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Трамп пристигна во посета
на Израел и палестинските
територии

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

Локални избори во Хрватска:
Бандиќ со мала предност за
Загреб

18.12.2012, 16:53

ДОСЕГА ИЗДЕЛКАВ ЕДНА ГОЛЕМА ШУМА

Скулпторот Васил Василев, професор во пензија, со изложбата на импресивни
дела од дрво и со цртежи одбележува 50 години творештво

Катерина Богоева

„Досега изделкав една голема шума, а за тоа е потребна психичка, физичка и

креативна способност, која фала Богу ја имам“, вели скулпторот, професор во

пензија, Васил Василев, чија ретроспективна изложба е една од оние ликовни

презентации кои со својот квалитет и значење ќе ја одбележат годинава што

привршува, но со неа во Националната галерија Даутпашин амам ќе стартува

и Новата 2013 година. Посетителите може да видат 150 дрвени скулптури и

над 70 цртежи од 50-годишното творештво, кои Василев го отсликуваат од

различни агли, а и тој самиот говорејќи за творечкиот пат по кој се' уште

неуморно врви, оддава впечаток дека има непресушна потреба по себеси

уште да длаби. 

Задоволство е да се разговара со Васил Василев во изложбените сали во кои,

се разбира, не можел да смести се' што досега создал, но и повторно да се

почувствува неговата карактеристична педагошка црта при пренесувањето на

суштината и значењето на ликовната уметност, со аналитички приод и со благ

глас, онака како што го правеше тоа како професор во гимназијата „Раде

Јовчевски-Корчагин“, а веруваме и подоцна, на Факултетот за ликовни

уметности во Скопје, во градот во кој е и роден во 1938 година. Василев спаѓа

во редот на македонските уметници кои по Втората светска војна студираа во

поголемите центри во поранешна Југославија. Тој студиите по ликовна

уметност ги започнал во Љубљана, а ги завршил во Белград, на Академијата

за ликовни уметности, во класата на проф. Јован Кратохвил. Потенцира дека и
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Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ
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основач на дијагностичката лабораторија за
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до ден-денес тие уметници континуирано работат, факт што го смета за доказ

за нивото на стекната наобразба, но и за упорност да се остане на

уметничкиот пат.

„Како студент во1963/64 година бев во Париз, во посета на Академијата за

убави уметности, и кога прашав каде се студентите, зачуден од малкутемина

што ги сретнав во нејзините простории, ми рекоа дека студентот студира

надвор. Загреб, Љубљана и Белград во тој период го поседуваа потребниот

квалитет на естетска култура и вкупна наобразба, која е важна за студентите и

која ми требаше и мене. Важно е да се студира во град со културни настани,

бидејќи тие учествуваат во формирањето на студентот “, вели скулпторот кому

освен творештвото, пренесувањето на знаењето на другите му е се' уште

евидентен дел од животот на кој потрошил четириесетина години. Задоволен

е од ликовните настани во Македонија, пред се', мислејќи на Скопје, од она

што во него е сконцентрирано, велејќи дека во него владее убава ликовна

атмосфера. 

„Во градот имаме отворања на многу изложби, што не беше случај порано, но

тогаш беше поедноставно човек да биде присутен во културата. Сега е се'

поразлично, секој на свој начин се снаоѓа за да добие средства од

Министерството за култура за отворање изложба, за каталог. Но, тука не

завршува приказната. Уметникот нема егзистенција, делата не се продаваат.

Младиот уметник кој по изложбата ќе се соочи со реалноста, ќе се откаже и

така згаснува талентот. Додека порано, кога ќе се отвореше изложба, првично

имаше по три откупи: од страна на државата, од градската институција и од

самата галерија“, ја компарираше Васил Василев сегашната ситуација со онаа

од поранешниот општествен систем. Не се сети кога за последен пат му било

откупено дело, но посочи дека досега Национална галерија му откупила

четири-пет дела, а Музејот на современата уметност - десет. 

„Мене ми е многу лесно, имам пензија, ателје, тоа ми дава комодитет за

континуирано работење и немам потреба од откуп. Ако скулптурата и остане

кај мене, ми е драго“. Неговите дрвени скулптури се изработувани од огромни

балвани, кои мора да се креваат со кранови, но изложени во галеријата се

полесни дури за 60-70 проценти. Од раните работи на Василев, создавани од

1960 до 1965 година, се изложени скулптури и цртежи, меѓу кои и два

портрета во гипс, портретот на баба му (кој веднаш ни го посочи) и еден

машки портрет. 

„Цртежите од ’Вечерен акт‘ се цртани по модел, а таа ликовна трансферзала се

протега низ целото мое творештво“, вели тој. Прашан за периодот што треба

да се помине за авторот да стане свесен за својот стил, за материјалот во кој

сака да работи, нагласи: „Тоа е процес на созревање, размислување,

експериментирање. Нештата пленат само ако се развиваат, ако се живее со

тој проблем. Железото како материјал не ми одговара за работа, каменот е

апсурден, тешко се обработува, се користи само по порачка. Во мермер имам

изработено голем споменик во рамки на Интернационалниот симпозиум на

скулптури во мермер ’Мермер и звуци‘ во Арангеловац, Србија. 

Но, присутен сум сега, меѓу другото, и во сите 50-60 актуелни нови споменици

во Скопје. Во секој од нив имам одреден удел, не им ја менував концепцијата,

туку коригирав одредени делови. Сметам дека скулптурите, сето она што

моите колеги-скулптори, бивши студенти го направиле е солидно направено,

со одредени промашени примери. Тие скулптури се создавани во

неподносливи услови. Па, кој на овие простори претходно правеше такви

скулптури, само Августинчиќ. Тие млади луѓе се нафатија да работат во

неподносливи услови, на високи и ниски температури, во големи хангари“,

забележа тој, движејќи се со нас низ салите исполнети со скулптури од дрво,

коментирајќи ја воедно, и без да биде прашан, присутноста на

новопоставените скулптури во центарот на Скопје. 

Бидејќи ја обожава бојата, неговите скулптури му се обработени, патинирани,

а со мала насмевка на лицето издвои и дека не му е воопшто чудно дека има

луѓе кои сакаат и да му ги допираат делата, бидејќи, како што и него го учеле

професорите, дрвото треба да се допре, да се почувствува. 

„Имаме предност во однос на сликарите, бидејќи нашето дело не само што

може да се види туку околу него може и да се оди“. Прашан дали е задоволен

од присуството на скулптурите во Македонија, одговори дека е, но дека

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?

Договор за владата до крајот на неделава?

Пипа кажа „Да“
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„мораме да бидеме свесни дека ликовната уметност не може да се мери со

другите гранки“. 

„Некако е споредна, а знаеме дека сето човештво, сета историја се заснова на

скулптурата, на архитектурата и на сликарството. Каде било да одиме го

гледаме тоа“. А на прашањето како понатаму, по поставувањето на големиот

број скулптури за краток период во земјава, одговори: „Доволна провокација

е она што се случува во Скопје, но не сакам да се меша тоа политички.

Поставувањето на скулптурите го провоцира човекот за нив да разговара, со

нив и да се слика. За скулптурата сега се разговара гласно, за неа се пишува,

важно е дека постои. А замислете никој да не ве забележува, да не го

забележува градот“, рече Васил Василев, кој и овој пат и' го приближува на

публиката чудесниот свет на дрвото. Преку изложените незаборавни

портрети, фигуративните скулптури, асоцијативните апстрактни форми,

асоцијативните апстрактни цртежи, еротските скулптури и цртеж,

асоцијативните вертикали и делата од „новата“ асоцијативна форма. 

„Почетокот на изработка на скулптурата е неизвесен и тежок. Како да се

почне со две-три кубика дрво, мора човек да биде многу дрзок, храбар, да

почне да копа. Најубавиот дел е кога доаѓа моделацијата, без разлика дали ќе

биде изработен портрет или нешто друго“, рече скулпторот, чија

професионална биографија е исполнета со голем број самостојни и групни

презентации во земјата и во светот, делејќи со нас парчиња од сопствената

творечка магија.

Статијата е прочитана 2086 пати. 
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Во чест на Ристо Шишков

„Блесок“ објави уште една книга од Сибила Петлевски

Учениците од „Нова“ изведоа божикни претстави

Виолинистот Емилио Перцан настапи во Русија и во Киргистан

Визуелно интересна музичка драма
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slartibartfast, 19.12.2012 08:21:03
A kolku drvca nasadi?

Кликнете за оценка:    42  |    24

poznavac, 19.12.2012 10:54:15
Cestitam profesore!! A dali smeam da prasam kolku dvja ste zasadile vo vasat kariera? pretpostavuvam
mnogu, no ste zaboravil e da napisete!! Edinstven nacin da ja kompletirate vasata kariera e da za sekoe
iseceno drvo posadite 10 novi!! Ste isekle edna suma, sega treba da nasadite 10 sumi!! Oti sto ke
pravat tvorcite posle vas? ako ostanat bez drvo ne mozat da tvorat!! Zivotot ne pocnuva ı ne zavrsuva
so nıkogo!! zatoa sto pobrzo, lopatat vo race, eden kamion sadnici i na rabota za ostavstinata za
slednite Generacii!!! cestitki uste ednas!!!

Кликнете за оценка:    31  |    40

arhitekt i ljubitel na ubava umetnost, 19.12.2012 17:06:52
Bravo za umetnikot sto izdelkal cela suma, mugutoa ne gi izdelkal dobro svoite studenti, tie se negova
bruka i sramota. Zaradi negovata neodgovorna rabota na Akademijata toj proizvel kup losi skulptori i
sega nie graganite sme kazneti sekojdnevno da pominuvame pokraj losi skulpturi i da go odvracame
pogledot od niv

Кликнете за оценка:    26  |    31

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