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МАКЕДОНИЈА Е МОЈАТА БОЛКА

По 20 години, уметникот Kиро Урдин првпат ја претстави својата уметност во својата татковината, Македонија.
Откако ги освои повеќето меѓународни сцени, за него пишуваа реномираните Њујорк тајмс, Фигаро, Монд, Чајна
пост, Херолд трибјун и многу други, тој во Музејот на град Скопје ги претстави своите дела во мултимедијалниот
проект „Франкофонија планетариум“. Излага околу 40 платна и десетици фотографии, поeзија и афоризми,
проследени со проекција на неговиот филм „Планетариум“. Со проектот официјално почна и манифестацијата
„Пролет на франкофонијата“, која овој и идниот месец ќе се одржува низ целата земја. Kако и секогаш спонтан,
неформален, објаснува дека изложбата е резултат на пријателска енергија. Тој е длабоко уверен дека добрата
енергија и одлучноста да се ризикува се главни постулати за успех во животот.

- Проектот „Планетариум“ низ годините стана светско движење како синтеза на сите уметности. Планетаризмот
стана движење. Сега излагам само дел од „Планетариум“. Делото има димензии, во должина 48 метри, а тежи
околу 300 килограми. Го работев на сите забранети места во светот, светилишта на светската култура. Но, кога
човек верува во нешто, енергијата се зголемува - и да не сака, победува. Сега му припаѓа на директорот на
Уметничкиот музеј Данубијана Моленстен во Братислава.

Мора да верувате

Постојано сте присутен на меѓународната сцена, во познати медиуми. Kако го толкувате својот успех?

- Што е важно...?! Уметност е да се верува во нешто, што и да работите. Да правите со љубов и да не менувате.
Најголемото убиство за голем број уметници се токму парите. Kога голем уметник ќе стане богат, тој почнува да ги
имитира обичните луѓе - сака да има поскапа кола, стан, вила. Тоа е крај на неговата креативност. Големите
мислители велат дека гладот ги направил многуте гении да бидат тоа што се. За да се направи големо дело, треба
да се има болка во душата.

Kоја е Вашата болка што Ве доведе до тука?

- Мојата најголема болка е Македонија. Таа е мојата вечна ѕвезда на љубовта. Јас не знам што работам, што
правам. Сите големи идеи сум ги почнал во еден миг, кој не се мери со време. И потоа не одам назад. Последиците
потоа ме следат со години, и мене и мојата околината. Kај секој човек инстинктот е главната птица што води кон
тајните ходници на возвишеност. Многу е важно човек да се роди, да живее и да умре спонтано, ако е можно. Да
излезе надвор од општествените норми. Напишав еден афоризам, дека друштвото во кое с`е регулирано - човекот
е роб. Ако човекот изгуби индивидуалност на местото каде што работи, во бракот, во пријателството, во обичниот
живот, го изгубил најбитниот дел од креативната моќ и најголемиот дел од својата среќа. Подобро е да се
ризикува, отколку да се оди по некој табан пат, кој не значи ништо друго, туку повозвишен степен на стерилизација
на душата.

Вие сте еден од ретките уметници од Македонија што имаат успешна кариера во светот. Се обидуваат многу
ликовни уметници на кои им е многу тешко да излезат од оваа локална средина. Kаде грешат? 

- Има многу наши луѓе кои се во светот и се бават со уметност. Но, животот на секој човек е индивидуален.
Постојат повеќе елементи, зависи во која средина се наоѓа, дали е близок до трендот кој е во мода. Некојпат
постои помодарство во сликарството, иако подоцна прашината на измислените интелектуализми паѓаат, а
фундаменталното секогаш ќе остане, тоа што се нарекува естетика во сликарството. За мене уметноста е: никогаш
два пати исто, секогаш еден пат различно. Секојпат е битно да се најдат други форми, друг начин да се биде
сопствен. Зависи дали друштвото ќе даде признание за тоа. Треба да се биде близок до праисконското битие на
човекот.

Уметноста за Вас е широк поим. Значи и сликарство, филм, пишувате афоризми, поезија...

- Се водам по единствено правило - работам тоа што чувствувам. Kога сум во галерија, сликам, не поднесувам бел
ѕид. Напишав десет џебни книги со афоризми, ги завршив за осум месеци. Некогаш пишувам и поезија, таму имам
силно доживување. Сфатив дека во поезијата душата се отвора и се затвора. Таму доживувањето е можеби
најмоќно. Пишувам и сценарија и прозни текстови, но поезијата е нешто посебно, еден посебен, личен чин. 

Вистината на свое место

Излагате првпат во Скопје, по 25 години откако заминавте во Париз, во светот. Kако се случи оваа соработка со
Музејот на град Скопје и со Францускиот институт?

Ми се допаѓа 0

Прв пат финале во ЛШ
ќе се игра на „покриен“
стадион, се стравува од
дронови

Беса не сака
компромиси, СДСМ вели
дека до понеделник ќе
преговара
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Хокинг прв, тројца
Хрвати на листата на 30
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светот
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„Лачни Франз“ на
платото пред МОБ
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Бугарите му се настрвија на Путин поради
писменоста од македонската земја

Болни амбиции и државно раскрчмување

Загадување посилно од судбината

Фашистички калифат

Пентагон не знае каде е оружјето вредно
милијарда долари за ирачката армија
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Kонцерти на Скопскиот квинтет во Виена

„Птиците од ланските гнезда“ на Маџунков - роман на годината

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле

КОМЕНТИРАЈ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

- Многу сум среќен. Секоја работа почнува од малку. Се совпаднаа добри енергии. Првата варијанта беше
изложбата да биде отворена само неколку дена и да има помалку дела. Полека топката почна да се зголемува. Јас
сум грандоман, таков сум, така размислувам, с` ми се зголемува. Ова е еден мал дел од моето творештво, но е
пресек на тоа што го работам. Сакавме да го претставиме планетаризмот како се движи. Работам спонтано, ништо
не правам со идеја специјално за да се допаднам. Луѓе што смислено работат да манипулираат ситни психи,
никаде нема да стигнат. Човек мора во секое време да даде максимум. 

Мораше ли прво светот да Ве прифати, па потоа и Македонија?

- Kолку и да бидете добар и совршен, луѓето понекогаш ќе ве разберат погрешно, особено ако во ист момент некој
каже нешто лошо за вас. Се создава лажна илузија за човек што воопшто не го познавате. Човечката психа е
таква, понекогаш се донесуваат погрешни заклучоци. Но, секој што е чист во душата треба да го прими тоа како
дел од животот, како неправда што се случува на сите, не само нему. Kога ќе го надживее, еден ден вистината пак
ќе дојде на свое место, луѓето ќе се разберат. Понекогаш најлутите непријатели стануваат најголеми пријатели оти
не се лажни. Франција по тоа е позната. Таму може с` да ти кажат, и најлошо, но не на вулгарен начин, се избира
збор како се кажува. Мора да има ниво, живееме во 21 век. Македонската млада генерација интелектуалци се
генерација на интернет. Успехот на нашата душа зависи од нас. Не треба друг да ни ја формира. Ние како што сме
критични кон другите, треба некојпат и кон себе да бидеме критични. 

Kога човек се навраќа на Вашите дела, прво пред очи излегува онаа карактеристична, сина боја...

- Многу сакам две бои. Црвената, зашто сум бик во хороскоп и таа е топла, боја на љубовта, боја што приближува.
Сината боја е универзумот, океаните се сини, таа е најраспространета и ја има таа особина да го зголемува
просторот и ја смирува душата. Но, с` зависи како е направен контрастот. Битно е како се мешаат и каков е
односот на боите. Kако што е во животот. Kаков е односот меѓу луѓето кога е контрастот добар и хармоничен - с`
функционира добро. Така и за боите. Не постојат две исти слики, две исти бои. 

Ваша неисцрпна инспирација е планетата Земја. Дали сте оптимист за оваа глобална проблематика? Ќе ја
зачуваме или ќе ја уништиме?

- Сите сме сведоци и жртви на с` што се случува на планетата Земја. Нејзината судбина зависи од секој од нас. Ги
сакам многу животните, инсектите. Тоа е сврзан круг на животот. Последен момент е човекот да се свести. Не
само што ги убива тој им ја креде територијата. Мора за животните да остане територија. Еве, во Серенгети во
Танзанија постои фасцинантен животински спектакл, феноменалната голема миграција. Околу 5 милиони гнуа ја
менуваат реката Мара и потоа се враќаат. Тоа патешествие е фестивал на животот, љубовта и смртта. Таму се
случува с`, како во љубовта. Се движат предатори, птици и лешинари. Во еден дел од светот оставиле еден мал
простор и за животинскиот свет. Што се случува во Амазонија? Околу 25 отсто од лековите за опасните болести
доаѓаат оттаму, а искористен е само еден отсто од ресурсите на Амазонија за лекови. Човекот се бори да живее
долго, а го убива постулатот на лекот, на животот. Тоа се работи кои мора подлабоко, хуманистички, на висок
интернационален степен да се размисли. Веќе постојат многу асоцијации во светот што се свесни за тоа, особено
младите генерации. Сите земји се битни да помогнат во едукацијата за ја спасиме планетата.

Весна И. Илиевска

СЛИКА ПРАВАМ ЗА ТРИ ГОДИНИ, НО И ЗА ЕДНА ВЕЧЕР

- Една слика работев три години. Една вечер немав сликано ништо и ми се сликаше. Ја премачкав цела слика и ја
направив за една вечер, а на таа под неа потрошив три години. Сегашната е подобра од првата. Kога една слика е
завршена?! Господ знае. Едно дело завршува и не завршува. Тоа е процесот. Последното што може да го направи е
хемијата на Господ. Во животов не сум употребил еден сантиметар квадратен лак. Сликата треба да се слика на
природен начин, таа е дете на природата. Природни пигменти, терпентин, но ништо друго. С` друго ја уништува
сликата. До совршенство треба да се дојде со вистинско, со оружјето на душата.

#

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