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Двоjниот живот на Кениjа на „Венециското

биенале“

Наjголемиот фестивалски хит „Диви
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Највести

Коментари и дебати

Весна Дамчевска /
vesna.d@novamakedonija.com.mk
Долг е патот од Скопје до Венеција, пократок е од
Брајтон!

Како е можно да остане глува
информацијата дека
македонски уметник (Елпида

Хаџи Василева) е избран за претставник
на Ватикан на престижното Венециско
биенале? Веројатно е можно. Исто како
што беше можно проектот на истата таа
...
 
Милан Банов
„Доблестите“ на македонското новинарство

Неодамнешната дебата во
организација на ЗНМ на тема
„Каков јавен сервис ѝ е

потребен на Македонија“, според мене,
беше сосема бесполезна, со предвидлив
крај и без никаков резултат, ако, се
разбира, не се смета оној очекуваниот ...
 
Љупчо Гаштеовски /
ljupcogasteovski@yahoo.com
Грантовите ерозија на националното ткиво

Пресреќни се враќате од
воркшоп оти ве угостиле со
богато мени од шест оброка:

1. Гаргара  дуплo виски на гладно; 2.
Појадок  „чисто“ средство за
самоперење мозочиња; 3. Маренда 
розови очила со исчанчена диоптрија; 4.
Ручек ...
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Творештвото ми е простор за
надживување на трагедиjата

 

Ова интервју е остварено во 1989 г., кога неговата авторка,

историчарката на уметност Соња Абаџиева, ја подготвувала

неговата монографскоретроспективна изложба во МСУ.

Читателот ќе ја проследи творечката еволуција на авторот,

разоткривана низ неговите непосредни и искрени евокации, но

секако ќе го уочи и неверојатното совпаѓање на времето пред

четврт век со денешното

 

 

 
Од последната ретроспектива на Хаџи Бошков во „Мала станица“

Необјавено интервју со скулпторот Петар Хаџи Бошков

Неодамна почина Петар Хаџи Бошков (19282015 г.), македонскиот скулптор со
најгусти професионални и креативни референци, ликовен татко на мноштво
помлади скулптори, со кои до последен миг соработуваше на најтесно стручно
рамниште. Студиите ги заврши на престижната Академија за ликовни уметности
во Љубљана, специјализира на Кралскиот колеџ во Лондон, беше визитинг
професор во Њујорк, еден од основачите, декан, продекан и професор на ФЛУ во
Скопје. Изложуваше и самостојно и групно на повеќе континенти, ја
претставуваше Македонија на „Венециското биенале“ во 1978 г.
Овој познајник и пријател на најпознатиот британски скулптор Хенри Мур и
секако доблесна и аристократски устроена личност, несебично подарувајќи го
своето знаење на генерации ликовни уметници, не знаевме да го интегрираме на
адекватен начин во нашата нова држава: не му овозможивме да направи
релевантен монумент во Скопје, му ја забошотивме добиената прва награда
(заедно со Димитар Кондовски) на конкурсот за изградба на фонтана на
скопскиот плоштад, не го избравме веднаш за редовен член на МАНУ...

Читани Коментирани
Оценувани
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Скулпторот со своето дело, 1993 г.

Изложбата на Хаџи Бошков во Загреб, 1971 г. 

Стар скопјанец сте. Каква претстава за предвоено Скопје зачувала вашата
меморија?
 Бидејќи фамилијата на татко ми имаше трговска традиција, најјасна претстава
ми останала од Скопската чаршија. Еден неверојатен вриеж и коректна
комуникација меѓу трговците, кои беа доста образовани, зборуваа повеќе јазици,
дискутираа за својата професија, за содржината на животот, за Коранот...
Насетував неверојатен професионален морал. Со театарот, неколкуте кина,
Офицерскиот дом, плоштадот, мошне живата динамика во хотелот
„Македонија“, каде што се собираа интелектуалците, впечатливата архитектура
во одделни градски сегменти  Скопје имаше конотации на градско живеење. Но,
по ослободувањето, дури и денес има тенденции тој и таков живот да се
минимизира или одречува.

Од кога датираат никулците на вашата наклонетост кон уметноста?
 Дома имавме голема библиотека со литература, претежно на француски јазик.
Тука, уште како мал, го открив списанието „Илустрејшнс“, дизајнирано на
квалитетна хартија и одлично отпечатено. Гледајќи ги репродукциите, ме
импресионираа бојата и потегот на линијата и така почнав да цртам, уште од
основно училиште. Извесен период свирев и на виолина, што ми даваше
можност не толку да репродуцирам, колку да импровизирам, нешто да
компонирам, во извесна смисла да создавам. Тоа беше еден посебен начин на
живеење. Некоја друга слобода.

Завршивте трговска академија, следејќи ја традицијата на родителите.
Како се најдовте во клучната 1948 г. на АЛУ во Љубљана? 
 Чувствував дека и татко ми има некој афинитет кон уметноста: неговиот



калиграфски ракопис, списанијата што ги набавуваше, мебелот во куќата, сè
упатуваше на тоа. Економијата ми беше сувопарна. Бараше да бидам послушен,
дисциплиниран, а мене ме влечеа емоциите. Затоа се занимавав со музика, со
пресликување репродукции и со моделирање, во почетокот со кал, подоцна со
глина. Тактилноста на овој материјал ме одушеви. Во него можев да се
искажувам соодветно. Ги портретирав блиските. Не знаев за леење и друг
материјал. Со нив конкурирав на Академијата во Љубљана. Меѓутоа, со
планската распределба ме избраа во градската комисија во Народното собрание. 

Овде уште повеќе ја почувствував неинвентивната димензија на чиновничкиот
живот што не одговараше на мојот темперамент. Треба да напоменам дека во
1948 г. во Скопје се планираше отворање ликовна академија. Заедно со Иван
Велков и со Радмило Поповски бевме примени, но академијата не се отвори,
така што преку Министерството за култура, по наше барање, отидовме на АЛУ
во Љубљана. Во почетокот бев збунет и напнат, ја истражував новата атмосфера.
Љубљана беше европски град, внимавав како се однесувам, се концентрирав на
приспособување во новата средина и немав чувство дека нè потценуваат. Ја
следев програмата и максимално се заложував. Беше забележано од професорите
дека ние Македонците со нашето доаѓање сме донеле некаква светлина со
посебно чувство за боја и форма во новото милје. И ние учевме од нив, но и тие
од нас. На пример, колегата Велков наслика еден зелен портрет кој сите ги збуни
со својата неочекувана експресивност. Иако беа години на Информбирото, во
Словенија ништо не почувствував од таа атмосфера, бидејќи целосно бевме
посветени на уметноста и ги голтавме новите ликовни информации. Најмногу ме
опседнуваше Аристид Мајол и опстојно го анализирав. Можеби затоа што моите
професори Путрих, Калин и Смерду беа негови следбеници и ме насочуваа во
таа смисла. 

Вие сте првиот современ скулптор во Македонија. Ја прескокнавте
постојната наклонетост кон реализмот, академизмот, им одолеавте на
класичните искази, дебитирајќи со мошне симплифициран скулпторски
јазик...
 Мислата ми беше ослободена уште во Љубљана. Учествувајќи и во изведбата
на спомениците на моите професори се заситив од тие естетики. Извајав околу
200 портрети, се испразнив. Оттогаш не фатив портрет. По завршувањето на
студиите и враќањето во Скопје, во 1953 г., се чувствував загубено, сè додека не
ги сретнав колегите Јордан Грабул и Боро Митриќески. На една југословенска
изложба учествував со необична фигура обликувана во топка. Беше оценета како
смел потег во скулптурата. Во Загреб изложував нагласено стилизирани,
редуцирани портрети, кои предизвикале внимание кај Кршиниќ. Во секој случај,
поедноставувањето на формата беше во мојот фокус. Го напуштив Мајол и се
свртев кон египетската уметност. 

Беше ли лесно во 1950тите години да се кршат шаблоните, имајќи предвид
дека времето не беше уште отворено за вакви дискурсни преврати?
 Никој не ме спречуваше да спроведувам нови идеи, но со индигнација ги
гледаа моите дела надвор од вообичаената иконографија на борците,
партизаните, победата. Набргу потоа дојде самостојната изложба на Хенри Мур
во Скопје. Автохтоноста на неговата пластика ми остави голем впечаток. Сакав
да направам синтеза на органското на Мур и неорганското од египетската
уметност, но се откажав од таа идеја и се вратив на затворената овална форма,
која критичарите ја дефинираа како „муровска фаза“.

Значи, пред да стапнете на англиска почва вие го „преживеавте“ Мур. Како
се случи да го „потиснете“ во вас големиот мајстор, токму во моментот кога
го видовте директно неговиот голем опус? 
 Во почетокот бев во дилема. Но во Англија го открив и Бранкуши. На Мур, кој
беше извонреден човек, му покажав фотографии на моите скулптури. Му беше
драго дека имаме блиски преокупации. Ги набљудуваше формата и масата, но
многу деликатно ми укажа на пат што се отклонуваше од неговиот. Набргу, од
една случајност, кога за време на специјализација на Кралскиот колеџ падна
една моја скулптура и се скрши, во мене се роди откровението за отворената
форма, за проучувањето на нејзината внатрешност, на сенката. Тој момент на
физичко кршење се престори во момент на дефинитивно разделување од
ликовниот ракопис на Мур, кој за мене беше многу наметлив и тешко се
ослободив од него.
Во Лондон имав средби и со познатиот ликовен теоретичар и критичар Херберт
Рид. Разговаравме за уметноста и за нејзините корени. Ниту едниот ниту
другиот ќе го имаа својот идентитет доколку нивните судбини не беа толку
тесно испреплетени.



Скопскиот земјотрес го предизвика енформелот во вашата скулптура, кој
во сликарството веќе како да беше кодифициран. Дали таа „поетика“ на
тектонските разурнувања беше во некаква спрега со климата околу групата
„Мугри“ од 1960тите години?
 Уште во Лондон работев со дрво и со бетон, иако уметниците користеа и
метал. Веднаш по враќањето во татковината почнав да мислам и на тој
материјал. Во 1961/1962 година изработив неколку редимејди во метал. Слична
беше ситуацијата и во СФРЈ. Во текот на овие определби се случи земјотресот,
кој ја поттикна мојата идеја за работа во метал, паралелно на моето
усовршување на проблематиката со кршење и отворање на формата. Идентична
беше естетиката што претходно ја негував со бетон и гипс, само материјалот го
заменив. Земјотресот беше таква духовна и физичка катаклизма што практично
беше неможно и творечки да се заобиколи. Во овие скулптури човекот беше
истиснат од архитектурата, просторот, пејзажот, претставени низ една
разиграна, речиси барокна форма. Ги изложив на мојата самостојна изложба во
1965 г.

Следуваа повеќе ваши уметнички фази. Кога почувствувавте дека
ликовната дикција го постигнала вистинскиот звук на автономност?
 Јас и поинаку би го рекол тоа. Во 1965 г. заминав за САД. Формата што
дотогаш ме преокупираше ја заборавив. Ме обзедоа движењето и ритамот во
графиката, цртежот, скулптурата. Бев во недоумица. Како да создадам скулптура
во која ќе го опфатам тој ритам? И овој процес на заведување трае до денес. И
кога уште пред две години размислував за синтеза на сè што сум создал досега,
мислам дека во последните мои дела најблиску сум до тоа решение.

Мислам дека и пред тоа, иако интуитивно, ритамот е во игра во вашата
скулптура. А во Њујорк, како и кај Мондријан, сте го освестиле...
 Фактички бев свесен за него, само не ми беше јасен начинот на неговата
презентација. Сè до доаѓањето во Америка како да ме мачеше тој проблем.
Всушност ритамот е основа на животот  движење, а движењето секогаш во
секого е присутно. Сакав да бидам сеизмограф. На пример, ритамот како музика,
преку раката, да протече во материјалот. Кога ја слушам и едновремено правам
графика или цртеж, мојата рака и мисла се движат по нејзин ритам. Исто се
случува и кога ја сечам глината: со жица ја бележам трагата на движењето на
доживувањето. Но тој систем не се движи механички горедолу, леводесно, а
сепак не знам како тие неповторливи варијации излегуваат од мене под дејство
на музиката. Единствено можам тоа да го објаснам преку енергијата. Сум имал
енергија во раката и кога сум сечел таа оставила трага. Користам едновремно и
ментална и физичка сила.

Секако дека не се работи само за свесни движења туку паралелно
дејствување и на потсвесните и несвесните импулси...
 Уметноста би била здодевна ако е реална. Јас би рекол дека кај мене се работи
за случајности. И кога работам без музика, следејќи некоја моја расположба, па
потоа ги анализирам резултатите, ми изгледаат како случајности. Во недостиг од
некое посоодветно детерминирање, би рекол дека едноставно се работи за
енергија. Проблемот е како да ја насочувам по моја желба, како да ја
припитомам.

Мислам дека ја контролирате енергијата, воспоставувајќи рамнотежа меѓу
мислата и емоциите.
 Секогаш знам, читам, кога едното или другото доминираат. Во последните
дела толку внимавав да ги одмерам тие релации. Емоцијата е привлечна за
гледачите, тие веднаш ја препознаваат, се зближуваат со неа и таа станува
одлучувачка во нивниот однос кон уметничката творба  дали ќе ја прифатат или
не.

Вие сте еден од ретките уметници со нагласен афинитет кон науката.
Читате, размислувате, анализирате, често ја споменувате вселената...
 Тајната ме интересира, необјаснетите работи. Сега сите заедно пловиме во
вселената, но не го чувствуваме тоа. Ме привлекува физиката, гравитацијата,

 



движењето на галаксиите, на мислите. Дали станува збор само за природни
законитости или и за случајности? Дали катаклизмите се случајни или се
одвиваат по некоја логика?

Тоа е типично за интелектуалците што не се откажуваат од барањето
одговори на големите прашалници. Но да се вратиме на уметноста. Вие сте
меѓу ретките македонски автори со свои споменични изведби во
Југославија. Како го објаснувате тоа?
 Сум добивал први награди на повеќе конкурси. Од тоа малку е реализирано.
Споменикот на Климент Охридски (19721973 г.) во Скопје и Споменикот на
паднатите борци во Втората светска војна во Корушка (1977 г.) ги реализирав
врз база на конкурс. Водев полемика со борците затоа што бараа реалистичен
пристап поради тематиката од НОВ. Морав долго да им објаснувам дека денес
спомениците треба да имаат современ третман, дека тоа време е надминато.
Успеав да ги убедам и ми дадоа апсолутна слобода сам да си го изберам
најадекватното решение од понудените 12. Го направив за една година и тоа е
мојот најмонументален споменик. Содржината од Втората светска војна е
изразена единствено преку ритамот на плохите. И во овој случај, како и во
претходните, фокусот во пластиката е човекот, но тој не е експлицитно
прикажан.

Не е само најголем, туку најдобар, најкохерентен и монолитен споменик,
вашето ремекдело. Но, и покрај богатството на референци што го носи
вашето име, како да се објасни тоа воздржување, дистанцирање, дури
бојкотирање на Македонија на вашиот креативен потенцијал во
монументалната скулптура?
 Денес се чувствувам како да сум бил на некој црн список. Постојано исти луѓе
беа во конкурсните комисии, во секој случај повеќе политичари отколку
ликовни стручњаци. Ја немам таа способност да правам компромиси, да се
приспособувам или да се додворувам. Сум настојувал, пред сè, професионално
да се однесувам, да направам квалитетно, издржано решение. И конкурсите на
кои сум добивал најмногу награди биле во Србија, Хрватска, Словенија. Во
Скопје добив прва награда за споменик на земјотресот, но тој „за чудо“ не се
изведе. На конкурсите веднаш ме препознаваа бидејќи не го менував мојот стил
и како веднаш да ме ставаа настрана. Мислам дека носам едно оптоварување од
војната наваму, сум бил како обележан, можеби поради моето потекло?
Нелогично е, затоа што една Словенија, во една толку нагласена конкуренција и
со многу повисоки критериуми од нашите, сепак ме поканила да направам
споменик. Но веројатно влијаело и моето образование во таа средина. Таму
секогаш сум бил најубаво прифаќан. Дури дојде едно писмо од страна на ЦК
СКСЉубљана до Централниот комитет на СКМ, во кое пишуваше дека
Македонија треба да се гордее со автор како мене. Потоа тоа писмо го
препратија до Училиштето за применета уметност и некако се загуби неговата
трага.

Но не треба да заборавиме дека во еден период ве сметаа за „галениче“ на
Македонија. Изложувавте на сите значајни групни и имавте голем број
самостојни изложби, ви беа откупени повеќе дела...
 Па да, тоа е точно, но сепак не добив ангажман за голем проект. Ме
препуштија повеќе на интимната пластика. Го цедев максималниот потенцијал
од себе, работев неуморно, перманентно и крајно професионално и одговорно.

Какво беше искуството од паралелно изложување со познати светски
имиња на „Венециското биенале“ во 1978 г.?
 Чувствував голема одговорност, како да правам споменик, многу
самокритично гледав на задачата. Тогаш се преиспитував себеси и подоцна
почнав да дефинирам некои работи во мојата скулптура, процес што
перманентно се одвива до денес. За краток временски период и во многу лоша
здравствена состојба, морав да ги изработам делата, брзо и ефикасно, имајќи ги
предвид и колегите со кои изложував во Југословенскиот павилјон. Веројатно
денес сосема поинаку ликовно би ги совладал и материјалот и темата. Но
заклучив дека моите ликовни видувања може да се споредуваат со други
странски уметници. Немав илузии дека таму одам за да направам некој бум. Бев
свесен дека на биеналето други механизми одлучуваат за вреднувањето на
делата и на авторите. Но јас би ве прашал вас како го оценија овој настан.

Мислам дека учеството на ова биенале ни овозможи да се ослободиме од
некои провинциски комплекси. Во таа констелација на различни
изразности одлично се вклопивме: ниту бевме наметливи, ниту повлечени.
 Српскиот критичар Павле Васиќ тогаш ми рече: „Петре, Петре, ти не си свесен
какво дело си направил“. Верувам дека беше искрен, но не знам дали напиша
нешто во тој контекст.

Бевте декан и продекан на ФЛУ во Скопје и главен „виновник“ за
создавањето и за подемот на талентирана млада генерација скулптори
(Павлески, Рамиќевиќ, Беди, Киселичка, Димитрова...).
 Камо среќа да сум „виновник“. Бев задоволен што имам можност да го
применам моето искуство. Кон студентите пристапував колегијално и творечки,
не со традиционално педагошки манири. Како да имам пред себе материјал што
треба да го обликувам, но не низ мојата естетска призма. Им пристапував како



кон индивидуи со свој ликовен потенцијал и тоа се покажа како одличен метод и
ми овозможи до денес да соработувам со нив, да немам никакви конфликти.

Сè уште овие автохтони скулптори се собираат во вашето ателје, кое ми
прилега на некогашните мајсторски работилници. Доаѓаат и сликари,
графичари, архитекти, работат заедно, дискутираат со историчари на
уметноста...
 Творечкиот чин на нашата комуникација, со заемна желба продолжува
понатаму. Моите дела настануваат во нивно присуство, понекогаш и со нивно
учество. Ми признаа дека при таа заедничка работа ги сфатиле докрај моите
филозофски и ликовни гледишта. Задоволен сум што имаме заеднички интереси
и што меѓусебно си ги почитуваме различностите.

Едновремено и тие ви даваат дел од нивната млада и свежа мисла.
 Морам да признаам дека многу се храбри. Кога ќе почне да се создава едно
дело, ретко кој автор има точна визија за финалниот резултат. Тој процес е
проследен со дилеми, преиспитувања, непроспиени ноќи. Присуството на овие
млади сили ми влева храброст. Секој посебно со својата личност зрачи врз мене,
ме поттикнува, но и ме коригира.

По која цена се создаваат скулптури кога авторот е пензионер? Често
зборувавте дека скулпторот може да егзистира само со леб и сол, но дали
може да преживеат скулптурите во такви околности?
 Пензионирањето за мене значеше голема слобода. Време што можев целосно
да си го подарам за творење. Но материјалните можности сепак ме
ограничуваат, принуден сум да работам со поскромни материјали. 

Меѓутоа, статусот на уметник од ваш „калибар“ во нашето општество не
може да се спореди ниту со источниот ниту со западниот модел. Според
првиот, целосно би биле обезбедени како заслужен или народен уметник.
Според вториот, би имале уште позаслужен статус. А кај нас, ете, скулптор
овенчан со такво дебело реноме, од материјален аспект може да се дефинира
како социјален случај.
 Нашето општество не води грижа за своите творци. Ако се приклучиш кон
секојдневната политика и ги исполнуваш програмите или некои дневни
интереси на власта за создавање културни богатства, извесен период ќе
опстојуваш, но потоа можеби ќе бидеш уништен. Јас не се согласував со таквиот
метод. Напротив, како што веќе реков, се чувствував обележано и почнав да
резимирам, дека многу смело сум „играл комар“ во животот. Имав многу
можности да останам некаде во Европа или во САД, таму каде што многу се
работи и соодветно се вреднува и наградува, но повторно и повторно се враќав
во Македонија.

Имајќи ја предвид оваа сеопшта криза, мислам дека ќе биде особено тешко
за младите генерации уметници. Можеби иднината ќе прозвучи со повеќе
оптимизам.
 Со кое право некој ни го уништува тоа благородно чувство на создавање? Каде
е општеството за да анализира, да диференцира, да насочува, да вреднува, да
наградува? Далеку во минатото, на пример, во времето на ренесансата или
Византија, како да постоела друга грижа за уметноста. Денес уметникот се
прашува за кого создава. Само за лична ли сатисфакција?

Верувам дека тоа се само ваши констатации што нема да ве оттргнат од
уметноста. Пред сè, како особено работлив творец, за какви проекти ќе
живеете во времето што доаѓа?
 Вистина е дека не ми останува ништо друго освен да работам, тоа е тој мој
неизбежен начин, ритам на живеење. Не би сакал да го менувам. Творештвото
ми е некакво бегство од секојдневието, од работи што се штетни и опасни по
здравјето. Мислам дека сега ми почнува вистинското создавање. 

Во последните дела бегате од „утехата на убавата форма и општиот вкус“,
од конвенцијата и традицијата. Значи ли тоа дека го напуштате вашето
познато англиско држење визави скулптурата?
 Не се работи за напуштање, туку за сфаќање. Реков дека создавам и за лично
задоволство, поради една потреба без која не можам да егзистирам. Ѝ
пристапувам на скулптурата чисто и чесно. Дали ќе се прифати или не, дали ќе
се продаде или не, веќе не ми е битно. А колку скапа ќе биде таа моја слобода,
тоа е друго прашање.

Без разлика што повиканите во културата практикуваат еднаква негрижа
кон афирмираните, како и кон младите автори, кај нас се раѓа една нова,
свежа естетика, која зачестено се инфилтрира во сите југословенски
центри. Значи ли тоа дека и во ова стеснето егзистенцијално време може и
понатаму минимално да се реагира на резултатите во уметноста?
 За жал, така е, но тоа многу ме вознемирува и нервира. Оваа наша политика е
свесна дека ќе се создаваат културни вредности и покрај сè и покрај
непостоењето на јасна платформа за развитокот на уметноста, бидејќи знае дека
творецот ќе продолжи да ја надминува оваа состојба, дека и понатаму ќе создава.
Се прашувам дали овие млади творци ќе имаат снага да го надминат сево ова, а
да не подлегнат на депресијата.
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Како мислите дека може да се премости агонијата во која се наоѓаме денес?
 Потребно е вистинско поставување на културата надвор од политичката
арбитража. Четириесет години ликовната уметност не е темелно обмислувана.
Била на маргините. Се сеќавам како на една седница на ЦК посветена на
културата, еден политичар изјави дека за творците се издвојуваат огромни
средства, а за возврат не се добиваат квалитетни дела. Ги обвинуваше
уметниците! Револтирано реплицирав дека навистина се давале средства, но
дека самите политичари правеле избор на делата, без да имаат знаење за оваа
проблематика. Се разбира дека бев обвинет за овој мој истап. Но сепак не ги
изневерив моите принципи и не направив компромиси.

Користејќи ги формулациите на Фром, значи се служите со „автономната
послушност“, го следите сопственото мислење, како вистинска доблест на
интелектуалец, наспроти „хетерономната послушност“, која подразбира
засолнување зад туѓи авторитети?
 Отсекогаш така сум се однесувал. Сум останал доследен на себе.

Имате ли некоја желба?
 Да создавам интензивно и понатаму. Општеството да обучува квалитетни
кадри, личности што ќе одлучуваат професионално за професионалните работи.
Младите да не се откажуваат од создавањето, без разлика на материјалната
состојба. Да прават дела од слама, од гранки, од светлина. На крајот на
краиштата, јас сум многу среќен човек. Она што го мислам го создавам, а и
понатаму ќе творам. И во најтрауматичните моменти во животот мислам дека
сум создавал големи скулптури. Творештвото ми било простор за бегство и спас,
за надживување на трагедијата.

Дали Петар Хаџи Бошков би ми поставил некое прашање?
 Што би рекле за овој разговор? Дали сум можеби идеалист?
Па не е лошо да си идеалист.

(авторката е историчарка на уметност и ликовна критичарка)
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