност со него да разговарам за многу работи, најмногу за творештвото, за

уметноста. Моја голема среќа беше што тој истовремено беше и голем

сликар, голем ликовен уметник и познавач на ликовната уметност, мој

своевиден ликовен лектор на она што го работев. Заедно поминавме многу

непроспани ноќи, многу денови, а некаде во осумдесеттите години на

минатиот век му правев и портрет.Мошне длабоко ја чувствував неговата

мисла, неговата имагинација што сметам дека остави длабоки траги во

создавањето на моите скулптури. Тој беше еден од академиците кои ми

помагаа и во создавањето на делата од македонската преродба. За него

секогаш можам да говорам како за непресушен извор, непресушен бунар,

како за непресушна инспирација за работа“. 
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

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
ОСВОИ ГРАН ПРИ НА ФЕСТИВАЛ ВО ТУРЦИЈА

ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ СО ДОБИВКА ОД 22,3
МИЛИОНИ ЕВРА ГО ПРОДОЛЖУВА ТРЕНДОТ НА
ДОБРО РАБОТЕЊЕ

ОД НЕДЕЛА НОВ ВЛАЖЕН БРАН
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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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МАРКЕТИНГ

Јаневски, рече скулпторот, имал добра физиономија за портретирање. „Имам

неколку варијанти на дела од него: фигура, портрет во бронза и во мермер.

Знаете тој мене со својата мудрост ме потсетува на Крлежа кого исто така го

имам портретирано. Јаневски, заедно со Блаже Коневски според мене се

духовните столбови на 20 век, без кои македонската литература би била

посиромашна. 

И двајцата многу ми помогнаа. Го замолив Бога да не ме земе пред да им

направам споменици. И двата ги направив. Споменикот за Славко го

правиме заеднички со Трифун Костовски, тој ја плаќа бронзата, а трудот е

мој. Му го подаруваме на Скопје, на МАНУ, а скулптурата на Блаже Конески

изработена во прилепски мермер ќе биде откриена во октомври пред

свечениот влез на Академијата“.

Статијата е прочитана 2003 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Славко Јаневски беше книжевен волшебник

Нови книги

Проект на МНТ и „Ноекелнер опера“ од Берлин

Симон Трпчески ќе го свири Рахмањинов во Хонг Конг

Маџунков и Ефремов кандидати за главен редактор на енциклопедијата

КОМЕНТАРИ

Pero, 29.01.2010 13:46:19
Postoi li nekoj drug skulptor vo Makedonija? Do koga Tome Serafimovski ke ne "skamenuva" so svoite
skulpturi? Samo i ovaa da ne ja postavi tolku nisko za da si gi krsime glavite kako onaa so nogata sproti
aaamuzejot na Makedonija (starata zeleznicka stanica).

Кликнете за оценка:    28  |    25

intelekt, 29.01.2010 17:42:26
uzasna skulptua!prosto strasna,bedna vo isto vreme!sramota!do koga ovoj covek ke se zbogatuva za
smetka na negovote odvratni "skulpturi"?ima li nekoj sto ke go zapre covekov ili e semoken?ili e
bogami nesto drugo vo prasanje!!!sramota!zalno!gospodine serafimovski pojma nemata od
skulptura!!!uzas!

Кликнете за оценка:    37  |    25

 

Пипа кажа „Да“

Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места

        

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