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ВОЗБУДЛИВО Е ДА СЕ ДОЛОВИ ПРИРОДАТА

Уметницата Татјана Манева изложува во холот на МОБ за време на

одржувањето на годинешните „Мајски оперски вечери“

Катерина Богоева 

Вистинско пријатно изненадување за публиката на „Мајските оперски

вечери“ годинава е најновата изложба на ликовната уметница Татјана

Манева поставена во холот на Македонската опера и балет, каде авторката

под наслов „Четири годишни времиња“ презентира дела со хербални,

флорални, фруктални и дендролошки мотиви. 

Во сликите доловува моменти и бои за паметење од само навидум

познатиот, и „обичен“ растителен свет. 

Четири годишни времиња е позната творечка тема, а Манева говорејќи за

овој свој циклус дела уште од почетокот нагласува дека отсекогаш имала

афинитет кон класичните сликарски теми. „Пред половина година почнав да

работам на нов циклус на мртви природи, кои по духот и атмосферата;

интензивните топли тонови; мотивите на зрело овошје и суви лисја,

неминовно ме потсетуваа на есента. На тој начин, спонтано ми се наметна

идејата да направам дела посветени на сите годишни времиња. Може да се

каже дека овој творечки процес претставува крунисување на сите мои

досегашни тенденции, како од ликовно - формален, така и од стилско –

содржински аспект. А секое заокружување претставува почеток на нова фаза

која за мене најчесто е сукцесивно надоврзување на претходната“. 

Изложените акварели, делата работени и во техника акрилик и сув пастел,

пленат со во нив откриените микрокосмоси на растенијата, со доловените

само навидум невидливи процеси на менување на природните циклуси.

Оваа ликовна уметница возбудата при нивното создавање ја лоцира, како

што вели „во доловувањето на хармонијата на природата, нејзиното
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спокојство и неприкосновеност, чувството на фасцинација пред нејзината

непоимлива величенственост и медитативната состојба на умот кога сме во

допир со неа…“ 

Ги наведе и другите, за неа творечки возбудливи моменти: „Сите асоцијации

на цикличното менување - копнеж, кревкост, слобода, повторно раѓање,

почеток, чедност, разиграност…Сите бои, мириси, звуци… Дарбите кои

природна сила со сета раскош ги истурила“. 

Насликаниот свет виден со нејзини очи, сочинет и од незаборавен избор на

бои, Татјана Манева го опиша на следниов начин: : „Појдовна точка ми беа

поетските метафори и филозофско-промислувачките дефиниции. Така на

пример, тревите (Пролет) се симбол на лековитост и закрепнување, машкост

и плодност. Се верува дека нивните лековити својства ги откриле боговите.

Мирча Елијаде го поврзува симболизмот на тревите со симболизмот на

стеблото на животот. Росата пак е израз на небески благослов и во суштина

претставува живототворна милост. 

Цветот (Лето) е симбол на љубовта и рамнотежата кои владееле во

праисконската природа. Тој се поистоветува со детство и Еденска состојба и

е еднаков на животен еликсир. Цветањето е враќање во средиштето, во

првобитната состојба.. 

Небото (Зима) преку неговата божествена трансценденција го открива

светиот ред на универзумот и претставува недопирливост, бесконечност,

вечност и моќ за создавање (заради дождот). 

Стеблото (Зима и Есен) како симбол на животот, го евоцира цикличниот

карактер на космичката еволуција: смрт и повторно раѓање. На ова особено

упатува листопадното дрво... Тоа ги поврзува сите елементи – низ неговите

сокови струи вода, преку корењата земјата му навлегува во телото, воздухот

му ги храни лисјата, а ако го потпалиме, избива оган... 

Покрај симболиката на овие мотиви, огромна улога имаат и боите, се

разбира. Секоја боја предизвикува некоја емоционална состојба, па затоа

инсистирав секое годишно време да има константна палета по која ќе се

разликува од останатите. Од особена важност ми беше да ја доловам

импресијата на треперењето на светлината“. 

Презентирана во холот на Македонската опера и балет изложбата доби

поинаква димензија, достапна е до поинаков вид публика од вообичаената

која ги посетува галериите. Ваквиот неконвенционален начин на

изложување, за уметницата претставува драгоцено искуство. 

„Иако станува збор за објект кој има друга намена, просторот нуди одлични

галериски услови. Покрај сето ова најзначајно за мене е дека изложбата ќе

биде посетена од пошироката јавност и тоа за време на сите претстави во

склоп на Мајските оперски вечери. Инаку, до идејата дојде сосема спонтано,

благодарение на увидот кон мојот досегашен труд од страна на

организаторите на МОВ“. 

Природата останува творечка преокупација за Татјана Манева која

започнала да подготвува нови платна што претставуваат сублимат на

нејзиниот претходен циклус. Најавува дека сликите што ќе бидат

монохроматски решени и ќе бидат широки над два метри. Ќе претставуваат

„еден вид апотеоза на природата, глорификација на нејзиниот апсолут…“. 

„Во наредниов период ме очекува промоција на збирка на песни за која ги

изработив илустрациите. Исто така, добив покана да изложам свои дела во

една приватна галерија во Париз. Се надевам дека кон крајот на годината ќе

го реализирам и овој проект“, откри деновиве таа.

Статијата е прочитана 3476 пати. 

Испрати коментар

 

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.
Сподели

javascript:void()
http://www.dw-world.de/dw/0,,637,00.html
http://dw.com/p/2dI3u?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dHvX?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
http://dw.com/p/2dHbK?maca=maz-TB_maz_utrinski-5917-xml-mrss
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D00F582350D370544A4D8B308C7D0F7D8&display=popup&ref=plugin&src=share_button

