
ПРЕБАРУВАЈ... период од-до 2006    -   2017

КУЛТУРА
НАЈНОВИ ВЕСТИ

98 friends like this

Dnevnik / Дневник
61,364 likes

Like Page Share

 

ИНФО ПРИЛОЗИ ИМПРЕСУМ МАРКЕТИНГ КОНТАКТ АРХИВА ПРЕТХОДНИ

МАКЕДОНИЈА ЕКОНОМИЈА СВЕТ ХРОНИКА МЕТРОПОЛА КУЛТУРА СПОРТ ОМНИБУС АКТУЕЛНО ОТВОРЕНА СЦЕНА ВО ФОКУСОТ

АНТЕНА

ПУБЛИКА

ЗДРАВЈЕ

Датум: 08.02.2013, 18:41

ИНТЕРВЈУ ИЛИЈА АЏИЕВСKИ, СKУЛПТОР

ВО МЕНЕ Е ДУХОТ НА ДРИМКОЛСКИТЕ МАЈСТОРИ

Моќната студија за „Ослепените Самуилови војници“ ја засенува причината за посетата на 87-годишниот големец -
промоцијата на неговата книга „Мојот пат во уметноста“ пред неколку дена во МАНУ

Весна И. Илиевска

Силни, експресивни фигури на ослепените Самуилови војници, изработени од гипс и жица. Пренагласените прсти
на рацете како да се бранат од усвитените железа што вадат очи. Посреќен е стотиот, кој останува со едно око...
Kонци висат од слабите тела. Некое има стап в рака за да ја почувствува земјата, друго ги пружило рацете како да
сака да се одбрани, трето како да ги кренало и се предава. Околу трупови, остатоци од тела. Поставени на кружна
дрвена плоча, во центарот на композицијата е „златниот“ човек, Василиј Велики, со две лица. Нема ниту грб ниту
тил. Во рацете држи шипки, како куки. За да ја постигне целта...

Ова е студија за „Ослепените Самуилови војници“, во скопската населба Водно, поставена во центарот на ателјето,
во центарот на животот на Илија Аџиевски, доајенот на македонската современа скулптура. Толку моќна, ја
засенува причината за посетата на 87-годишниот големец - промоцијата на неговата книга „Мојот пат во
уметноста“ пред неколку дена, во Македонската академија на науките и уметностите. Се среќаваме. Секој збор,
речен на симпатичен, дебарско-дримколски говор на кој тој толку е горд, го прави како човек-планина. Фактот дека
во младоста три години поминал на Голи Оток, вели дека имал тежок живот, но за себе кажува дека не видел лошо
во животот. Напати ќе се замисли, ќе подзастане, ќе му се насолзат очите, но продолжува со зборовите: „Не
обрнувајте внимание, јас сум малку сентиментален“. 

Неизбежно прашувам зошто Василиј Велики има две лица?
- За да не може да се скрие. Целиот е злосторник. Не може да се скрие од историјата. Просторот го открива. Такво
монструозно злодело не памети човештвото. Џингис-хан колел кај што ќе стигнел. Но, да осакатиш, да ослепиш
15.000 млади момчиња?! Тоа е страшно.

Немам дело за една сезона

Возбуден ли сте поради промоцијата?
- Многу работи сум направил, многу дела, прилично големи скулптури, а има и малечки, вредни. Но, но ова е некоја
чудна, посебна возбуда. Произлегува од една состојба на збир на пријатели. Ова е заедничко дело, за што посебно
му благодарам на Kлиме Kоробар. Го знам одамна, и преку татко му, но не го знаев за човек со толкава голема
култура и огромно знаење за уметноста. Да видевте само како оваа книга се гради. Но, Kлиме, тој знаеше за
целоста. Ако, нека е за добро, фала му на Бога, во животот не знам за лошо.

Промоцијата се одржа во МАНУ. Вие никогаш не станавте дел од Академијата, исто како и други ликовни
уметници што го заслужуваат тоа. Зошто е така?
- За тоа не би зборувал. Зашто тоа не е моја работа, туку на луѓето што се во МАНУ. Човек може да каже доста
работи, но, сепак, тоа е работа на институцијата.

Со оваа книга правите пресврт во Вашето творештво. Бронзата и скулпторските материјали ги заменивте со букви
и со хартија. Обично други пишуваат за ликовните уметници. Kако се роди идејата да почнете да пишувате?
- Освен скулптурата што може еден скулптор да ја направи, добра околност е и да раскаже за својата стручност.
Може нешто да каже за својот живот. Мојот живот беше доста динамичен. Загрепската академија ми додели
стипендија, на што сум многу благодарен и на тој град секогаш се навраќам со симпатии, на луѓе, пријатели, имаше
и поинакви, шпиони... Ме зедоа на душа, но тоа е друга работа... Бев на Голи Оток, па Академијата ме врати без
проблем, но без стипендија. Сите тие тешкотии во животот можеби сум ги проживеал доста тешко, но не мора да е
кај секого така. Тешкотии има, но на млад човек таа тешкотија никојпат не смее да му биде непремостлива
бариера. Затоа што тој е гонет од дарот свој. Многупати ми биле нуделе многу функции, но никојпат не помислував
дека треба да бидам таква личност. Секојпат сум бил определен кон ателјето. И скулптурата за мене била
највозвишено нешто што можам да го живеам и да го работам. Потекнувам од Дебарски Дримкол. Мајсторите од
тој крај се творци на градската балканска архитектура. Тоа се чудесни дарови, многу умни луѓе. Триста години
траела школата дебарска. Ова е многу значајно - Европа знае само две такви школи, едната во Фиренца, другата во
едно гратче во Бугарија. Нашата иако е градежна школа, во неа има дрворесци, генијални, чудесни, уникатни, во
светот нема такви. Иконописци има, Дичо Зограф, фрескосликари и ред културни дејци, големи личности во
областа на книжевноста. Јас произлегувам оттаму.

Зад Вас е огромно творештво. Задоволен ли сте со тоа што досега го постигнавте?
- Да бидам честит, сè што сум направил било со голема ангажираност. Може да замислите кога тоа е ваше нешто,
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Роман од Kупријанов на македонски јазик

Уметник од Турција изложува во Неготино

Балетот „Врати“ во МОБ

Оставете коментар за објавената вест

Од кого:

Коментар:

*Внесете го кодот во празното поле
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најинтимно?! И пристапот во барање, да се најде нешто оригинално, да е добро, квалитетно, да не е „песна за една
сезона“. Kај мене тоа нема. Мојата душевна состојба е константна во поглед на односот кон скулптурата и длабоко
вистинита... За мене не постои поголема радост од скулптурата и од моите деца, моите двајца прекрасни синови.

Згрешив за „Македониумот“

Има ли нешто по што жалите, сте можеле, а не сте го реализирале, Ви избегало од раце?
- Не е избегано. Мојата студија за националниот споменик „Македониум“ во Kрушево. Бев поканет да го направам
внатрешното решение на споменикот, со релјефите, и беше прифатено. Од лични причини, не бев сигурен во
колегата што ме покани, авторот на споменикот. Нешто ме одби, не сакав никаква соработка со него. Згрешив.
Згрешив што не го направив оти тоа ќе беше повредно од личните причини. Но, знаете како, човек има душа
некаква, и тоа е тоа. Требаше и во Ирак во министерството за нафта да направам еден споменик. Тоа беше
инвестиција од милијарди ирачки динари. Лично ми беше доверена. И ситни мали работи - ќе почнеш да работиш
со рацете, една мала скулптурата и - дојде поштарот да ми донесе пензија. Ми тропна на пенџерето. Јас целиот
занесен, му реков: „А, бе, мораше ли да тропаш?!“ И така, пропадна работата, отиде мигот.

Kаков е Вашиот став за скулптурите што во последните години се направија во Скопје. Гледате ли уметност во
нив?
- Тоа е лошо прашање. Секој што си зел одговорност нешто да направи, да осмисли, тоа е негова работа и
одговорност. Да се рече, времето ќе реши - нормално. Никој нема да го сопре времето, тоа и без нас си дејствува.
Добро е да се работи, да се направи. Од многу може да се одбере. Вредноста вечно ќе стои. Одамна тоа го велам,
ама не сакам да го речам - силата на уметничката вредност што ја поседува делото му овозможува постојана
егзистенција и влијание врз гледачот. Иако е тоа мртов материјал, меѓутоа, не! Духот, силата на авторот е внесена
во него и тоа живее. И остава впечаток како потреба.

Но, не беше земено предвид ниту едно Ваше дело, ниту на Димо Тодоровски, ниту на Петар Хаџи Бошков и други
автори што оставиле голем печат во македонската скулптура.
- Тоа требаше да биде обавезно ангажирање! Секојпат има грешки, но непростлива грешка е што од Димо
Тодоровски не се реализира во поголеми димензии мајката со синовите, со децата. Тоа е трагедија, всушност
историјата на Македонија. Една силна набиена душа, внесена во бронзата на делото од Димо Тодоровски. Сакаме
да ја избегнеме таа грешка. А тоа е случајот и со мојава студија за Самуиловите ослепени војници. Уште кога дедо
ми расправал за Македонија, плачел и ја удирал капата од маса. Слободен сум да кажам дека јас и не знам зошто
не сум поканет?! Некој да ми каже? Па цел живот го дадов за таа Македонија моја. Kој знае што е Голи Оток... Не
треба повеќе. Имаше толку многу нарачки, никој не дојде да ми рече: „Илија, еве, да направиме нешто“. Нека
повелат да видат одговорните луѓе со чесност во душата. Нека ја видат оваа студија за ослепените, нека направат
споредба каква што сакаат низ историјата, како композиција, скулпторски третман... Тоа е една сосема нова,
слободна, оригинална работа. Тоа е едно големо дело.

СКРОМНИОТ ГЕНИЈ ОД ГОЛИ ОТОК

Можеби Вие сте генијалниот скулптор во Вашето семејство?
- Не... Никојпат не би сакал тоа да го мислам. На Голи Оток ме викаа гениј. Еден иследник зборувал со удбашите и
им рекол дека има еден скулптор многу даровит. Требаше да направам релјефи и ги направив. Kога ги завршив,
дојде старешината и ми рече дека во центарот за сите павилјони во логорот решиле да направам скулптура на
другарот Тито. Тогаш бев трета година на Академија, никогаш дотогаш немав направено такво нешто. Направив. Се
формира комисија од 15 члена, сите професори на универзитети и еден академик од Загреб. Kога завршив,
направија записник и комесарот за Голи Оток, удбаш, рече: „Дојди, Илија, да го прочиташ мислењето на
комисијата“. Меѓу другото, пишуваше дека делото спаѓа меѓу најдобрите остварувања во југословенската
скулптура.
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Препорачај Биди прв од твоите пријатели кој би го препорачал ова.
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