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ГОЛИ ОТОК БЕШЕ ДАЛЕКУ ОД УМОТ

Сликарот Родољуб Анастасов е присутен со автопортрет во Музејот на ВМРО 

Катерина Богоева

Измина речиси еден месец од отворањето на музејскиот комплекс Музеј на

македонската борба за државност и за самостојност, Музеј на ВМРО и Музеј

на жртвите на комунистичкиот режим, а јавноста (ако се следат реакциите во

медиумите) своето внимание најмногу го фокусира на политичките личности

од историската поставка. Не слушнавме впечатоци од посетителите во врска

со презентираните културни дејци репресирани од комунистичкиот режим

(кои се претставени преку фотографии и куси биографии), а не се споменува

ни автопортретот на сликарот Родољуб Анастасов што го создал за време на

својата робија на Голи Оток од 1963 до 1965 година. Тоа е единствениот

цртеж меѓу презентираните фотографии и е дел од неколкуте што ги создал

Анастасов на парчиња хартија, кои ги добил од својот пријател од робијата,

хрватскиот поет Андрија Вучемил. 

Македонската јавност прв пат имаше можност да ги види цртежите на

изложбата во Музејот на град Скопје во 2007 година, кога беше презентиран

неговиот енформелски период во творештвото. Дотогаш, како што вели

самиот, ги чувал скриени во своето алтелје.

„Тие цртежи се мали формати. Бев пресреќен кога ја добив хартијата за

цртање, што беше голем дар за мене. Цело време во затворот ги криев, а кога

требаше да си одам дома, ги скрив цртежите во малото куферче, меѓу другите

мои работи. Се плашев да не ми ги откријат се' додека не се качивме на

бродот, со кој ги носеа и ги изнесуваа затворениците од островот. Кога го
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Суспендирани 15 вработени во МВР за
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забраната за барок на ГТЦ и МОБ
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поминав претресот при качувањето, ми олесна. 

Си реков, готово е, ќе одам во Скопје со цртежите. Во моето ателје по

враќањето дома, исто така, ги криев. Доаѓаа луѓе, ги гледаа останатите мои

дела, но овие цртежи не ги покажував“, рече Анастасов деновиве. 

Тој во новиот музејски комплекс досега влегол само еднаш. Смета дека

поставката во целост е добра, иако напомена дека има слики што не се добри.

„Но, тоа е нормално, не е ништо чудно. Поради преживеаниот мозочен удар,

не се пријавив за сликање на делата во музејот како другите уметници, но низ

Македонија има мои дела со историски мотиви“, рече тој и потсети на своите

слики: „Заточениците од Дијар Бекир“, „Епопејата на ножот“ (Музејот на

Македонија), како и на „Македонија“ (МАНУ) и „Прогласување на Крушевската

Република“ (Историскиот музеј во Крушево). 

Со задоволство прифати да го фотографираме пред музејскиот комплекс, но

очекувано навраќањето на затвореничкиот период минат на Голо Оток кај

него предизвикуваше немир. 

„Ја видов насликаната масовна сцена со шпалирот низ кој минуваат

затворениците додека ги тепаат на Голи Оток, но јас имав сосема друга визија

за тоа. Лично не сум присуствувал на таква сцена додека бев таму, но слушав

од други и претставата ми беше различна од насликаното во музејската

поставка. 

Голи Оток беше нешто ужасно што не би требало никогаш да се повтори,

никаде. Тоа е далеку од умот, но бидејќи човекот е се' уште неоформен,

секогаш ќе постои страв да не се повтори тоа“, рече сликарот, напоменувајќи

дека додека тој бил на робија во затворот, имало многу малку уметници,

поети. 

„Се дружев најмногу со Андрија Вучемил, но и со него не бевме во иста соба. 

Постоеше голем страв меѓу затворениците, сите се плашеа што и кому ќе

кажат, кому да изразат доверба. Јас и Андрија останавме и по враќањето дома

пријатели. Му испратив моја монографија, тој ми испраќаше книги поезија“. 

Овој сликар, кој со својата сопруга Јустина, веќе покојна, со години

практикуваа јога и беа редовно присутни на културните настани во градов,

посакува галерискиот простор во Музејот на град Скопје, каде што наскоро ќе

биде сместена неговата донација од 389 дела, да и' ја посвети на неа, на

својата Јусти. 

„Таа ми беше едно од најголемите работи во животот, таа и сликарството. Со

сликарството сум отсекогаш. Целосно сум во него, а можеби тие нешта

придонесоа да ги потиснам сликите од Голи Оток и да продолжам да живеам

со уметноста“, вели Родољуб Анастасов. 

Следната негова голема самостојна изложба се очекува да биде отворена во

Музејот на современата уметност, каде што Анастасов би сакал да ги

презентира своите дела во сите изложбени простори, вклучувајќи го и

галерискиот. 

Елиза Шулевска, директорка на МСУ, ја потврдува неговата желба, но

напоменува дека за тоа е потребно претходно реновирање на галерискиот

простор, што и се планира. Поради тоа, изложбата нема да може да биде

реализирана годинава, но веќе е подготвена за печатење монографија за

творештвото на Родољуб Анастасов на која Музејот на современата уметност

работеше повеќе од две години.

Статијата е прочитана 4097 пати. 

Испрати коментар
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Германија: Еден милион слободни работни места
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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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„Панкот не е мртов“ е наш кандидат за „Оскар“

Никола Иванов-Балтон изложува во „Око“

„Златен стрип“ за Иван Коритарев

Се актуализира превентивната конзервација

Изложба на Ацуко Номура во „Мала станица“

КОМЕНТАРИ

Gol Ostrov, 03.10.2011 11:53:07
Ne somneno, daleku od coveckiot um i za sekoja osuda, no za volja na vistinata, zosto tokmu toj i nemu
slicni zavrsile tamu? Naravno da e bilo i nevini, se slucuvaat greski, no da se site na Goli Otok bile
nevini zrtvi, e toa NE! Popat, spalir ne videl, ama kzuva, a ova-ona ne videl, ama kazuva. E i toa ne e
vred. Batka kazuvaj toa sto si videl i doziveal, a i iskreno zosto si go doziveal, a ne si moral. Site se
pravdat so borbata za samostojna Makedonija. Dali ce e bas taka? Ne, groto se bile za Staljin i majka
Blgarija. Vo sekoj slucaj protiv sopstvenata drzava. E takvi aktivnosti se sekade kaznuvaat, osven vo
denesna Makedonija, kade se avtenticno tolkuva.

Кликнете за оценка:    39  |    31

Robbi-MKD do Gol Ostrov, 03.10.2011 15:14:40
Kako se osuduva, Gol Bugarski Spion kako tebe da pishuva i komentira na Makedonska iNET Stranica i
da tolkuva za lugeto na Goli Otok koj gi ostavile zivotite za MKD!?!?!? Lugeto deportirani na Goli Otok
bile Politicki osudenici koj komunistite gi osudile samo zaradi politicki aktivnosti, a koj bile tie za
Makedoncite kako (Brashnarov itn.) mnogu dobro se znae zashto ima i zivi luge svedoci, memoari, knigi
po razni arhivi a i samite oni, zatoa i ne vrede da se komentira i da mu s e dava vnimanie na nekoj kako
tebe! Takvi maloumni i nedolicni komentari moze samo nekoj spion ili nekoj neprijatel na Makedonija i
Makedoncite da dava! Gledajte si ja svojata rabota tamu so vashiot original Bugarin Kral Kiro i Co. i
potrudete se da bidete vistinska demokratija za covekovi prava kako nas Makedoncite, a ne samo da ja
imate na hartija! Tka Moze i ce bide vistinska drzava nekogash od vas...a moze i ne...

Кликнете за оценка:    49  |    39

jimmy1, 03.10.2011 15:46:15
Neveruvam deka bez pricina ste bile pod senka na Goli Otok. Ako i denes postoese Goli Otok za nas
makedoncite veruvam deka drzavata ke napreduvase mnogu poveke, deka narodot ke ziveese mnogu
poslobodno i vo podobar zivoten standard. Prijatele, ne si bil cveke za mirisanje pa zatoa te smestile
tamu. Dovolno ti e samo da go procitas komentarot na Gol Ostrov se ke ti bide jasno, na pokrien zadnik
nikoj ne pluka.

Кликнете за оценка:    55  |    38

Владимир, 03.10.2011 17:31:54
Ако ти, Gol Ostrov си 10 годишно дете, треба да читаш историја. А, ако си повозрасен кој ја памти
Југославија треба да ти се јасни нештата. Србокомуњарската власт во Македонија на чело со
Колишевски ги испратија на Голи Оток сите тие кои се противеја на србизацијата и
југословенизацијата на Македонија, македонскот народ и македонскиот јазик и азбука. На Голи
Оток завршија првите луѓе кои го одржаа АСНОМ. На Голи Оток завршија голем дел од членовите
на првата и втората комисија која беше задолжена да ја создаде македонската азбука и правопис.
А, да не зборуваме за тие кои беа убиени, како Кочо Рацин итн. Сите тие ги обединува едно нешто -
непокор и непослушност кон Белград и борба против србизацијата на Македонија.

Кликнете за оценка:    28  |    40
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