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ВИТРАЖ

КОЛАЖИРАНИОТ СВЕТ НА ПЕТРА ЈОВАНОВСКА

Катерина Богоева

Кон изложбата „Скопје виа Париз“, Галерија ДЛУМ, Дом ма АРМ

Ликовната уметница Петра Јовановска, која во 2012 година на Зимскиот

салон во МСУ за своето дело „Анонимни вагини“ работено во техника сув

печат и колаж беше наградена со Гран-при, неодамна, повторно во Скопје,

изложи дела составени од диптих, триптих и полиптих во кои ги применува

колажот, комбинираната техника и сувиот печат. Колажите не се среќаваат

често на македонската ликовна сцена, како што често не можат на едно место

да се видат ниту диптиси, триптиси и полиптиси, а токму тие на изложбата под

наслов „Скопје виа Париз“ го потврдија автентичниот уметнички израз на

младата авторка. Колажот кој многумина го доживуваат како полесна

варијанта во предизвикот на решавање на ликовно дело, за неа претставува

моќна ликовна техника што нуди голем спектар на можности за изразување.
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Преку делата од оваа изложба (а Јовановска досега реализираше 20

самостојни претставувања во Македонија, Франција, Чешка, Полска, Хрватска

и Србија ), таа понуди свои, мошне сигурни одговори на поставените прашања

од типот: што е слобода, постоење, патување, средби, минато... Делата можеа

да се доживеат како мали микрокосмоси во кои творечките процеси не

запираат, туку започнуваат онаму каде што само навидум и завршуваат. Иако

пред само пет години Петра Јовановска започнала да работи колажи, некои

создадени како чист колаж, и некои во комбинирана техника каде што

колажот преовладува и доминира, забележливо е дека токму начинот на кој

се составени презентираните парчиња во различни димензии, форми, бои,

говори за нејзиното истенчено чувство за предвидување, доживување и

презентирање на целината. Затоа и можеби звучи и излишно прашањето

каква е нивната подлога, а таа е од картон, хартија и платно.

„Диптихот, триптихот и полиптихот го доживувам како можност да покажам

нешто, што не е ’осамено‘, има некој ритам, динамика, носталгија, нешто, што

тече, се повторува....“, вели уметницата, која никогаш не работи само на едно

дело, туку истовремено на повеќе, во различни техники, во разни формати.

„Така од едно дело произлегува друго итн.“, а токму оваа нејзина реченица и ја

отсликува спонтаноста во континуираното откривање на ликовните цели.

Откако ќе увиди дека одредениот број парчиња и' е доволен за да го постигне

саканиот ефект, тогаш таа прекинува со работа и делото станува диптих,

триптих или полиптих. А тие, пак, функционираат како голема целина, како

убава игра, но за возрасни, на која и' се препуштате и заборавате дека може и

да не се презентирани во галерија со соодветни услови како што и беше

поставката во Галеријата на ДЛУМ во Домот на АРМ, но дека ефектот, сепак, е

постигнат. 

Чудесно интересен е светот на колажите на Јовановска, тие поседуваат

динамика, енергија, живот како да се дела во движење. Во нив има храна,

фотографии, минато, се откриваат скриените чувства, човековите страсти,

носталгиите на многу едноставен, а во случајот со делата создадени во Париз

и на елегантен начин. 

„Секојдневието ме вознемирува, од една страна, е постојаното ограничување

на човекот со просторот во кој живее, со прописи, правила, морал, со минато,

сегашност па дури и иднина итн., а од друга страна, е бесконечноста,

слободата, ширината... и некоја си возвишеност што сакам да ја искажам на

мојот ликовен јазик“. И ова е една од мислите на уметницата Петра

Јовановска, која, иако сега живее во Скопје, каде што и завршила студии по

графика, ликовната наобразба ја стекнала и во Чешка, каде што и е родена, во

Јесеник. Факти кои несомнено се наметнуваат во склопувањето на мозаикот

за неа и за нејзините незаборавни колажи.
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