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ИНТЕРВЈУ - СЛИКАЊЕТО Е БЛИСКО ДО МОЈОТ ТЕМПЕРАМЕНТ

Ликовниот уметник Милан Андов го привлече вниманието со експресивното
сликарство во чиј центар се човековите лица

Катерина Богоева 

Го привлековте вниманието на ликовната публика и критиката со Вашата прва

поголема самостојна изложба „Ликови - соочување“, која до почетокот на

неделава беше отворена во Младинскиот културен центар, а веќе

подготвувате нова, што денеска ќе биде отворена во кафулето „Ли“. Што се

собра на Вашите платна од изминатиот десетгодишен период по

дипломирањето? 

Долго време се чувствував полн со некаков набој, кој и не знаев точно што е,

не можев да го идентификувам. Бев немирен - сето тоа се гледа и во делата,

во нивната експресивност. Сега сум во некоја психолошка возбуда, период на

преобразување, и со голема нетрпеливост сакам да сликам, изложувам, сакам

да надоместам.

На дваесетината изложени платна во МКЦ покажавте дека мошне вешто и

силно успевате да ги пренесете човековите внатрешни драми, создавајќи

ликови кои вознемируваат, очи со доловен стаклест сјај, но и ликови кои како

да се тука, но, сепак, се многу далеку. Кои се тие, лесно ли ги пренесувате на

платно? 

Да, во овој циклус наречен „Ликови - соочување“ е содржана, всушност,

мојата сопствена, внатрешна драма, прикажана преку ликови кои под

тензијата на внатрешните чувства стануваат деформирани, дисторзирани, а
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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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ОПАСНОСТ ОД БОМБА!
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нивната експресивност кулминира во очите ококорени со нереален, стаклест

сјај, опишувајќи го мојот внатрешен немир. Тоа се имагинарни ликови кои

спонтано настануваат преку еден интересен сликарски процес. 

Зошто работите експресивно сликарство кога на Факултетот за ликовни

уметности студиравте графика и графички дизајн? 

Тоа се должи на тоа што дисциплината, педантноста која ја бара графиката не

ми дозволуваше да се изразам на поексплозивен начин. Сликањето е

подиректно, понепосредно и поблиску е до мојот вистински темперамент. 

Од кои мајстори учевте и чии насоки за ловење на вонвремноста досега ги

следевте? 

Низ годините учев од многу мајстори на сликарството, како што се: Рембрант,

Делакроа, Климт, Шиле, Пикасо, Дали, Бејкон итн. Пред се', ме фасцинираат

делата на Франсис Бејкон - најблиску се наоѓам некако до неговиот начин на

работа, размислување, до неговиот сензибилитет.

Ја добивте наградата за сликарство „Лазар Личеноски“ на ревијалната

Годишна изложба на ДЛУМ, но учествувате ли и во други групни презентации

и ликовни случувања во земјава и надвор од неа и какви Ви се досегашните

искуства на тој план? 

Да, ја добив наградата „Лазар Личеноски“, наградата за сликарство за

годишен опус за 2012 година. Добитник сум и на откупна награда на

акварелната изложба на Општина Карпош во 2012 година, имам добиено и

повеќе признанија и пофалници на неколку колонии. Сега конкурирам за

неколку наградни натпревари во странство - но, понатаму би говорел за тоа. 

Функционирате ли како самостоен уметник или, пак, денот, сепак, морате да

го исполните и со други, егзистенцијално потребни активности? 

Сега засега сум самостоен уметник, заработувам и живеам само од сликање,

од нарачки на портрети, од продажби на авторски дела итн. Моментно сум

задоволен од тоа како се движат работите, иако сите ја чувствуваме

неповолната економска ситуација. Работам и графички дизајн, решенија за

логоа, заштитни знаци, плакатни решенија итн.

Дали Скопје е за Вас возбудлив град за сликање или барате инспирација и

надвор од него?

Видете, си го сакам Скопје, тука сум роден и тука ги доживеав сите мои добри

и лоши нешта што ме оформија, ме обликуваа во она што сум денес. Но, како

и секој уметник, го сакам патувањето, авантурите, запознавањето други луѓе и

места, иако немам многу патувано. Во секој случај, уште долго време

планирам да живеам и работам тука, токму во моето Скопје.

Често се изненадувам од она што ќе го насликам 

Можете ли самите да се изненадите од насликаното, Ве изненади ли, на

пример, делото „Каде е...“? 

Секако. Многу често се изненадувам од она што ќе го насликам, понекогаш се

случува и да се исплачам. Тоа беше случај со делото „Каде е“. Брзината со која

е насликана сликата се гледа во неколкуте потези што го опишуваат оној

темен, анимален дел од мене, кој сака да биде препознаен, забележан -

идентификуван.

Статијата е прочитана 1619 пати. 
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