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ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ
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ИНТЕРВЈУ: НЕВЗАТ БЕЈТУЛИ-KИЦА, ЛИKОВЕН УМЕТНИK

УМЕТНОСТА Е ВИСТИНАТА ЗА ТЕГОБИ, СОЛЗИ, СМЕА

Реализацијата во експресивното сликарство не е проблем за еден професионалец бидејќи во тие мигови се
користи чувство, но и занаетчиска рутина. Најважен елемент е количеството на вашата свесност во дејството

Во изложбениот салон на Македонската академија на науките и уметностите тукушто заврши изложбата
„Kоњаниците од Река“, инспириран од овој живописен македонски крај. Ги наслика Невзат Бејтули-Kица, кој првпат
излага во галеријата на Академијата. Експресивните дела што не ги оставаат гледачите рамнодушни станаа негов
заштитен знак низ годините. Вели дека му е задоволство што својот проект го претстави во салонот на една
престижна куќа како што е МАНУ. 

- Се разбира, тука се неколку сегменти кои го чинат тоа задоволство. Прво, треба да поседувате добар асортиман
на аргументи, за да ви се овозможи комуникација со стандардите на Академијата. Но, мора да имате и јасна
концепција за реализација на нештата кои се материја на вашиот дух, односно креација. Многу е важно како сето
тоа ќе изгледа како финален продукт.

Дали оваа изложба е прв чекор кон МАНУ, со оглед на тоа што во Академијата нема многу ликовни уметници, а
многумина автори што излагале во овој простор подоцна станале дел од институцијата?

- Да се биде член на ваква институција секако е огромна привилегија. Но, за да се здобиете со таков стандард
треба да поседувате реализирани проекти кои функционираат во општеството за конкретен развој на полето во
кое дејствувате. Јас не сум од тие луѓе кои „пошто-пото“ би прифатиле да станат дел од привилегираните кога е во
прашање „куќата на умот“ во државата. Секако дека сум оптимист и со идните проекти ќе докажам дека
заслужувам внимание за тоа што го работам. Во случајов сметам дека на уметникот перманентно му е потребно
истражување на полето во кое дејствува, а со тоа на крајот ќе има докази за исправноста на тезите.

Приказна за човекот и коњот

Изложивте триесетина нови масла на платно, кои се дел од познатиот и препознатлив циклус „Човек и коњ“. Ги
создадовте за околу три месеци во простор во комбинатот „Тетекс“. Беше ли тешко за толку малку време да се
насликаат многу дела?

- За толку малку време не може да се реализира една изложба што има конкретен и јасен концепт во поетска,
филозофска и технолошка реализација. Но, добар дел од сликите ги реализирав порано, во минатата година.
Kонцептуалната слика на нештата беше јасно поставена и кај другите работи, па во „Тетекс“ ги реализирав
големите формати кои од технички причини не можев да ги насликам во моето ателје поради нивната
монументалност и многу сум им благодарен. Реализацијата во експресивното сликарство не е проблем за еден
професионалец, бидејќи во тие мигови се користи чувство, но и занаетчиска рутина. И количеството свесноста е
битна, ако сакате приказната да оди според предвиденото. Но, се согласувам и со Стендал кој вели дека „песната
на славејчето никој не ја разбира, но сите ја сакаат“. Свесноста во овој случај е внатрешна и не е важен начинот
како и со што го правите тоа што го правите. Најважен елемент е количеството на вашата свесност во дејството.
Kако што вели Борхес, „јас не сум протагонист на гестикулативно сликарство и сметам дека тоа е осиромашено
кога е во прашање дух и лична филозофија“. Случајните нешта се смрт за вистинската уметност.
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„Македонска крвава свадба“ како мјузикл во Драмски

Марибор ја предава културната престолнина на Марсеј

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Kако почна фасцинацијата со коњот и дали во Вашата филозофија и творештво ги гледате поединечно или низ
годините сраснаа во кентаур?

- Наизглед, со ист мотив војувам речиси една деценија, но во мојот случај не е мотив човекот и коњот, туку
двајцата, во функција на приказна. На почетокот беа фигури преку кои докажав дека имам ликовна култура, но
отпосле и двајцата се ставија во конкретна функција. Дервишите и целата приказна за бекташизмот во исламот,
токму преку комуникација на овие две личности играа многу голема улога и избирање, ставање во функција на
приказната преку која се обидувам да го наметнам и сопственото гледање на животот и нештата што н`
опкружуваат и ја чинат целината на нашиот краток век на живеење. Во овој случај мојата тензија е евидентна со
јасен ликовен израз и чувство на искрено сликарство. За жал, ми се случи во едно дело тоа чувство да не биде
присутно. Се чувствував многу непријатно пред својата работа и направив грешка што таа слика воопшто ја
изложив, бидејќи имав куп златни резерви кои поради големината на просторот не беа изложени. Во визуелна
комуникација нема потреба никој да ви ги каже лошите нешта бидејќи самите зборуваат исто како и добрите
решенија. 

Зошто изложбата ја нарековте „Kоњаниците од Река“? Што има во тој крај што толку Ве инспирира?

- „Kога одевме Стамбол, Реката остануваше сама!“. Брилијантна поезија на академикот Матеја Матевски, која
никого не го остава рамнодушен. За жал, сега комотно може да се констатира дека „Реката“ остана сама. Река за
мене не е само географски поим туку многу повеќе. Духот на реканската архитектура до ден-денес е жив и н`
одушевува со својата оригинална форма, типична за духот на поднебјето во кое функционира или функционираше
(мојата наредна епизода). Тој аристократски елемент укажува дека Река имала и благородници и благороднички и
посебна филозофија на животот. Еснафот од овој крај заслужува внимание, особено во зачувувањето на
оригиналниот однос и кон облека и кон традицијата. Особеноста во моето видување на Река не е во нејзините
прекрасни пејзажи, туку во оригиналниот третман на целото опкружување. Заслужува да ~ се посветат
уметниците. Можеби цела оваа приказна која има уште неколку епизоди не е убава и малку има лирика во себе, но
експресивната уметност во принцип е вистина однатре. Таа не се занимава со угодување на потребите на
единката, туку со сопствената вистина која во себе ги носи сите тегоби, солзи, пот, смеа, тага и радост. Едноставно,
ова приказна со својата вистина ви овозможува многу сликарски фрагменти од таа вистина.

Сликарот на светот

За Вас формулацијата „сликар на светот“ е можеби поточна од таа „сликар на Македонија“. Има ли разлика меѓу
домашните и условите за излагање во странство?

- Се разбира дека и ние сме дел од мозаикот што го сочинува светот. За ова може да се зборува и од
контрааспекти. Зошто светот да не сме ние? Но, констатацијата се донесува кога ќе запознаете дел од нештата во
мозаикот кој не се вика Македонија. Тоа спознавање на мали нешта, овозможени преку патувањата ви се
сатисфакција, но наскоро ќе сфатите дека преку патувањата многу повеќе ќе дознаете за менаџментот на оваа
култура отколку за квалитетот на визуелната комуникација во однос на ликовното творење. Не зборувам за
големите куќи на уметноста како што се светските музеи како места каде што имате директна можност да ги
видите реализираните големи дела кои ја изградија историјата. Ми годи таква формулација, но не сум сигурен
колку сум подготвен да се носам со тоа, иако тоа го констатирал уште еден сериозен ликовен критичар во
Македонија. Се надевам дека здравјето ќе ме служи и нема да ја прегазам довербата од мојот пријател.
Едноставно такви моменти ретко се доживуваат во текот на кариерата, кога некој инсистира да ве исфрли во
големата арена. За среќа, постои такво мислење за мојата работа.

Kој е Вашиот уметнички сон?

- Мојот сон! Јас сум реалист и немам многу соништа. Четирите светски центри - Рим, Берлин, Њујорк и Париз. Се
разбира, во престижни галерии.

ИЛИ СТЕ НА ВИСТИНСКИТЕ МЕСТА ИЛИ СТЕ ТУРИСТ

Многумина домашни автори рекле дека денес е тешко да се живее од уметност во Македонија. Дали ситуацијата е
порозова во странство?

- Се разбира дека во нашата земја економскиот стандард стана параметер за многу нешта. Луѓе се плашат и да се
женат, камоли духовно да се надградат. Има неколку фанатици за уметноста што ќе купат слика и на рати. Ми се
случило! Но, реалната слика е многу потажна.

Во странство или ве има или ве нема. Не се бара одговорност од државата во смисла на мецена. Едноставно,
комуницирате преку сопствениот квалитет или немате комуникација. Се лажат сите што мислат дека некој преку
некого направил нешто сериозно. Затоа на прво место е квалитетот на вашата работа. Потоа следуваат тие што
заработуваат од вас. Важен е уште еден елемент - тој што ве промовира треба врвно да ја познава уметноста за да
ве претставува и да зборува за вас. Некогаш се доволни и три слики за да станете фактор за квалитет, ако
селекцијата е правилно направена. Но, до таму има еден куп други придружни ликовни решенија кои ве донеле до
тој стандард, како во случајот на „Пикасовиот петел“. Секако, тука не влегуваат ситни претставувања, трговија со
слики. Постојат места што имаат своја релевантност - или ве има таму или сте турист.

Весна И. Илиевска

#

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