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МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ВАСИЛ ВАСИЛЕВ, СKУЛПТОР

СПОМЕНИЦИТЕ ТРЕБА ДА СЕ ПРЕДИЗВИК

Мојата скулптура е монолитна, секогаш ја реализирам од едно дрво. Идејата ја концентрирам спрема најдената
форма, таква каква што е. Тука се наоѓам себеси, идејата. Денес, кога ги гледам овие скулптури, ме фаќа паника

Не е возбуден, туку збунет кога на едно место во Даут-пашиниот амам во Скопје гледа повеќе од 150 скулптури и
70 цртежи што ги направил со сопствените раце. Собрани во еден простор, ги доживува како многу големо,
огромно творештво. Дури и се сомнева во себе дека можел да ги реализира.

Во скопскиот стар амам, денес галерија, е отворена ретроспективата на скулпторот Васил Василев, едноставно
наречена „Скулптури и цртежи 1967-2012“. Еден од најпознатите вајари кои ја одбележаа македонската ликовна
сцена, професор во пензија, педагог, вели дека е другар со своите студенти. Разликата во годините се неважни ако
се роди вистинска комуникација меѓу двajцa. А неговиот творечки век... тој е издлабен во дрвото.

- Тоа е мојот материјал на обработка на скулптурата. Тоа дрво треба да се донесе од некаде, од планините во
ателје, и онака габаритно од него да исфрли 50 отсто од материјалот за да се извлече делото. Денес, кога ги гледам
овие скулптури, ме фаќа паника! За сето тоа е неопходна психофизичката и креативна состојба на уметникот. Без
тоа не може. Дрвото ограничува. Мојата скулптура е монолитна, секогаш ја реализирам од едно дрво. Идејата ја
концентрирам спрема најдената форма, таква каква што е. Тука се наоѓам себеси, идејата.

Скулпторот може да работи во повеќе материјали. Зошто го одбравте токму дрвото?

- Се сеќавам на еден цртеж од петто-шесто одделение. Оттогаш сум бил предодреден да бидам уметник. Важев за
најдобар цртач во класот, па логично беше да продолжам во Средното уметничко училиште, кое имаше
професионална основа и покрај тоа што беше применета школа. Но, сите професори што предаваа беа академски
ликовни уметници. Таму првпат се судрив со скулптурата и се предодредив на вајарскиот оддел. Зошто дрвото?
Реално, ние немаме многу материјал за избирање. Дрво, мермер и железо. Мермерот е недопирлив и материјално
и по тежина, а железото како материјал не ми лежи. Остана дрвото. Тоа е достапно, може да се најде, се
обработува лесно или тешко и веднаш ја реализирам во материјал. Не треба леење. И нормално, една од
особините на дрвото е топлина. Самото дрво да се постави во простор функционира како интересна форма. Kога ги
завршував студиите излезе еден портрет во дрво. Случајно или намерно портретот ми стана многу интересен и до
денес е присутен и е дел од изложбата. Изгледа ми даде повод да се предодредам на дрвото.

Архаичното и модерното

Може ли тоа да се нарече пресврт во Вашето творештво?

- Јас играм меѓу архаичното и модерното, правам синтеза. Имам безброј портрети, а ретко кој од вајарите го
работат портретот. Моите дела не се портрети на личности, туку имагинарни дела што даваат многу поголема
слобода, креација во изведбата. Ги патинирам и со тоа добиваат дополнителни ефекти. Можеби е тоа љубов кон
сликарството. Ќе видите дека мојата скулптура е околу 30 отсто сликарска, како и цртежите, но во нив има и
графицизам. Тоа е веројатно општата љубов кон ликовната уметност. Апсурдно е човек да се ограничува на едно и
покрај тоа што е определен на скулптурата. Јас 50 години го работам дрвото и за мене е неисцрпно. Да имам уште
50 години, повторно би ги употребил во тој материјал.

Но, од сите вајарски материјали, дрвото е најподложно на уништување. Се плашите ли дека можеби за 500 или за
1.000 години Вашите дела ќе ги снема?

- Не, мислам дека ќе ги има и по 5.000 години! Одамна бев во Египет и тогаш беше пронајден бродот на Kеопс,
целиот сложен во елементи. Го пронајдоа по пет милениуми и дрвото беше целосно. Се разбира, конзерваторите
веднаш почнаа да го заштитуваат. Но, дрвото опстанува и повеќе од 100 години. Воопшто не се плашам. Сакам да
остане... И ќе остане. Ова дрво не може никој да го изгори, да го фрли, да го уништи. Ќе се почитува како уметничко
дело. Тука е предноста на ликовниот уметник. С` што ќе направиме, останува за сите времиња. 

Младите вајари се за почит

Во изминатите неколку години се направија многу скулптури во Скопје. Дали гледате уметност во центарот на
градот?

- Kога ќе ги погледнете јавните скулптури во сите големи европски центри, 80 отсто од нив се граничат со кич. Тоа
ќе го видите и во Париз, иако е еден од главните центри на уметноста. Ако ги анализираме од галериски аспект
сите тие позлатени коњаници, декоративни фигури, ќе го заклучиме тоа. Галериската се разликува од јавната
скулптура. Луѓето ги мешаат тие две работи. Јавната скулптура се прави по порачка. Јас немам ниту една порачка
во животот, немам направено ниту биста бидејќи знам дека нема да носи ликовен квалитет. Ќе морам да се
подредам на инвеститорот, на барањето и ќе морам да направам таква скулптура каква што тој сака. На тој начин
се прават овие скулптури во светот, не само сега, туку и во дамнешно време. Постојат грозни, кичерајски фонтани.
Деновиве гледав емисија за монументалните фигури на Христос во Европа. Тоа е невиден кич! Kога ќе се споредат
со нашава јавна скулптура, таа е генијална! Kога скулптурата е порачка, уметникот ја прави како што побарал
инвеститорот. А во своето ателје тој си прави онаква скулптура каква што ја чувствува. Таа разликата ние не ја
правиме. Од занаетчиски аспект, скулптурите во Скопје се многу солидно направени. Тоа се млади луѓе, тукушто
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КОМЕНТИРАЈ

si spomenuvam, 24.11.2012 15:35:57

si spomenuvam Profesorot sosema poinaku govoresse koga jas bev negov uccanik vo Gimnazium;ne uccesse da
pravime distinkcija medju Umetnost i nevkus ili kicc.Sega za moja liccna zzal toj prifakka deka i ovie smessni
skulpturi se umetnost.Patem,toj slovesse megju negovite studenti kako golem Profesor so liccen dignitet

eden, 24.11.2012 17:53:44

Prof. Vasilev e i moj profesor po skulptura na FLU, nema nikakva razlika pomegju stavovite vo tekstot i stavovite koi
gi slushav dodeka studirav. Beshe i ostana poim za gospodin koi umeeshe so negovite studenti. Preporachuvam
potemelno i empirisko analiziranje na tekstot.Toj zboruva za avtorite a ne za skulpturte........
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излезени од факултет. Првпат во живото се судруваат со таков огромен проблем. Тоа е голема работа. Јас, по
толку години работа, немам такво искуство. Ми нудеа, им реков дека не сум подготвен за такво нешто. Но, младите
се фатија многу храбро за тој проблем и го реализираат, а тоа се бараше од нив! Пред тоа некој да ме прашаше
дали имаме уметници-вајари подготвени да го направат сево ова како што бараше инвеститорот, ќе речев дека се
сомневам. Тие млади уметници се за почитување и нема потреба да се напаѓаат. Ако еден споменик се прави за
две години, тие го правеа за неколку месеци, во никакви услови, со никакво искуство.

Дали е избалансирано финансирањето нови скулптури и грижата за старите што постојат во Скопје?

- Често употребувам еден збор - континуитет. Ние 50 години немавме јавни споменици, сега ги имаме, па следните
50 години пак ќе ги немаме. Нема континуитет. Тој предизвик треба да биде секојдневен, заради опстанок на
уметникот. Тој не е вработен! Нему му треба ателје од 100 квадрати, му требаат материјали за да работи. Kако да ги
набави кога не е вработен? Ќе направи една добра скулптура, а потоа што се случува? Ќе си ја донесе дома.

СКУЛПТУРИ ШТО СЕ ПАМЕТАТ

Имаше мајстори, ја правеа зградата до мојот дом. Еден ден двајца дојдоа кај мене во дворот за го исчистат
градежниот шут што го направија. Kога низ прозорецот го видоа ателјето со скулптури, едниот ме праша дали
може да влезе, да ги види делата. Бев пресреќен, сосема обичен човек посака да ја види мојата уметност. Kога ги
виде делата ми рече: „Па јас Ве знам!“. Сиот зачуден му одговорив дека не се познаваме. Но, тој беше упорен. Ми
објасни: „Правевме поправки во Kуќата на уметноста во близина на Kочани. Таму сум видел три вакви слични
скулптури. Мора да се Ваши“. Тоа што го кажуваше беше точно. На колонијата имам изработено три дела. Бев
пресреќен што сосема обичен човек го препозна моето творештво. Тоа нема никогаш да го заборавам.

Весна И. Илиевска

#

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