
22 мај 2017

02:18

АКТУЕЛНО

АРХИВА КОНТАКТ РЕДАКЦИЈА МАРКЕТИНГ ПРЕТПЛАТА
период
од-до

2006    2017

Почетна | ВЕСТИ | КУЛТУРА | СПОРТ | МАГАЗИН

www.utrinski.com.mk

Коцијанчич: Решението на
кризите во Македонија и
во Албанија е резултат на
силна работа

И покрај ладното време
лицата со посебни
потреби не се откажаа од
кампување

Иванов: Со Јордан
постигнавме напредок во
сферата на разузнавање и
размена на информации

16.00 23.08 % RZUS 110.51 0.89 % STB 958.64 0.84 % STIL 90.00 3.71 % TKVS 2,505.00 7.42 % TNB 10,658.12 0.35 % TPLF 1,288.00 0.39 % TTK 810.00 

11.10.2011, 17:28

КАПРИ Е МОЈА ДУХОВНА БАЊА

Сликарот Симон Узуновски ја донесе повторно светлината на Капри во Скопје

Катерина Богоева

Симон Узуновски, сликарот што 40 години лете слика на Капри, минатата

недела, со изложба во Музејот на град Скопје, на која презентира избор од

своите ведути од познатиот италијански остров, одбележи четири децении од

тоа свое богато творештво. На отворањето му дојдоа и архитекти, негови

колеги бидејќи овој самоук сликар, кој е роден во Белград, дипломирал на

Архитектонскиот факултет во Скопје. Но, имаше и историчари на уметност, дел

негови колеги со кои студирал на Филозофскиот факултет и со кои го врзуваат

почетоците на неговото концептуално творештво. Годинава, дел од тие

познати проекти создавани во седумдесеттите години на минатиот век,

поточно проектот „Преспа“, од 1976 година беше изложен во Музејот на

современата уметност на групната изложба „Невидлив пејсаж. 

Овој сликар што живее на релација Скопје-Капри самостојно изложува од

1977 година, а неговите ведути од прочуениот остров, работени во техника

масло на платно во различна големина, домашната публика досега имаше

можност да ги види неколку пати, изложени во истиот простор. Во 1995

година меѓу урбаните пејсажи од Капри беа и дела со мотиви од неколку

македонски града. Овојпат, како и на самостојната изложба во 2004 година,

сликите се само со мотиви од островот. Капри е претставен од различни агли,

со различни авторови погледи, полн со сонце, светлина, без облаци на небото.

Симон Узуновски првпат дошол на Капри како студент во 1971 година. Сам,

по една посета на Помпеја, додека чекал брод за назад. Година подоцна,

12° СКОПЈЕ ВРЕМЕ

Ведро

ПОН

22

ВТО

22

СРЕ

21

ЧЕТ

21

ПЕТ

19

САБ

21

НЕД

22

ПОН

24

ВТО

26

СРЕ

25

Електронско издание

ДЕНОТ НИЗ ФОТОГРАФИИ

 

НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

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

IN MEMORIAM: ПОЧИНА Д-Р ЃОРЃИ СТАВРИЌ,
ОСНОВАЧ НА ДИЈАГНОСТИЧКАТА
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА МАЛИГНИ БОЛЕСТИ

СДСМ: СИСТЕМСКИ РЕШЕНИЈА ЗА
СПЕЦИФИЧНИТЕ ПОТРЕБИ НА ДЕЦА СО
ПОПРЕЧЕНОСТ

СЗО ТРОШИ ПОВЕЌЕ НА СЛУЖБЕНИ
ПАТУВАЊА, ОТКОЛКУ НА БОРБА ПРОТИВ
БОЛЕСТИТЕ

КОИ КЕ ГО НАСЛЕДИ БОГАСТВОТО НА ПРИНС

НЕЗАВИСНИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ БАРА
ОДГОВОРНОСТ И ОД ЧАВКОВ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

http://www.utrinski.mk/rssgenerator/rss.aspx
http://www.utrinski.mk/default.asp
https://www.facebook.com/pages/%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA-Utrinski-vesnik/371686650099
https://twitter.com/UtrinskiVesnik
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=arhiva
http://www.utrinski.mk/default.asp?section=contact
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4EEC9D63E3BA4043A2C7976A7134DA14
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A971AA7A7E3BBA479DC7584E445AC070
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=966B898F4BBF7140BD7239D10230EE78
http://www.utrinski.mk/default.asp
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=20467E30720CB241A155CA584D233EF8
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1E3705B1DBE3194B8E69407760B6865A
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=102695A78201AA4CBCB142DC8B876CEB
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=A45A8F343EE1774EAA0582225746A73F
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=1D991AE617D6924389BF0CCB47ED7C4D
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=289FAA68D222F2409DB3E4974813B972
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=9F850BE0108C434D8E093009EFEBC4D4
http://www.mse.mk/mk/symbol/RZLE
http://www.mse.mk/mk/symbol/RZUS
http://www.mse.mk/mk/symbol/STB
http://www.mse.mk/mk/symbol/STIL
http://www.mse.mk/mk/symbol/TKVS
http://www.mse.mk/mk/symbol/TNB
http://www.mse.mk/mk/symbol/TPLF
http://www.mse.mk/mk/symbol/TTK
https://epress.mk/#/details?id=0203824895
https://www.yahoo.com/news/weather/macedonia/skopje/skopje-55856865/
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=4C5E239D9D98CF46B105577EE88BD5D2
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=03B309B2914181479487C726364AE861
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=843571C7C2721D46B5844C1661F05884
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D37E08945CE13A745858E9BF140D8B504&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B8%20%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%98%D0%B0%20%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B0%D1%9A%D0%B0&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D37E08945CE13A745858E9BF140D8B504
https://twitter.com/intent/follow?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.utrinski.mk%2Fdefault.asp%3FItemID%3D37E08945CE13A745858E9BF140D8B504&ref_src=twsrc%5Etfw&region=follow_link&screen_name=UtrinskiVesnik&tw_p=followbutton
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=54128E0B33F22349AEE4DC86D5EA29A7&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=0FE1BC083ADE7E4282C77C4E19F67B57&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=73505EF594591741916462E16CE52E92&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=2A01B543B35DD64BB8121DE1946009AE&arc=1
http://www.utrinski.mk/default.asp?ItemID=3EE7D00A23C72B48BEE73A06AFE90C3E&arc=1


заминал повторно и таму сликал. Една од насликаните минијатури сакал да му

ја купи еден од чуварите на тамошните плажи. „Го одбивав неколку пати. Кога

дозна дека сум од Македонија, ми рече дека за време на Втората светска

војна бил војник во Охрид. Значи непријател, си реков, можеби пукал на татко

ми, на партизаните. Но, сепак, ми стана и симпатичен, бидејќи не сакал да

биде во војник, па сликата му ја подарив. А, тој се врати со две шишиња вино,

па го испивме во друштво. Такви моменти имаше повеќе во тој период кога

жителите на Капри почнуваа со туризмот. Третата година ме задржа можноста

да изложам 15 слики на отворено, во дворот на Општината, а еден господин

уште првата вечер побара да ми купи 11 од нив. Ги продадов и останатите и

сфатив дека можам да заработувам и истовремено таму да летувам. Градските

власти на островот, свесни дека на тој начин го рекламирам Капри, не правеа

никакви проблеми. Ни десет години подоцна, кога воведоа фискални каси, не

се промени ништо во мојот тамошен статус како уметник. На Капри се' уште

важи Законот од 1894 година, со кој на сликарите им се дозволува престој,

работа, продажба на дела за живејачка, без да се плаќа порез“, вели

Узуновски, кој кога оди на островот, сега најчесто по два месеца, изнајмува

соба. Претходно, во 80-тите години на минатиот век, кога одел со семејството

и со пријатели, изнајмувал и станови. 

„Работата на Капри ми претставува социјализација, комуникација со различни

луѓе. Сега таму има транзитен туризам и благодат е да допрете до луѓе со

секакви размислувања. А, сега, според европската мисла за уметност, таа моја

работа станува проект. Јас си избрав локација, место, ликовен јазик. Не одам

да напредувам во тој јазик, туку го држам статичен, а гледам како луѓето со

години ги менуваат ставовите кон тој базичен јазик што се' уште

функционира. Како и дијалектите. Се' уште има луѓе на кои им се допаѓаат

моите слики од Капри, но има и такви што ми велат: „Зарем 40 години сликаш

исти мотиви!“ Јас навистина повторувам мотиви. Плоштадот „Умберто“,

жителите го нарекуваат „Салонот на Капри“, го сликам секогаш.

Од него имам 12 позиции, а ме привлече затоа што е архитектонски

прекрасен. Ме среќаваат луѓето додека сликам таму и ми велат дека одредена

слика со ист мотив е иста како некоја насликана минатата година. А, јас им

одговарам дека додека го водиме разговорот Земјата поминува над 40 илјади

километри низ космосот. Ништо не е исто. Сликата не може да биде иста затоа

што знаеме дека суштината на работите е многу подлабока од онаа што ја

гледаме со нашите очи“, рече Симон Узуновски, кој открива дека на островот и

не се задржуваат многу сликари. 

„Секогаш има по тројца- четворица локални сликари. Двајца од нив сега

творат реализам, но не се мешаме. Тие се со подобра позиција од мене, имаат

таму станови и галерии, а јас се борам за тие простори. Другите сликари што

доаѓаат на Капри не се задржуваат долго бидејќи им е скапо. Меѓу локалните

сликари е и Уго Мартино, еден извонреден суреалист, кој не познат во

Италија. Во последниве години, таму правам изложби во седум часот навечер

, а дење сликам. На островот нема изложбени простори, освен плоштадот и

еден приватен музеј кој го држат за познати сликари. И таму изложував, но не

ми се допадна бидејќи не е многу пристапен. Изложувам на неколку места

што ги одбрав сам, а Општината ми ги дозволи. Во еден хотел, со извонреден

двор за да можат посетителите од улица ја гледаат изложбата. Тие тоа

отсекогаш го сакале, не сакаат да влегуваат во затворени простори“, ни откри

сликарот. 

Кога е во Скопје, тој прави подлоги за сликите што потоа ги слика на Капри, за

да заштеди на време. Ретко прави портрети, а нарачките од жителите ги прави

на крајот на сезоната. 

Запрашан за споредба на Охрид и на Капри во однос на третманот на

уметниците што сликаат на отворено, потенцираше дека е многу е значаен

амбиентот, самото место, менталитетот на луѓето, но и какви луѓе поминуваат.

Самите староседелци го прават Капри, а тие имаат една навистина

неверојатна култура.Во Охрид има повеќе социјални групи што го прават

амбиентот на градот. Охрид е поголем, со повеќе луѓе што доаѓаат во текот на

ударниот период и не е амбиент што може да придонесе за самоспознавање

на ситуацијата на уметникот во него. Како што се однесувам на Капри, не

можам да се однесувам во Охрид. Може ќе им бидам симпатичен на некои

луѓе, и тука ќе заврши приказната. Луѓето што доаѓаат на Капри, иако се во

голем број, се втопуваат во неговиот амбиент, а во Охрид е обратно. На Капри
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сум како на духовна бања“.

Сликањето и цртањето се дел од животот на Симон Узуновски од најрана

возраст, но третата година од неговите студии по архитектура е период во кој,

како што вели, почнал да прави „одредени работи што се приближувале до

областа на уметноста“. 

„Отпадот кој беше дел на архитектонските проекти, гумите, селотејпите на

работната маса за мене беа визуелна атракција и ми даваа материјал за

одредени визуелни, концептуални композиции. Тоа претставуваше дел од

промената на македонската сцена, силен исчекор во однос на претходното. А,

работев концептуални проекти затоа што сакав да си ја исполнам душата.

Бидејќи стартот беше колективна работа на студентските архитектонски

проекти, автоматски доби конотација на колективизам“. Со пријателите и со

колегите од првата година на историја на уметност го работел првиот

експеримент. „Тоа беа иницирани акции, во ресторанот на Филозофски се

собравме дваесетина луѓе. Јас донесов селотејп и секој спонтано правеше

минијатури со селотејп, со што било од околината. Така настана првата

„Тркалајка“, а потоа следуваше и цел циклус на творби во вид на „тркалајќи“,

кои симболизираа радост, движење“, се потсети Узуновски. Во биографијата на

овој слободен уметник значајно место зазема и работата на театарските

сценографии, на претставите режирани од Владимир Милчин. Но, тој не

заборава да спомене и дел од архитектонските ангажмани, повеќе теоретски

од практични. Но, Капри, сепак, зазема 40 години од неговото творештво и

живот.

Статијата е прочитана 1152 пати. 

Испрати коментар
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