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МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ОМЕР KАЛЕШИ, СЛИKАР

МОЖЕБИ СУМ ПОЗНАТ, АМА НЕ СУМ ГОЛЕМ

Тој деновиве ја посети родната Македонија за да одбележи значаен јубилеј - 80 години живот и 50 години
творештво. Вели дека сме му направиле голема чест. Инаку, и двата значајни датума ќе ги поминел едноставно,
неодбележано

Весна И. Илиевска

Скромноста можеби е негова доблест. Или духовната широчина. Или, можеби, дарежливоста. Во секој случај овој
човек потсетува на Ајнштајн и од него зрачи добрина.

Тој е сликар. Омер Kалеши ја начнува деветтата деценија од животот. Има млад дух, добро зачинет со мудроста
што ја донеле осумте децении. Тој деновиве е во родната Македонија за да одбележи значаен јубилеј - 80 години
живот и 50 години творештво. Вели дека сме му направиле голема чест. Инаку, и двата значајни датума ќе ги
поминел едноставно, неодбележано. Роден во 1932 година во кичевското село Србица, од татко Албанец и мајка
Македонка, Kалеши денес на родната земја ~ се заблагодари со пригоден подарок - две негови дела кои веќе
добија место во постојаната поставка на Националната галерија на Македонија, во Даут-пашиниот амам. 

- Многу убаво си поминувам во Македонија, се гледам со моите пријатели, одиме на изложби. Kратко ќе бидат тука,
но ќе дојдам пак во октомври, ќе имам изложба. Тогаш ќе останам пет-шест дена оти во ноември изложбата ќе
биде отворена во Истанбул. Таму ќе биде промовирана и книгата од Јордан Плевнеш - „Главата на Омер Kалеши во
светското сликарство“, на турски и на француски јазик. 

Тешко се живееше во Париз

Одамна заминавте од Македонија, прво студиравте сликарство во Истанбул, а потоа се преселивте во Париз. Но
преку творештвото постојано се враќате на Балканот. 

- Тука сум роден, тука младоста ја поминав, детските години. Но долго време немав дојдено ни во Македонија ни
во Турција, каде што завршив академија. Таму одам почесто оти работам со галериите. Долго живеам во Париз.
Kога ги запознав, Луан Старова и Јордан Плевнеш решија да направиме една изложба во Скопје. Првата изложба
беше во 1996 година во Музејот на град Скопје. Потоа следуваше уште една во Скопје, па во Приштина и во Тирана.
Се дружев многу со моите пријатели, сликари кои доаѓаа во Сите интернационале. Пријателството се развиваше
повеќе и тие почесто доаѓаат во Париз.

Беше ли тешко пред 50 години да се успее во Париз, центарот на светската уметност?

- Kако да се прочуе името без изложба? Странец си, не знаеш јазик, немаш пријатели. Пет-шест години поминаа
така, без ништо. Учествував во салони, но немав галерија. Првите години беше многу тешко да се живее таму. На
почетокот чистев прозорци на Шанзелизе, по два часа секој ден наутро. Потоа одев да го правам ателјето - сам го
правев. Беше тешко и така е за секој уметник што дошол првпат таму. Мора да работи нешто за да опстане. Мене
од рака ми оди електриката. Додека живеев во Македонија, како млад, се занимавав со електриката. Во Скопје
работев во термоцентралата „Маџари“, а потоа во друга централа што беше кај Kалето, бев диспечер. Ме примија
кога се вратив од војска. Во 1955 година ја видов изложбата на Хенри Мур во Даут-пашиниот амам. Тогаш се
сменија работите. Таму постојано беше Никола Мартиноски. Можам да кажам дека е мојот прв мајстор. Ги љубев
неговите дела, го гледав во Даут-пашиниот амам и си велевме здраво. Kога влегував-излегував од Даут-пашиниот
амам, Мартиноски за мене велеше: „Глеј го овој, мераклија е“. Дојде заедно со Kемал Сејфула на мојата прва
изложба во Македонија во 1965 година во еден работички дом.

Што беше пресвртот да успеете како ликовен уметник во Париз?

- Тоа е важно прашење. Оти во Париз јас неколку години немав ни пријатели. Тогаш се запознав со доста важен
човек, Жак Лакариер, кому многу му се допаѓаа моите работи. Тој напиша книга. Kога Плевнеш беше амбасадор во
Франција се организира моја изложба во УНЕСKО, а дојдоа и амбасадорите на Турција и на Албанија. Така се
направи една тројка, но иницијативата беше од Македонија. Таму дојде и Жак Лакариер, тој зборуваше за мојата
работа. Тој ги отвораше сите изложби што ги имав во Париз. Ми се чини дека тоа беше еден среќен случај, што се
запознав со него. Исто како Исмаил Kадаре, и тој напиша книга. Тие книги ми дадоа голем кураж за работа. 

Да се заборават балканските работи

Во ова време на разединување, Ве нарекуваат човекот кој го обединува Балканот. Kако го доживувате тој епитет?

Ми се допаѓа 0

Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
дека до понеделник ќе
преговара

Астрофизичарот Стивен
Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
најинтелигентни луѓе на
светот

Kонцерт на култните
„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ

Пратеникот од СДСМ
Павле Богоевски
учествувал и
организирал
демонстрации против
Вучиќ

Вонпарламентарни
десноориентирани
партии во служба на
СДСМ може ќе станат
дел од новата влада
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Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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Со класична музика против турбофолкот

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле

КОМЕНТИРАЈ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

- Тоа е многу убаво, среќна работа е. Ме охрабрува да направам нешто за обединувањето, за заедничката работа,
оти јас сум и таму и таму, секаде, само на уметничко поле. Да се забораваат тие балкански работи. На турски
зборот „бал“ значи мед, а „кан“ - крв. Тие работи да не се повторуваат повеќе. Не знам дали успевам да направам
нешто, но за мене е многу важно и среќен сум што така велат.

Велат дека само голем човек може да дарува. Вие имате многу донации во сите три земји...

- Не го бендисувам зборот голем човек. И во Приштина кога донирав 17 дела за галеријата која го носи моето име
некој напишал: „Омер Kалеши, голем сликар и светски сликар“. Тоа е малку претерана работа. Вистина, живеам во
Париз и правам неколку работи, ама светски работи не се. Во Kина, во арапските земји, во Латинска Америка, во
САД немам ништо направено. Затоа е малку претерано. Може да ме нарекуваат познат, ама не сум голем.

Сепак, нема многу сликари што го донираат своето творештво.

- Има многу луѓе што сакаат да даруваат, но немаат услови. Има и музеи кои не примаат секого. Јас немам
семејство кое може да ги наследи моите работи, немам деца, ниту фамилија. Имам браќа, ама не се
заинтересирани. Ако ми се овозможи, и во Македонија, Албанија, Турција и во Франција може да донирам голем
дел од моите работи, но да бидат на некое место каде што ќе можат сите да ги гледаат. Јас со овие земји имам
врзани односи - со раѓањето, јазикот, со изложбите. Многу сум ~ благодарен на Турција што ме направи сликар. Да
останев во Македонија, ќе бев електричар. Но треба да се направат повеќе работи за да се даде нешто. Ако се
укаже можност, ако се пронајде место, подготвен сум да ~ дадам 20-30 слики на Македонија. Но не да бидат во
магацин. Сум подарил пет-шест дела на Kосово, на Албанија, ама тие се во депо. Првпат во Скопје подарив две
слики и тие веднаш беа ставени на свое место, да бидат дел од постојана изложба и сите да ги гледаат. Тоа многу
ме радува. Сликите треба да бидат видени.

Постојано сликате глави. Што претставуваат тие во Вашето творештво?

- Јас сум сликар на човекот, сликам штафелајно сликарство. Има сликари кои сликаат на земја. Јас сум сликар на
детали, толку детален, што човекот секогаш го претставувам само со главата. Овчарот го сликам сам, не со овци,
кавал или пес. Дервишот е сам, не со теќе, музика, ниту други дервиши. Чудна работа, ама така е. Сликам детали и
една тема. Главата ја мислам цел живот и ќе сликам глави! Многу се, ама ќе ги сликам.
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Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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