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ЧОВЕЧКИОТ ЖИВОТ Е ДОЛГ, ЌЕ ТРЕБААТ ДИПЛОМИ

Графичарот Трајче Блажевски по прв пат учествува на Биеналето во Оресте,

Шпанија

Катерина Богоева

Годинава на престижното 11. Меѓународно биенале на графика „Каксанова“

(„Caixanova“), во Оресте, Шпанија, до 20 март прв пат со свое дело учествува

и ликовниот уметник Трајче Блажевски, во чија биографија се забележани

учества на над 600 меѓународни групни изложби во различни делови на

светот. Овој професор на Факултетот за ликовни уметности, на Педагошкиот

оддел - графичка насока, при Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје,

реализирал и над 50 самостојни изложби, но кога станува збор за учество на

меѓународни манифестации, вреди да се забележи и неговото искуство како

член во неколку жири-комисии што ги селектираат делата. И на биеналето

во Оресте се презентираат графики од целиот свет, работени во различни

графички техники, селектирани од меѓународна жири-комисија. 

„Сум бил и претседател и член на жири-комисии на меѓународни

манифестации каде што селекцијата вообичаено ја вршат уметници,

историчари на уметноста, колекционери кои со себе ги носат своите знаења,

видувања за квалитетот на нештата. Но, секогаш доаѓаат до израз и

одредените афинитети на авторите кои може да бидат пресудни за приемот.

Така да може да испратите квалитетна графика која на одредена

манифестација ќе ја примат, но на друга не“. 

Тој наведува дека графиката се' уште е најподатлива за испраќање по пошта,

дека им замерува на некои организатори на манифестациите што не му

испраќаат печатен каталог, туку ЦД-ром од изложбите, но и дека и покрај

развојот и афирмацијата на дигиталната графика, класичните графички

техники се претпочитаат на голем број манифестации во светот, меѓу кои

предничи Јапонија. „Во голем број од поранешните социјалистички земји во

Европа, каде што има одреден графички потенцијал или одреден автор,
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постојат различни манифестации со достоен третман каде што се

презентира и малата графика“. Запрашан за бенефитот што го уживаат

денеска уметниците, Блажевски не можеше, а да не се осврне на

поранешниот социјалистички систем во кој делата на уметниците им беа

откупувани од тогашните институции, но и да не потенцира дека сега тој

мора да си биде и сопствен менаџер. „Занимавањето со уметност е скапо

хоби. Новина е што денеска особено во западните земји постојат графички

работилници кои нудат можност, ако сакате, под водство од мајстор да си

отпечатите графика. Во Богданци, на пример, веќе четврта година постои

познатата графичка работилница, која има можност да работи и цела година,

но и да прерасне во работилница од големи размери. Таму можат да се

реализираат различни желби за изработка на графика на оние што за тоа

сакаат да одвојат и време и пари. Во неа одредено време бев и ментор. Во

близина на Гевгелија имаше и една колонија која, за жал, веќе не постои, а

тоа воопшто и не е случајно, бидејќи од тој дел од земјава потекнува и

балканската графика, односно првиот графичар Христофор Жефарович.

Пример за графичка работилница беше и „Макграф“, која во прво време

беше составена од ученици, а нудеше и можности во неа подоцна да доаѓаат

и работат и возрасни луѓе. Подолго време постоеше во Основното училиште

„Блаже Конески“ во Скопје за потоа нејзината преса да биде пренесена во

Отворено графичко студио. А такви примери на изработка на графика со

помош на мајстор кој ве води низ творечкиот процес сум видел и во Пасау,

Германија, но и во Пловдив, во Бугарија, каде што постои графичка

работилница на литографија“.

Графичарот и професор не е загрижен за судбината на класичните графички

техники, но и за интересот за студирање кај младите луѓе и покрај

континуираниот подем на дигиталната графика. 

„Графиката е ликовен медиум кој е тесно сврзан со техника, но кога ќе

кажеме техника, го забораваме ликовниот дел кој е неминовен при

творењето. Кога ќе се погледнат сите графички техники, се гледа дека

човекот од памтивек нешто работел со нив. Дигиталната графика навлезе со

голем пробив, иако дигиталниот печат уште во 50 - тите години на минатиот

век тешко го пробиваше патот. Фотографијата побрзо од неа се проби, но кај

графичарите и графичкиот продукт отсекогаш постои потреба од еснафски

однос кон графиката, кон бројот на отпечатените примероци за тиражот да

не оди во недоглед. Денеска како посебна подлога на пример се прифаќа и

пластиката, така да не може да стане збор за некое ограничување или

изумирање на графиката“.

Блажевски својата последна самостојна изложба во Скопје ја имаше пред

четири години во галеријата Чифте-амам. За декември годинава најавува

изложба во КИЦ, чиј еден дел ќе биде отворен и во галеријата „Роман

Петровиќ“ во Сараево. 

„На неа ќе презентирам дела од сите класични техники, а како подлога ќе

биде дигиталниот печат со интервенција со сите други класични техники“,

вели тој, а од позиција на професор кој секојдневно е со млади луѓе и ги

следи нивните интереси и преокупации, се сложува со констатацијата дека

интересот за изучување на графичкиот дизајн се' повеќе се зголемува.

„Графичкиот дизајн е дел е од секојдневјето, се' околу нас е дело на

дизајнери, но, сепак, дигиталната алатка само помага. Мора да се познаваат

сите ликовни елементи за да можат да се применат во графичкиот дизајн, да

можете со нив да играте, креирате и да се изразувате. Графичкиот дизајн е

во тренд, сега на факултетот отвораме за него и мастер студии. Курсевите

многу пати нудат можност за запознавање со материјата, меѓутоа друго е

кога ќе се студира во институција каде што четири години комплетно ќе се

извршуваат и чинителите врзани со естетското креирање за да се седне пред

екранот и да се изработи графички дизајн. Знам дека дел од нашите

студенти ги напуштија студиите и работат како дизајнери, но човечкиот

живот, сепак, е долг, еден ден можеби ќе им биде потребна и дипломата, но

покрај неа и знаење кое се' повеќа ќе се бара во времето што следува.

Газдите на фирмите нема да плаќаат луѓе кои нема да им носат профит“. 

Според него, ликовната уметност во земјава има бавна развојна линија,

„затоа што финансиската состојба не е сјајна, а уметноста е врзана со

финансии“. „Не држи непишаното правило дека уметниците творат кога се
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во лоша финансиска состојба. Во денешно време е важна и поддршката од

спонзорите кои често ги бараме. Многу е важно градовите во земјава да се

одржуваат манифестации од ликовната уметност, кои често недостигаат не

само поради пари, туку и поради немање иницијатива кај творците, кај

претставниците на институциите“. 

Трајче Блажевски од својата досегашна 30-годишна презентирачка

активност издвои само еден момент кога во светот бил претставен под

ПЈРМ, во Солун пред седум-осум години. „Инаку, секаде во светот сум

претставуван како уметник од Република Македонија, особено во држави

каде што црковните или верските прашања не се решени. Во држави и меѓу

народи кои имаат проблеми со самите себе, тие со големи букви пишуваат

Македонија“. 

Негово прва презентација била изложбата во Пула во 1979 година, на

некогашната југословенска презентација заедно со колегите од Академијата

за ликовни уметности од Приштина каде што и студирал. Магистрирал на

Факултетот за ликовна уметност во Белград, а минатата година ја одбрани и

докторската дисертација „Графиката како ликовен медиум во уметноста на

Балканот“.

Статијата е прочитана 1990 пати. 

Испрати коментар
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