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ВИТРАЖ

КУЛТУРАТА СЕ РАЗВИВА И СО ИЛУСТРАЦИИ

Катерина Богоева

Со желба да ја поддржи македонската фиктивна школа на современа

илустрација и современа анимација која, како што вели „опстојува на ниво

на празни зборови и неостварени:желба, потреба, уметнички јазик и

креативен израз фрлени во сон, а не во конкуренција и континуитет со

капацитетот на светската илустрација“, авторката на кратки колажни

стрипови, театарски сценографии и костимографии, Иванка Апостолова за

првпат на самостојна изложба во Отворено графичко студио ги презентира

своите објавени и необјавени илустрации, изработени во колаж и

комбинирана техника. Изложбата што ја нарече „Парлами д’илустрационе

Мариу“ содржи избор и комбинација на стриповски илустрации,

експериментални илустрации за деца и возрасни, (ко)авторски илустрации. 

За да се доживеат илустрациите, да се задоволи љубопитноста за откривање

на содржаните светови, мора да им се приближите доволно близу што е и

можно во автентичниот простор на Студиото кој, можел, но поради доброто

концепциско решение, не ги „проголтал“ делата. 

За Апостолова илустрирањето е многу голема авантура. „Колку што од една

страна е лесно, толку е и нов предизвик да се спуштам во светот на

иницијаторот на приказната, во случката која треба некако да ја

надополнам. Некогаш се случува дури и слепо да илустрирате, друг пат пак

да ја надополнувате со некоја визуелна апстрактна мисла“. Таа сеуште нема

илустрирано сликовница или пак графичка новела во која што авторот на

текстот би ја повикал да го реши визуелниот момент. 

„Објавените илустрации повеќе беа наменети за современи кратки раскажи

на тогаш, помладите македонски автори кои излегуваа во весниците. Во

секогаш презрениот „Студентски збор“, кој јас многу си го ценам, тие

излегуваа црно - бели иако оригинално беа направени во боја: Тоа беа

многу солидни, некогаш и одлични раскази за кои бев повикана да ги

надополнам со илустрација“, посочи.
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
инцидентите во Собранието

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

Ми се допаѓа 0Tweet  Follow @UtrinskiVesnik
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МАРКЕТИНГ

Авторката чии стрипови, илустрации и ликовни есеи се објавени во повеќе

локални и меѓународни магазини и ревии, досега илустрирала во Словенија

и песнички, раскази за деца на ист начин, со следење на сензибилитетот на

авторите. Потенцира дека може да биде „безопасно ограничена во

неограниченоста на комбинираната техника“. 

Веќе седум месеци Иванка Апостолова живее повторно во Македонија.

Словенците ги опишува како полирични, а Македонците, подраматични и

посочува дека во однос на илустрацијата Словенците се далеку

попрофесионални, а илустраторските кругови им се многу затворени. „Имаат

некои 10 автори кои успеваат да живеат само од илустрација и веќе имаат

свои авторски сликовници, а некои од нив добија и престижни награди во

Јапонија, на повеќе француски фестивали. Почнаа да соработуваат и со

интернационални издавачи. Во Македонија неможам да издвојам случаи

некој да живее само од илустрација. Имам многу колеги кои како и јас, само

кокетираат со илустрацијата, но никако да дојде моментот тоа и да се

професионализира“. 

Во вербата во самопочитта, во екипа, во целината, според неа лежи

решението на овој проблем во земјава. Авторката од чии зборови се чита и

доза на нескриен ентузијазам за менување на работите, посочува на

потребата од сериозни издавачки куќи, сериозни писатели, добри агенти и

добра соработка со медиумите. 

„Верувам во еден таков систем, во целина која трае, тогаш работите

функционираат. Во Македонија е потребно постепено да се регрутира

публика, пред се за детската илустрација, голем е предизвикот да се работат

сликовници. Потребно е родителите да се испровоцираат на нивото на кое

Французите тоа го прават со децении наназад, да им ја преточат историјата

на уметноста на децата преку сликовниците. А тоа се навистина паралелни

светови. Додека ги гледам, ги консумирам се буди детето во мене, а можам

да замислам како реагираат децата. А тој сегмент кај нас е многу

запоставен. Издавачката куќа „Топер“ наводно во земјава откупува авторски

права, но тоа се главно странски автори, едвај по некој македонски. А и ние

имаме навистина добри илустратори “, укажува Апостолова, која подигањето

на нивото на образованието и во овој сегмент го смета за пресудно во

развојот на Македонија, во кој верува, а светот како ликовен антрополог го

доживува како голема целина.

Статијата е прочитана 1579 пати. 
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Наташа Петровиќ споредена со Ингрид Бергман

Легендите на Берлинале

Во НКЦ почна да работи нов инструмент

Врачени годишните награди на ДПМ
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Моја Европа: Германско - полско помирување 2.0

Германија: Еден милион слободни работни места
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