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ДЕЛАТА НА БОРКА АВРАМОВА ВО ХРВАТСКА СЕ ВИСОКО
ПРОЦЕНЕТИ

„Ателјето на Аврамова во Скопје е демолирано, но за среќа скулптурите беа
негибнати“, вели Марика Бочварова-Плавевска

Катерина Богоева 

Деновиве назад во Загреб, од Музејот на современата уметност беа

испратени дел од скулптурите на Борка Аврамова, чија ретроспективна

изложба летово ја воодушевуваше скопската публика. Презентацијата на

творештвото на оваа македонска уметница родена во Тетово, која голем дел

од животот помина во Хрватска, изненади многумина, особено со фактот дека

таа е автор на првата самостојна изложба на скулптури во Македонија што

отворена во Скопје во 1954 година, воедно беше и првата самостојна

изложба на жена-уметник кај нас. 

Кустос-советникот во МСУ, Марика Бочварова-Плавевска, автор на

ретроспективното претставување на Аврамова и на објавената монографија

„Говорот на модерната форма“, започна да работи на овој проект пред повеќе

од десет години. 

„Една од приоритетните задачи ми беше да го посетам Загреб, каде што Борка

Аврамова го помина подолгиот дел од животот, прво како студент (1948-

1953), а повторно се врати во истиот град во 1960 година, каде што и почина

во 1993 година и каде што остави редица релевантни дела создавани главно

во таа ликовна средина. За време на една недела престој во Загреб со мојата

колешка Захаринка Алексоска- Бачева успеавме да откриеме многу

несекојдневни нешта што ја поттикнаа идејата за конструирање и спојување
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома
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на животната и творечката приказна за авторката. Престојот укажа на тоа

дека делата од заедничкото ателје во кое таа работеше со сопругот-сликар

Светозар Домиќ се исчезнати, а станот им го затекнавме запечатен, каков што

и бил оставен по смртта на нивната единствена ќерка. Соседите ни потврдија

дека во него не биле забележани скулптури, а тогаш го посетивме и Градското

собрание, кое не поседуваше никакви сознанија за тоа каде се дислоцирани

делата од ателјето. Единствено дознавме дека и' било доделено на некоја, и

за нив недоволно позната керамичарка. Успеавме да ги регистрираме и

делата што се наоѓаат по музеите во Загреб и во другите градови во Хрватска,

но и кај одредени приватни лица. Сето ова истовремено претставуваше многу,

но и многу малку во составувањето на општиот преглед на опусот создаван во

често нарекуваниот - град на скулптурата. 

Вториот престој во Загреб во октомври минатата година, беше во знакот на

откривање нови моменти врзани за ателјето на „Франкопанска“ 20, лоцирано

во самиот центар на градот. Со колешката Мира Гаѓина откривме два портрета

оставени во картонски кутии и покриени со весници. Не смеевме да

преземеме поинаков ризик, само ги евидентиравме со мобилен телефон. За

ова ги известивме институциите со кои контактиравме, а и нашата амбасада.

Веројатно ситуацијата е се' уште онака како што ја затекнавме“. Ателјето на

Аврамова во Скопје, вели Бочварова-Плавевска, е друга приказна. „Тоа е

демолирано, бидејќи пред извесно време било провалено. За среќа,

скулптурите беа негибнати, па неколку месеци пред изложбата наидов на

ремек-дела кои како да го променија во позитивна смисла мојот став кон ова

творештво. Се појавија скулптурите на двата огромни бизони, создадени во

Македонија во 1960 година, примероци кои ја промовираат апстрактната

органска форма, која паралелно се јавува во остварувањата на Петар Хаџи

Бошков. Останатите пронајдени, делумно оштетени дела (кои беа

реставрирани во нашиот Музеј), се само прилог кон нејзината скулпторска

мисла негувана во педесеттите години на минатиот век, па и подоцна“, рече

таа. Во конципирањето на текстот за монографијата со она што го забележала

во Загреб, таа се потпирала и на документацијата, особено на квалитетните

фотографии што ги поседува МСУ во Скопје, но сепак тоа не и' било доволно. 

„Ме изненади фактот дека фотодокументацијата што ја поседувал Институтот

за историја на уметноста во Загреб, била земена од страна на авторот на

монографијата за Борка Аврамова, од 1991 година, Грго Гамулин. Оттогаш не

се знае каде завршила. Но, во Македонија доживеав уште еден шок, парите

што на двапати ми беа доделени од страна на Министерство за култура и што

беа сосема доволни за реализација на овој проект (750.000 денари), ги

’снема’, односно беа пренаменети од тогашниот раководен орган на Музејот“,

опишува Бочварова-Плавевска, со што се се соочувала години наназад, во

составувањето на презентираната слика за творештвото на Аврамова. „Моето

трпение се исплатеше бидејќи пред две години нашето Министерство се

согласи конечно да се реализира проектот. Во сета оваа драма се случија и

позитивни моменти. Се покажа дека подобро е да се остави да се создаде

одредена дистанца која овозможува нови откритија и потемелна обработка

на сето она што е во интерес на историската валоризација. Така и се случи“.

Дел од презентираните скулптури во МСУ беа позајмени од колекциите на

„Глиптотека“ на Хрватската академија на науките и уметностите (ХАЗУ), од

„Модерна галерија“ - Загреб, институции подготвени да ги отстапат делата, а

Архивот за ликовни уметности при ХАЗУ помогнал околу документарниот дел.

„Планиравме да ги донесеме и скулптурите што се наоѓаат во Уметничката

галерија во Дубровник и во Сплит, во Музејот на Меѓумурје во Чаковец, но и

оние во Галеријата во Тузла, во музеите во Белград итн, но поради големите

ставки околу транспортот и осигурувањето, го ограничивме бројот на

позајмени дела за изложбата. Скулптурите на Аврамова во Хрватска се

проценети мошне високо, поради што ќе требаше да се издвои огромен дел

од парите со кои располагавме...“, посочи Марика Бочварова-Плавевска, која

како потврда за сегашното присуство на Борка Аврамова на хрватската

скулпторска сцена го потенцира фактот дека нејзините дела се наоѓаат во

постојаните поставки во споменатите институции во Сплит и Чаковец.

„’Глиптотеката’ на ХАЗУ го изложува големиот бронзен ’Бизон’ од 1961 во

својот атрактивен парк на скулптури, а покрај таа скулптура на Аврамова, се

претставени десетината скулптури на најзначајни хрватски автори, од Иван

Мештровиќ до Војин Бакиќ. Кај нас таа е присутна само со едно дело во

поставката во Националната галерија на Македонија. Покрај тоа што Борка

Аврамов партиципираше на голем број битни изложби, значајно е да се
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издвои изложбата ’Апстрактни тенденции во Хрватска 1951-1961’, од 1981

година, конципирана од критичарот Зденко Рус. Во хрватските критики често

Борка Аврамова се издвојува како извонреден портретист, која на еден начин

го рехабилитирала и актуализирала односот кон оваа тема. Потврда за

нејзиниот статус на вистински модерен скулптор во Македонија е моето

гледање во текстот во изданието ’Прашање за македонскиот модернизам’

(2000), во кој ја истакнувам констатацијата во која е содржан ставот дека таа е

онаа која со вистински манир го внесува модернизмот во пластичната мисла

кај нас“.

Запрашана дали ретроспективната изложба помести одредени гледишта за

Аврамова во Македонија, кустос советничката рече: „ Сметам дека за прв пат

кај нас се случија нешта кои ги кои менуваат тековите во рамките на

скулпторскиот медиум, но и во останатите. Како одеднаш да добивме ’нов

автор’ релевантен во конституирањето на една модерна мисла која ги

изместува досегашните одредници и аспекти на толкување и анализи на

ликовните настани. Борка Аврамова се издвои благодарејќи, пред се', на

нејзината инвентивност, талентираност и следењето на она што се случува во

светот“. Иако Аврамова создаде дела инспирирана и од македонската

историја, етнологија, од трагедијата на скопскиот земјотрес, од различни

личности, монументи со безвремено значење, таа во Македонија е

запоставена скоро половина век. „За тоа не постои оправдување.

Инцидентните забелешки на нејзиното присуство во нашата историја на

уметноста, зборуваат за немоќта на нашите стручни лица да го презентираат

значењето на присуството на Аврамова на нашата ликовна сцена во дадениот

период (педесеттите години на минатиот век, кога ги создаде моќните

претстави и ликови со особена сензибилност и монументалност во

обликувањето на формата)“, рече Бочварова-Плавевска, која потенцираше

дека ретроспективната изложба на Борка Аврамова е второто поголемо

искуство на МСУ во презентација на нашите уметници што живееле и

работеле во странство, по ретроспективната изложба на Ордан Петлевски

(1999). „Но сепак, сега стануваше збор за авторка која работела и во

Македонија. Вакви примери се ретки, а можам да кажам дека таа е

единствената која неагресивно успеа да опстане и постојано да потсетува на

амбиентот во кој започнала да се формира и дејствува. Мислам дека темпото

на едни вакви истражувања опаѓа и дека се' потешко некој ќе се осмели,

особено помладата генерација, да реализира или да го дополнуваат или

прошируваат ваквиот тип на истражувачки проекти“, рече авторката на

изложбата и на монографијата за Борка Аврамова.

Околу 25 дела на Борка Аврамова има во Македонија

Во Македонија има околу 25, можеби нешто повеќе дела на Борка Аврамова,

земајќи ги предвид „Споменикот на паднатите борци“ во Тетово (1962) и

мермерната парковска скулптура („Бизон“, 1967) во Прилеп. Најголемиот број

е во посед на приватни лица, додека Националната галерија на Македонија

во својата колекција има 4 дела, а по едно имаат МСУ, МАНУ, Музејот на

Македонија и Дом на културата „Ацо Шопов“ во Штип.
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ВраЧена наградата „23 Октомври“

Почина режисерот Владо Цветановски

Авангардно фри-џез патување со „The Thing“ и Џо Мекфи

Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
Сподели
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