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РАЗГОВОР СО КИРИЛ ГЕГОСКИ - СЕ ИЗБОРИВМЕ УМЕТНОСТА ДА
НЕ Е ДЕВАЛВИРАЧКА ПРОФЕСИЈА

Ликовниот уметник од Прилеп по втор пат ја доби наградата „Борислав
Траиковски“, која ја доделува Друштвото на ликовни уметници во Битола

Моника Талеска

Прилепскиот реномиран уметник Кирил Гегоски е годинашен добитник на

наградата „Борислав Траиковски“, која ја доделува Друштвото на ликовни

уметници во Битола, по повод 4 Ноември. Вели дека честа да ја добие истата

награда ја имал и пред неколку години. Низ својата неколкудецениска работа

посветена на уметноста, Гегоски добил и многубројни други награди, меѓу кои

и највисокото признание, наградата „3 Ноември“, која ја доделува Општина

Прилеп. Ги добил и највисоките награди за цртеж и графика на Друштвото на

ликовни уметници на Македонија, наградата „29 Ноември“ за време на

поранешна Југославија, освоил и награда за слика на изложба во Словенија...

или, се' на се', како што вели, вкупно 11 признанија, кои за него, пред се',

претставуваат обврска уште попосветено да работи во професијата.

„Награда како награда е пријатна, убава, драга, чувството е пријатно, но

обврската е голема. Наградата ’Борислав Траиковски‘ сега ме обврзува на

ангажирања, а мене тоа ми е најтешко, кога треба во рок од една година да

подготвам изложба, бидејќи тоа бара многу енергија. Но, и во техничка

смисла делата треба да се средат и врамат, па да се изберат рамки, стакло... А

сите трошоци јас ги покривам, обврска на Општина Битола и тогаш и сега е да

ми изготви само каталог за самостојната изложба“, вели Кирил Геговски.
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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 10Tweet  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

МВР: ПРИЈАВИ ЗА НАПАЃАЧИТЕ НА ОЛИВЕР
СПАСОВСКИ ВО СОБРАНИЕТО

ГРЦИЈА ОЧЕКУВА КИНЕСКИ ИНВЕСТИЦИИ ОД
40 МИЛИЈАРДИ ДОЛАРИ
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Овој уметник работи и по15 часа во своето ателје сместено во центарот на

градот. Работи многу студиозно и посветено. Некогаш со месеци работи на

едно дело, друг пат идејата што во себе ја носи долго време ќе ја извади и во

еден здив, што се вели ќе создаде прекрасно дело. Во неговото ателје има

многубројни започнати дела, цртежи, акварели, слики и графики. Во секој свој

уметнички израз тој е целосно посветен. Најчести мотиви во неговите дела се

Прилеп (како архитектура) и Прилепско (како геолошки движења на форми на

земја, камен, планина...) 

„Имав изложба на дела со мотив од Прилеп од 26 точки од градот од каде што

многу точно и јасно се гледа Саат-кулата, поточно од каде што најдобро од

чаршијата се гледа Прилеп. Работам и портрети, ме инспирира формата на

лицето на човекот. Сега направив еден случаен запис врз основа на она што

го видов во весник, но тоа засега е скица, не знам кога ќе го завршам“, додава

Гегоски.

Инспирацијата ја црпи од своите редовни прошетки во природа, бидејќи еден

или два дена во неделата задолжително ги минува во природа. Пред 10-ина

дена бил на Кајмакчалан, на Ниџе Планина. Се подготвувал три години за тој

планинарски поход, а тоа за него вели е прекрасно доживување, иако таму

бил и пред 12 години. 

„Ми треба и физичката кондиција и воздухот, но мене ми е најважно

доживувањето. Кога ќе го доживеам тоа, ќе направам многу записи оттаму, и

потоа ќе оценам што можам да пренесам од тоа на хартија, на платно.

Цртежот во Битола го започнав уште во јуни, јули, а го завршив во октомври.

За него изработив многу нацрти, многу... а појдовна ми беше Селечка

Планина. Оттаму појдов и дојдов до некое движење на некое тело, геолошко

тело кое го приближив на човечкото тело, тоа е една ваква блискост. Оти

многу пати во разговори со луѓето, со планинари познати, непознати од

земјава и од светот... тие велат ’ова ми личи на она, на тоа, на тоа’...“, објаснува

Гегоски.

Од своите дамнешни почетоци, откако излегол од училишните клупи на

Уметничкото училиште во Скопје во далечната 1966 година, до денес тој не

направил ниту едно дело по порачка. А насликал илјадници, не им го знае

бројот. Неговите дела се наоѓаат на сите континенти во светот, во Америка,

Австралија, Африка, Азија, но најмногу ги има во Европа. Учествувал на околу

500 групни изложби. Најсилни му се впечатоците од германскиот град Фулда

каде што постои центар за светски современ акварел. 

На изложбите најчесто испраќа цртежи, слики и акварели. 

„Имам над 30 самостојни изложби. Во 2010 година Музејот на современа

ликовна уметност во Скопје ми направи ретроспективна изложба на мои

шеесет и пет-шест работи и со кустосот Марика Бочварова направивме многу

добра изложба. Дел од таа изложба ги прошета сите градови на Македонија.

Во 2011 година, исто така, дел од оваа изложба, 15-ина дела, по оценка на

Министерството за култура се пренесени на изложба во Македонскиот

културен центар во Софија. Тоа ми е последна самостојна изложба што сум ја

направил. А еве ако ме обврзат во Битола ќе ја правам оваа изложба за

следната година“, вели Гегоски. 

Говорејќи за патот на својот секојдневен развој како уметник, тој тврди дека

може да се живее од уметноста. Имал и среќа, зашто бил постојано

поддржуван од семејството во својата работа и како дете, а и денеска. 

„Некогаш имаше мислење дека уметникот има девалвирана професија, дека е

на маргините, дека тоа е непочитувана работа, дека уметник не може да

заработува за да го одржува семејството. Но, ете, ние, јас и моите

современици, се изборивме. Ми се чини дека како уметници дадовме голем

придонес за развојот на македонската уметност. Ако не била револуцијата

1941-1944 година, пионерите на македонската ликовна уметност ќе се бореле

со печатење гоблени на портрети на личности, на икони. Тие ќе го правеле

тоа, ќе живееле. Но, сега дојде едно друго време, уметниците да живеат од

административна плата, од образование, па да не речам дека 60-70 проценти

од луѓето што завршуваат сега Академија работат во образование. Таму е

сигурна работата, и јас бев вработен, тоа беше моето прво работно место, но

прочитај повеќе

 

Русија налутена по американскиот напад во
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Практични совети за работа во Германија

Рама ја искористи платформата за поени во
Албанија
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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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набргу се откажав“, акцентира Гегоски.

Уметникот е восхитен од новите генерации уметници за кои вели дека имаат

исклучителен талент, но им порачува секој ден да работат посветено, да бидат

упорни и многу да учат. Бидејќи вели, освен теоријата за да се биде успешен

уметник, потребно е да се има и големо духовно богатство и познавање на

другите уметности, театарската, поезијата, прозата, филмот... 

„И сите тие општи познавања ќе му помогнат многу на ликовниот уметник на

патот на неговиот развој“, вели Кирил Гегоски.

Статијата е прочитана 1683 пати. 

Испрати коментар

ОСТАНАТИ ВЕСТИ

Концерт за Ортаков, Лековски, Шуплевски, Аврамовски

Балетот „Пират“ на „Бољшој“ ќе се прикажува во „Синеплекс“

Неделна кинопрограма

И на Голем Град завршија археолошките истражувања

Фаради, Торнаторе и Озон на „Синедејс“

Тивкиот лелек на Брехт

Препорачај 10 луѓе го препорачуваат ова. Биди прв од твоите пријатели.
Сподели
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