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„САМОИЛ“ НА БОРКО ЛАЗЕСКИ СТОИ ОШТЕТЕН ВО ФИЛМСКИ
ФОНД

Ѓорѓи Чулаковски-Џото предлага со техниката со која сликаше во старо-
новиот театар да го возобнови и изгорениот мурал на Лазески

Катерина Богоева 

Ликовниот уметник Ѓорѓи Чулаковски-Џото, кој заедно со Синиша

Кашавелски ја насликаа централната купола во старо-новиот театар, смета

дека техниката со која двајцата работеа може да биде искористена во

возобновување на изгорениот мурал на Борко Лазески во текот на март во

шалтерската зграда на „Македонска пошта“. Според досега единствениот, но,

сепак, се' уште првичен извештај на Конзерваторскиот центар - Скопје

презентиран во јавноста, муралот е сосема уништен од високата

температура, а и Чулаковски, како и многумина уметници, но и љубители и

почитувачи на уметноста, смета дека муралот треба да биде возобновен. 

„Може да се реализира изгореното дело до перфектна состојба со техниката

со која работевме со Кашавелски, од која многу сум задоволен. Би можеле

истото дело да го насликаме на платно, а потоа да го аплицираме на ѕид за

да биде зачувано. Предноста е што на тој начин може да се аплицираат

платната и на друг простор, односно да се премести муралот на кое било

друго место, во кој било друг објект, а тој да не изгуби ништо од својата

автентичност. Ако ќерката на Борко Лазески, Росица, ги чува оригиналите од

делото, би можеле да го направиме тоа доколку постои интерес. Би го

сликале со француски бои и сигурен сум дека нема да биде изгубено ништо
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НАЈНОВИ ВЕСТИ

овозможено од Yahoo! Weather

НАЈЧИТАНИ НАЈКОМЕНТИРАНИ

Се наѕираат првите контури на владиниот
кабинет

Охридската цреша – прв национален бренд

Дали за прв човек на Лекарска комора ќе се
борат две докторки?

Ми се допаѓа 1Tweet  Follow @UtrinskiVesnik

СЈО СЕ ЖАЛИ НА ОДЛУКАТА ДА НЕМА ПРИТВОР
ЗА СЕАД КОЧАН

РАСТ НА ЦЕНАТА НА НАФТАТА НА СВЕТСКИТЕ
БЕРЗИ

ИНТЕРВЈУ: БОРИС ВУЈЧИЌ, ГУВЕРНЕР НА ХНБ:
КРИЗАТА ВО АГРОКОР ЌЕ ГО НАМАЛИ
ХРВАТСКИОТ БДП ЗА 0,4 ОТСТО
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СПАСОВСКИ ВО СОБРАНИЕТО
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од претходната изгорена претстава на муралот“, вели Чулаковски.

Ќерката на Борко Лазески, ликовната уметница Росица Лазеска, која ги има

оригиналните картони од изгорениот мурал „Еп за слободата“ од 1981

година, вели дека би и' било драго делото да биде возобновено, дека за таа

намена би ги дала картоните, но дека засега не може да каже ништо за

предлогот на Ѓорѓи Чулаковски, зашто прв пат слушна за тоа. 

„Првенствено е важно да постои добра волја муралот да се возобнови, а ако

волја и постои, би сакала делото да стои таму каде што беше“, рече таа.

Но, трагајќи по творештвото на Борко Лазески присутно во Скопје, деновиве

дојдовме до уште едно негово дело, кое денеска не се споменува многу, а

чија состојба бара поитно свртување на вниманието од страна на

надлежните институции. 

Станува збор за големото масло на платно „Самоил“, кое се наоѓа во зградата

на Филмски фонд, платно создадено во 1969 година, чиј голем дел стои

поставен на меѓукатот од зградата. 

Привлекува внимание таа насликана претстава на Самоил и ослепените

војници, но не може, а да не се забележат и видливите оштетувања. „Знам

дека делото е оштетено, најверојатно, затоа што стоело превиткано“, рече

Росица Лазеска, коментирајќи ги нашите впечатоци по фотографирањето на

„Самоил“. 

„Со години и' укажував на Управата за заштита на културното наследство за

неговата состојба, но ми беше речено дека за ова дело треба да се погрижат

музеите, но, сепак, гледате ништо не се помрднало“, вели Лазеска.

Ликовната критичарка Соња Абаџиева во монографијата за Борко Лазески

од 1979 година пишува дека во 1968 година Лазески склучил договор со

„Вардар филм“ за изработка на ѕидна композиција со мотив: „Цар Самоил и

неговите ослепени војници“, за филмот „Неретва“, проект од кој е останато

споменатото платно во зградата на Филмски фонд (зграда на поранешен

„Вардар филм“). 

„Композицијата ’Самоил‘ (1969), масло 3,5 x 5м, е асиметрично поставена и

следи еден вертикален ритам на движење. Во десниот дел стои белата

монументална фигура на цар Самоил, а десетици ослепени, со безнадежно

издигнати глави и хоризонтално поставени раце ја сочинуваат општата

амбиентална атмосфера на халуцинации и бладања. Статичноста на

фигурите ја разбиваат патетично деформираните глави, кои не' потсетуваат

на надреалистичката озвученост присутна кај францускиот сликар Одилон

Редон. Сукцесивниот редослед на личностите, геометриски упростени, не го

одбегнува студениот шематизам како општ впечаток. Во многубројните

скици за ова дело среќаваме мошне интересни композициски решенија“,

вели Абаџиева-Димитрова. 

Дарко Башевски, актуелен директор на Филмски фонд, ни посочи дека за

време на реновирањето на објектот во 2009 година, делото „Самоил“ било

само покриено, но иако тој му предлагал на тогашниот директор на „Вардар

филм“ да се извади и да се однесе на конзервација, не се случило тоа. „Мене

лично ми значи творештвото на Борко Лазески и би сакал тоа да остане

зачувано“, рече тој. 

Валентино Димитровски од Управата за заштита на културното наследство,

пак, укажува дека ова дело на Лазески не е ставено под заштита на

државата, но дека би требало, по службена должност, стручните лица од

Музејот на современата уметност или Националната галерија на Македонија

да го видат и доколку сметаат дека заслужува, да направат елаборат за

негова валоризација. 

„Но, досега до Управата не е доставен ниту еден предлог за валоризација на

ова дело“, рече Димитровски и додаде дека музеите не се надлежни само за

презентација, туку и за заштита на културните вредности, по што доколку

како во овој случај се покаже потреба, би следувала и конзервација на

’Самоил‘“, вели Димитровски. 
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РЕДАКЦИЈА

ул. "Васил Ѓоргов" бр.16, четврти кат

Тел. 3236 900
Факс. 3236 901
E-mail: contact@utrinski.com.mk
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Директорката на Музејот на современата уметност, Елиза Шулевска, не'

информираше дека никој од стручните лица не ни споменал во изминатите

години за постоењето на „Самоил“ и за можно валоризирање на неговата

вредност. 

Статијата е прочитана 2799 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Неделна Кинопрограма

„Мој дел среќа“ на Луис Дејвис на македонски

Велигденска изложба во ДСПУ „Лазар Личеноски“

Откриен храм од античко светилиште на Тополничка Река

Препорачај One person recommends this. Be the first of your friends.
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