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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
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(ИНТЕРВЈУ) ДА НЕ БЕШЕ ПОЖАРОТ, НЕМАШЕ НИКОЈ ДА ГО
СПОМНЕ ТАТКО МИ

Ликовната уметница Росица Лазеска, ќерка на Борко Лазески вели дека не
разбира зошто борбата за слобода на Македонија мора се идентификува со
комунизмот

Катерина Богоева 

Помина една недела од пожарот во „Македонска пошта“ во кој настрада

муралот „Еп за слободата“ на Вашиот татко, познатиот македонски ликовен

уметник Борко Лазески. Вие бевте меѓу првите кои на „Фејсбук“ ставивте

фотографија од фреските за кои се' уште не се знае во колкава мера се

изгорени. Кога дознавте за пожарот и како успеавте да влезете во зградата,

дали некој Ве спречи ?

Другиот ден после пожарот, значи на 16 јануари, отидов да видам во каква

состојба се фреските. Од главниот влез на поштата, кон шалтер салата

можеше да се види еден од петте мурали и беше јасно дека е оштетен. Се

надевав дека само тој настрадал, но кога влегов внатре бев потресена од она

што го видов. Сите мурали беа оштетени.
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НАЈНОВИ ВЕСТИ
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НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Малиот Павел се пробуди од вештачката кома

Уставниот суд се премисли и ја симна
забраната за барок на ГТЦ и МОБ

IN MEMORIAM: Почина д-р Ѓорѓи Ставриќ,
основач на дијагностичката лабораторија за
малигни болести
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СЗО ТРОШИ ПОВЕЌЕ НА СЛУЖБЕНИ
ПАТУВАЊА, ОТКОЛКУ НА БОРБА ПРОТИВ
БОЛЕСТИТЕ

КОИ КЕ ГО НАСЛЕДИ БОГАСТВОТО НА ПРИНС

НЕЗАВИСНИОТ ПОЛИЦИСКИ СИНДИКАТ БАРА
ОДГОВОРНОСТ И ОД ЧАВКОВ

НЕДЕЛНА ПАУЗА ЗА ПАРТИСКИТЕ ПРЕГОВОРИ
ЗА НОВА ВЛАДА

ВАРДАРКИ ГО ОСВОИ РАКОМЕНТНИОТ КУП НА
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Во тој момент се уште немаше проблем да се влезе, се претставив и луѓето

кои беа таму, веројатно се уште во шок од настанот, ме пуштија. 

Следејќи ги вестите на јавните медиуми бев изненадена и вознемирена што

никој не го спомена муралот. Директорот на поштата зборуваше за

минимални штети настанати од пожарот.Ја ставив фотографијата од

оштетениот мурал на „Фејсбук“ бидејќи тоа беше единствениот начин да

споделам во тој момент дека фреските настрадале. Веќе имаше луѓе кои

реагираа, како Соња Абаџиева, и се прашуваа што станало со муралите и како

е можно да се зборува за минимални штети без збор да се каже за муралите

од Борко. Тогаш почнаа реакции на социјалната мрежа, реагираа од сите

страни, како тие од постарата генерација, така и млади луѓе кои беа

шокирани, прво од пожарот, потоа од индиферентиот однос кон муралите на

надлежните луѓе во поштата.

Како го доживеавте тој ден?

Како татко ми уште еднаш да умре.

Изгорениот мурал беше со површина од 125 квадрати, со претстави од НОБ,

не беше заштитен од страна на државата, не беше осигурен, ниту беше

проценета неговата вредност. Вие се сеќавате на времето кога е создаван, во

1981 година, што претставуваше ова дело за Вашиот татко?

Да, се сеќавам. Борко го сакаше ѕидот, монументалното, сметаше дека со тој

ѕид треба да сподели нешто што е историско, што е значајно. Веруваше дека

борбата за слобода на македонскиот народ е тема која е достојна за ѕидот,

дека само таа е доволно монументална. Мислам дека всушност тоа за него

беше исто како зографите што некогаш ги осликувале црквите, со вербата што

ја имале, и затоа нивните фрески се силни и со длабок израз. 

Деновиве беа презентирани различни информации, меѓу другите дека

муралот бил во добра состојба пред пожарот. Дали се согласувате со тоа,

колку всушност Вие имате увид во состојбата во која се наоѓаат муралите на

Вашиот татко во Скопје и воопшто во Македонија? 

Муралот во Пошта беше во добра состојба. По барање од нејзините

одговорни луѓе, во 1994 година, на него беше извршена помала интервенција

поради тоа што на некои места имаше траги од слеана вода како и мали

оштетувања од боја додека е вршено молерисување на шалтер салата.

Во тоа време, одговорните од Поштата знаеа дека имаат вреден мурал и

сакаа тој да биде сочуван и убаво презентиран. Во Скопје се наоѓа уште

муралот во Народна банка (3,70 x 8м), и мислам дека од банката се грижат тој

да биде во добра состојба. За муралите низ Македонија: Велес, Крушево,

Прилеп, Кичево, Битола немам директни сознанија, но зависи од одговорните

луѓе во тие градови каков однос имаат кон уметничките вредности. 

Би го споменала овде делото на Борко, „Самоил и ослепените војници“, масло

на платно, кое се наоѓа во просторите на Филмскиот фонд (поранешен

„Вардар филм“) и е во жална состојба. Што пречи таму делото да биде

згрижено и реставрирано?Веројатно дека сепак не не' интересира нашата

историја.

 

Северна Кореја: Секоја недела една ракета?
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Муралот во Старата железничка станица на Борко Лазески кој настрада во

земјотресот во 1963 година во Скопје е обновен во Прилеп. Вие му ги

дониравте оригиналните картони по кои е работена таа фреска на Музејот на

град Скопје. Што се случува со нив? 

Првата поголема фреска(220м2), работена во техника фреско буоно,

капитално дело на Борко беше таа, во Старата железничка станица, која се

сруши 1963 година во скопскиот земјотрес. Тој живееше со надеж дека ќе ја

обнови, но дали заради димензиите(5м на 20м,) дали од други причини, не се

најде ѕид во Скопје на кој да ја наслика. Тоа го направи во Прилеп, во

Центарот за култура „Марко Цепенков“, исто во техника фреско буоно, на 72

годишна возраст. Просторот можеби не беше најсоодветен, мораше да ја

подели на два дела, но тој беше среќен што сепак ја оживеа, знаејќи дека тоа

му е единствената можност ова дело да остане за генерациите. Откако ја

обнови фреската меѓудругото забележа: „Сега е доправена, чиста од грозната

преживеаност во 1963 година. Ја гледам. Молчи. Мирна, задоволна што и ја

вратив душата и телото. Немо се гледаме. Ќе си одам, ќе ја оставам. Кому?

Нешто матно ми се вие околу срцето. Дали времето што иде, дали луѓето од

градот ќе знаат да ја дочуваат?...Зашто малцина се тие што знаат дека

уметноста го прави еден народ народ“. Интересно е како речиси никој и да не

знае дека е обновена, бидејќи Прилеп не е Скопје!

Што се однесува до оригиналните картони по кои е работена фреската во

железничка станица, фамилијата ги донираше уште пред повеќе од седум

години на Музејот на град Скопје, под услов тие да бидат заштитени и

реставрирани. Минатата година добија за прв пат средства од Mинистерството

за култура за таа намена, но немам никакви информации дали е нешто

направено.

Доколку има услови, би сакале ли „Еп за слободата“ да биде реставриран и на

кој начин? 

Би сакала е малку да се каже. Како и многу други луѓе од градот, би сакала

тие да бидат повторно на ѕидовите и така да се зачува традицијата на

фрескоживописот во Македонија, да се зачува мостот меѓу нашето

средновековно и современо сликарство Не разбирам зашто борбата за

слобода на Македонија мора се идентификува со комунизмот. И после двеста

години таа би била борба на луѓе кои верувале во своите идеали и се бореле

за оваа држава. Како ли би гледале на овие фрески по сто, двеста години?

Верувам дека луѓето на иднината би биле горди што го имаат раскажано на

ѕид ова парче од својата историја.

И Друштвото на ликовни уметници на Македонија побара обнова на овој

мурал. 

Ставот што го завзеде ДЛУМ е муралот да биде обновен. Македонија има

огромно богатство на фрески и луѓе кои се одлични конзерватори. Верувам

дека ако се заземе став дека муралите во „Македонска пошта“ треба да се

вратат на ѕидовите, како дел од нашето културно - историско наследство, од

технички аспект тоа не би требало да претставува пречка.

Последната ретроспективна изложба на творештвото на Борко Лазески била

отворена во 1979 година, но тој продолжил да твори се' до крајот на животот,

во 1993 година. Постои ли засега некаква можност јавноста да го види

неговиот комплетен творечки опус? 

За жал, морам да признам дека нема голем интерес. Во периодот помеѓу 1979

до 1993 година Борко има голем творечки опус, тука спаѓаат и муралите во

Мексико. Ретко кој уметник ја имал честа да работи мурали во центарот на

Мексико сити, во градот на светскиот мурализам! А кај нас нема интерес да се

направи ретроспективна изложба во која ќе бидат прикажани сите негови

дела. Можност би требало да постои ако има заинтересирани за тоа. Меѓу

другото оваа година се навршуваат 20 години од смртта, можеше и тоа да

биде повод, но за жал пожарот и индиферентноста се тема за да се спомне

неговото име.

Статијата е прочитана 4482 пати. 

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

„Блесок“ ја објави „Скакулци и други драми“ од Билјана Србљановиќ

Обновена постојаната музејска поставка во чаршијата

Во Штип промовирана книга на Тодор Чепреганов

Неделна кинопрограма

„Сеќавање на еден град“ уметнички проект во Битола

Роман на годината - „Џулијано Понти “

КОМЕНТАРИ

Marija, 23.01.2013 02:50:02
Katerina Bogoeva, kje ni go priopsstite li osnovniot podatok - so koj go pravevte intervjuto za Borko
Lazevski, da, razbravme deka e toa kjerkata, no kulturno i korekto e barem da go znaeme nejzinoto ime.
Vaka, nitu e korektno sprema sogovornikot, eden vo intervjuto, nitu sprema ccitatelskata publika!

Кликнете за оценка:    37  |    19

Бабагинин, 23.01.2013 08:31:33
Жално Росица, тажно и трагично. Ваква апатија кон уништувањето на едно ремекдело од светско
значење е најголемата трагедија која можеше да ни се случи. Делото е далеку позначајно за
идентитетот на народов и уметнички далеку повредно од онаа комична кичеријада што ја
распрскаа низ центарот на градов прогласувајќи ја за некаква вредност. За жал уништено е
величенствено дело, непроценливо вредно богатство со огромно значење за ликовната уметност
кое беше неодвоив дел од светското културно наследство, со огромно значење и за Македонија
особено за македонскиот народ. Изгорено е едно парче од неговата историја. Претворено е во
пепел и гареж. Одговорните за уништувањето, тоа ниту сакаат ниту, пак, заради својата длабоко
вкоренета малограѓанска аблепсија и вроден примитивизам некогаш ќе можат да го осознаат.
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slartibartfast, 23.01.2013 08:45:20
жално е што се трошат огромни суми на пари за објекти кои изгледаат како да се направени од
картон без никаков вкус, а за востински вредните монументи никој да не се грижи. Инаку точно е
тоа дека денешниов македонец кој е под влијание на владеачкото мнозинство неможе да направи
разлика помеѓу политичката определба на човекот со неговата лична определба за слободна и
независна Македонија. Ама изгледа толкав им е капацитетот.
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vlado, 23.01.2013 09:24:23
zatoa sto komunistite se borea za sloboda. moze malku da procita za toa, ne e sramota.
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lubitel na umetnosta, 23.01.2013 09:51:11
Sakam da ne sum vo pravo, no izjavite i site slucuvanja okolu pozarot se poveke od cudni. Da ne e ova
povtorno velam daj boze da gresam nacin da se izbrise modernata - samata zgrada i muralite so
pretstavi od NOB i na nejzino mesto da nikne neoabarok. Pa pozarnikarite bea onevozmozeni da priidat
bas poradi toa cudoviste od katna garaza koja se gradi a e tolku neplanski i antiurbanisticki postaveno.
Za da se sprecat ovie mislenja site nadlezni institucii najitno treba da se zafatat so rekonstrukcija,
restavracija i na muralite i na objektot. Toa go pisuvam kako stara Skopjanka koja si go saka svojot
grad.
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do vlado, 23.01.2013 18:52:19
Najgolem del od makedonskite borci vo vtorata svetska vojna ne bea komunisti.
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Aleksandar, 23.01.2013 20:34:24
Ликовната уметница Росица Лазеска, ќерка на Борко Лазески вели дека не разбира зошто борбата
за слобода на Македонија мора се идентификува со комунизмот-citat..Pa mora da se priznae
istoriskata vistina,komunistite ja predvodea i ja donesoa SLOBODATA na Makedonija.Sega shto nekoj
istoriski ne odgovoril pa bil na pogreshna strana, toa e drug problem,vo Makedonija moze da se molchi
i trmchi,ama ne se zaborava.
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