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САКАМ ДА ДОПРАМ ДО ПОГОЛЕМА МАСА ЛУЃЕ

Урош Вељковиќ добитник на наградата „Петар Мазев“, говори за своите дела

и за „Арт институт“

Катерина Богоева 

Добитникот на минатогодишната награда за сликарство „Петар Мазев“ на

ДЛУМ, младиот уметник Урош Вељковиќ, е графичар по вокација, а на

ликовната сцена во земјава во изминатиот период го сврте вниманието и со

својот циклус слики „Разбудена бунтовност“, презентирани во „Арт институт“

во Скопје и во Ликовниот салон во Велес. Дел е од екипата на „Институтот“,

сместен во старата зграда на Геолошкиот институт, каде што се наоѓа и

неговото ателје за работа, меѓу ателјето на другите млади уметници. За

атмосферата на дружба што таму се создава, говори со многу респект,

посочувајќи дека одвреме-навреме уметниците спонтано се собираат и

свират. Тапанар е во хеви-метал бендот „Стил темпл“. 

„Мазев нема големо влијание врз моето творештво. Го почитувам како

уметник и великан на сликарството, како современик во неговото време, но

сите циклуси и слики што се добро познати од неговата уметност, врз мене

немаат некое големо влијание. Воодушевен сум најпозитивно од наградата

од ДЛУМ т.е. можам да кажам дека таа потсвесно влијае врз секого, но како

за сите така и за мене“, одговори на прашањето за сопствените доживувања

на творештвото на големиот сликар, пред и по добивањето на наградата,

која признава дека на одреден начин го охрабрила на патот по кој засега се

движи. Пат што очигледно е исполнет со голема доза на ентузијастичка

енергија за функционирање на „Арт институт“, на кој му пристапил два-три

месеци по оформувањето во 2009 година. 

„Многу уметници минаа низ него, со многу учества и реализирани идеи. Што

се однесува до зачувувањето на индивидуалноста, мислам дека работата во

ист простор ми влијае добро, секој учи еден од друг, но не работи исто. Секој
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од уметниците е поразличен од другиот и стилски и технички за милион

години, а, сепак, не' врзува идејата“. Заедничката, почетна идеја за постоење

на „Институтот“, „подигањето на свеста на сите наоколу, за уметност,

естетика“, според него, досега глобално не се променила. „Ни значи што

многу млади почнаа на почетокот да ја прифаќаат нашата борба за да

докажеме нешто, а подоцна и повозрасните наши колеги уметници, а и

историчари на уметност (кураторите). Десетината луѓе кои твориме и

опстојуваме во „Арт Институт“ годинава од Министерството за култура

добивме дел од буџетот во форма на два проекти кои се доста битни за нас

како група. Едниот го чинат 12 изложби за 12 месеца што и ќе се случуваат

кај нас, а другиот е перформанс што треба да се одржи напролет во ‘Мала

станица‘. Ќе биде лудо, ветувам“. 

Посочи и дека и нему му е одобрен еден „одличен проект што едвај чека да

го изведе“, а во меѓувреме планира да го заврши циклусот „Разбудена

бунтовност“, но и „еден куп групни учества“. „Така да, здравје, од наша страна

годината ќе биде плодна“, рече. 

Урош Вељковиќ е роден во 1981 година во Скопје, каде се стекнал со

средношколска и факултетска ликовна наобразба, завршувајќи на отсеците

за графика и графички дизајн во „Лазар Личеновски’ и на Факултетот за

ликовна уметност при УКИМ. 

Од 2008 година работи и како дизајнер во студиото „Арс Ламина“.

Учествувал на графичката работилница „Софија 2009“ во Богданци и на

„Уметничкиот карван 2007“ во Струга, чиј е и член, како и и на „АРТ 485Ц“ и

на ДЛУМ. Негови дела биле презентирани на групни изложби во

Македонија, САД и Кина. 

Вели дека во сликарството во сегашниот творечки период се нашол мошне

„едноставно“. „Завршив графика, сакам графика и цртеж, но во ателјето

едноставно немам услови за тоа. Нормално, сликам од кога знам за себе, па

продолжив и со тоа. Се занимавам и со инсталации и перформанси, така да

би се нарекол себе си визуелен или современ уметник, а не само сликар“.

Во делата од неговиот циклус „Разбудена бунтовност“, кој датира од 2007-ма

година, ликовните критичари ја препознаа бунтовноста што „отсекогаш тлее“

и посочија дека преку нив, авторот укажува на проблемите кои го

опкружуваат. А Вељковиќ вели дека на почетокот творечкиот процес му бил

безимен, со слики масло на платно. „Во тој период мислев дека така ќе се

искажам подобро. Со тек на времето сликите прејдоа во други техники но и

димензии: акрил на платно и цртеж и сликање на хартија. До 2009 година

целиот процес т.н. циклус го доби и своето име, се оформи стилски, а веќе

неколку од тие слики учествуваа на повеќе групни изложби. „Разбудена

бунтовност’’ едноставно е наречен поради мојата состојба на умот кон

работите наоколу. Наскоро ќе одам со нешто ново“. 

Запрашан дали фактот што е тапанар во хеви метал бенд ја надополнува

сликата за неговата бунтовност или музиката му е како што и неформално

изјави, му е хоби а идеите му се во сликарството, рече: „Хммм, идеите.

Идеите се страшна работа. Можеш да ги исфрлаш од себе на секој начин и

повторно да излезе уметност. Сметам дека многу работи сум исфрлил од

себе како музичар, затоа што во бендот пишував и текстови. Отсекогаш сум

сакал да допрам до поголема маса луѓе и да почнам да ги освестувам за тоа

што мене ми стои внатре како камен на душа. Така да, дали ќе го прикажам

тоа преку музика или слика, се е исто, се додека допира до луѓето“. 

На актуелната музичка и ликовната сцена во Скопје му недостасуваат

одлични светски концерти и светски изложби. „Би сакал да видам концерт

на Uriah Heep на пример, исто колку што би сакал да видам изложба на

Караваџо или перформанс на Абрамович. Но, тоа едноставно не се случува

или се случува „еднаш во животот“ во нашава држава. Треба да се посвети

малку повеќе внимание на тие работи. Мислам дека кај нас ликовната сцена

сега за сега, е многу посилна од музичката. Зборувам за квалитетот на

уметниците“.

Статијата е прочитана 1888 пати. 
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РЕДАКЦИЈА
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Факс. 3236 901
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ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Хедонизам, убавина, слобода

Реплики на дела од Фрида Кало во Баден - Баден

И 2011 ќе биде плодна филмска година

„Мрачната страна од светлината“

КОМЕНТАРИ

sofija, 31.01.2011 16:31:19
na vistinskite vrednosti im doaga vremeto ...ova e edno od tie

Кликнете за оценка:    13  |    13

olivia damjanovska, 01.02.2011 10:38:01
Отсекогаш сум сакал да допрам до поголема маса луѓе и да почнам да ги освестувам за тоа што
мене ми стои внатре како камен на душа. Така да, дали ќе го прикажам тоа преку музика или слика,
се е исто, се додека допира до луѓето“. Samo da ve potsetam ulogata na umetnikot i na umetnosta e
da provocira .Zalno e ako svojata uloga ja gledate vo prosvetuvanje na "masite".Jas za lugeto okolu
mene ne bi go izbral terminot masite. Samo da ve potsetam sekoj poedinec t.e. covecko sustestvo e
sam odgovoren za svojata edukacija ,pismenost i prosvetenost.Ve molam postedete me od takvite kako
vas "mene da me prosvetuvate"
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